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W numerze STAROSTA LEŻAJSKI
I KUSTOSZ KLASZTORU OO. BERNARDYNÓW 

W LEŻAJSKU

zapraszają na

DOŻYNKI 
POWIATOWE 

połączone z Pielgrzymką Żołnierzy, Służb Mundurowych i Rolników,
które odbędą się 08 września br. (poniedziałek) 

w Odpust Narodzenia NMP

Program:
10.30 - Uroczysty przemarsz żołnierzy, służb mundurowych i rolników 
spod Domu Pielgrzyma do Klasztoru OO. Bernardynów.

11.00 - Msza Święta Dożynkowa przy ołtarzu polowym pod prze-
wodnictwem Jego Eminencji Kardynała STANISŁAWA DZIWISZA 
- Metropolity Krakowskiego.

W uroczystościach dożynkowych co roku biorą udział takie służby mun-
durowe, jak: 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, Bieszczadzki Oddział 
Straży Granicznej, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Ochotnicze Straże 
Pożarne, Służba Więzienna z Rzeszowa. W tym roku swój udział zapowie-
działa także Straż Marszałkowska działająca w Sejmie RP. Oprawę muzyczną 
zapewni Wojskowa Orkiestra Garnizonowa z Rzeszowa.
Podczas Mszy Świętej co roku ma miejsce uroczyste zawierzenie służb 
mundurowych Matce Bożej Leżajskiej.

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!
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Fot. Ryszard Węglarz
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28 lipca 2008 r. odbyła się XXIX nad-
zwyczajna sesja Rady Powiatu Leżajskiego. 
Rada Powiatu zatwierdziła zmiany w sta-
tucie Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. Zmiany 
te zostały wcześniej przyjęte przez Radę 
Społeczną  SP ZOZ w Leżajsku w dniu 18 
czerwca 2008 r., dotyczyły uporządkowa-
nia zadań jakimi Zespół się zajmuje. 

Rada Powiatu wyraziła zgodę na wyna-
jem pomieszczenia o powierzchni 15,6 m2 
budynku szkolnego przy ul. Podolszyny 
w Leżajsku na okres 30 lat z przeznacze-
niem pod lokalizację stacji regeneratorowej 
linii światłowodowej Lublin – Zamość 
– Rzeszów – Tarnów – Kraków, zapew-
niającej połączenie miedzy ośrodkami 
akademickimi w tych miastach.

Rada podjęła także uchwałę w sprawie 
włączenia Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Leżajsku do Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżaj-
sku na okres od 1 września 2008 r. do 31 
sierpnia 2009 r. oraz uchwałę w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 
na 2008 r. (m. in. dofinansowanie projektu 
„Aktywni, wartościowi, potrzebni – po 50-
tce w powiecie leżajskim” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego – 
138.752 zł).

Po zakończeniu sesji Radni skorzy-
stali z zaproszenia Prezesa Zarządu „Stare 
Miasto – Park” Sp. z o.o. do zwiedzenia 
inwestycji prowadzonych na terenie Parku 
Przemysłowego.

A. Uchman

  
17 sierpnia br. odbyły się uroczystości upamiętniające 88 rocznicę bitwy pod Zadwórzem.
Jak co roku w tych obchodach wzięła udział liczna delegacja przedstawicieli Powiatu Leżaj-

skiego, a mianowicie: młodzież z Zespołu Szkół Licealnych, przedstawiciele Klubu w Leżajsku 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, młodzież gimnazjalna z tere-
nu powiatu i Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Leżajsku. W tegorocznych uroczystościach 
wzięli udział członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz innych instytucji i organizacji 
głównie z terenu Województwa Podkarpackiego, a także przedstawiciele: Prezydenta i Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz władz lokalnych i państwowych Ukrainy oraz już tradycyjnie 
Polacy mieszkający obecnie na Ukrainie. 

Więcej informacji na temat uroczystości w Zadwórzu, udziału w niej i zaangażowania w or-
ganizację przedstawicieli Ziemi Leżajskiej, jak i znaczenia bitwy dla historii Polski w najbliższym 
numerze „Kuriera Powiatowego”.

Na zdjęciu, w imieniu Powiatu Leżajskiego w hołdzie poległym obrońcom Lwowa wieniec 
składają: Lucjan Czenczek – Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego, Stanisław Bartnik – Dyrektor 
Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku i Stanisław Słychan - inicjator i współorganizator uroczystości 
patriotycznych w Zadwórzu.
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Kolejny Festiwal dobiegł do końca. Był 
to wielki i niezwykły cykl koncertów, który 
zapoczątkowany został 22 maja występem 
wielkich polskich muzyków. Repertuar tego-
rocznego Festiwalu, nad którym czuwa prof. 
Józef Serafin, był bardzo bogaty i różnorodny. 
A to za sprawą wielkiego jubileuszu jaki w tym 
roku obchodzą Ojcowie Bernardyni w leżaj-
skiej prowincji – od czterystu już lat służą nam 
duchowym wsparciem, modlitwą i opiekują się 
tym cudownym zabytkiem kultury jakim jest 
Bazylika i znajdujące się tam organy. 

Jubileusz był pretekstem do stworzenia cy-
klu felietonicznego – napisanego ręką historyka 
sztuki o. Efrema Obruśnika. Felietony były 
odczytywane podczas każdego koncertu, a ich 
celem było zarysowanie historii Sanktuarium, 
odtworzenie związków tego miejsca z Boską 
intencją twórczą i samym Festiwalem. 

Czterechsetlecie oo. Bernardynów było 
także inspiracją wystawy fotograf icznej 
członków Klubu Fotograficznego „Optikos” 
działającego przy Miejskim Centrum Kultury 
w Leżajsku: Wacława Padowskiego, Ryszarda 
Węglarza i Mieczysława Wrońskiego, która na 
stałe zakorzeniła się w programie wydarzeń Fe-
stiwalowych. Tegoroczna wystawa miała tytuł 
„Czterysta lat z nami” i poświęcona była wła-
śnie ojcom i ich szeroko pojętej działalności. 

Bazylika, tak pięknie strzeżona przez Oj-
ców, i jej największy skarb – cudowne organy 
są prawdziwym magnesem dla światowej sławy 
muzyków. W tym roku gościliśmy najlepszych 
organistów z Japonii, Czech, Holandii i Pol-
ski. Mogliśmy także usłyszeć bardzo bogaty 
repertuar muzyki kameralnej. Zaczęło się od 
oszałamiającego oratorium „Woła nas Pan” 
w wykonaniu Alicji Majewskiej, Włodzimie-
rza Korcza, fenomenalnej Doroty Osińskiej, 
Ewy Urygi, Marka Bałaty, Jacka Wójcickiego 
i Zbigniewa Wodeckiego, którzy wykonali 
partie solowe w towarzyszeniu Strzyżowskiego 
Chóru Kameralnego, Zespołu Wokalnego Uni-
wersytetu Rzeszowskiego oraz Rzeszowskiej 
Orkiestry Kameralnej. Koncert ten zgromadził 
rekordową liczbę słuchaczy.

Sporą niespodzianką repertuarową był 
liryczny wieczór 23 czerwca – przy dźwiękach 
harfy Agnieszki Kaczmarek - Bialic wysłu-
chaliśmy wierszy jednego z najznakomitszych 
współczesnych poetów polskich – Adama Za-
gajewskiego. Swoje teksty przy małym stoliku 
i blasku świec czytał sam autor. 

Wielkim wydarzeniem był także występ 
Kwartetu Jazzowego Piotra Barona. Mistrz 
saksofonu porwał słuchaczy w świat fanta-
stycznych dźwięków 28 lipca, pozwalając 
sobie również na odrobinę improwizacji. Jego 
młodzi współtowarzysze nie ustępowali mu 
wcale do tego stopnia, że zachwycona widow-
nia z zapartym tchem, na stojąco dotrwała do 
końca koncertu, po czym obsypała muzyków 
gromkimi brawami. Znamienne i wielkie były 
słowa Piotra Barona, który wskazując ołtarz 
rzekł: „Jemu należą się oklaski”. Tym samym 
przypomniał zgromadzonym, o pięknym celu 
naszego leżajskiego Festiwalu, by poprzez 
piękną muzykę chwalić Najwyższego.

21 lipca mogliśmy usłyszeć fenomenalny 
Chór „NIKOLAUS” i Orkiestrę Kameralną 
z Kraczkowej prowadzone przez Zdzisława 
Magonia. Wykonali Mszę a-moll Józefa Elsne-
ra, która zachwyciła słuchaczy zgromadzonych 
w Bazylice. 

Zaledwie tydzień wcześniej wystąpiła 
muzykalna rodzina Państwa Tritt: Henryk – 
światowej sławy skrzypek, Szymon – organista, 
oraz Barbara, która przepięknie zaśpiewała 
i zagrała na flecie. 

Skrzypce można było usłyszeć podczas tego 
Festiwalu jeszcze kilka razy. Czwartego sierp-
nia zagrała na tym instrumencie najmłodsza 
artystka tego Festiwalu – Magdalena Kołcz, 
która pierwsze kroki muzyczne stawiała w na-
szej Leżajskiej Szkole Muzycznej, obecnie zaś 
dokształca się w Państwowej Szkole Muzycznej 
w Łańcucie i w Filharmonii Rzeszowskiej. 
Pracuje tam pod kierunkiem prof. Roberta 
Naściszewskiego – koncertmistrza i dyry-
genta, który również wystąpił podczas tego 
koncertu dyrygując Rzeszowskiej Orkiestrze 
Kameralnej. 

Dźwięk skrzypiec wybrzmiał także na 
zakończenie Festiwalu. Smyczek w rękach 
Konstantego Andrzeja Kulki zatańczył na 
strunach z niesłychaną delikatnością. Wirtuoz 
wydobył z instrumentu cudowne dźwięki, które 
ułożyły się w kompozycję Antonio Vivaldiego 
„Cztery pory roku”. Skrzypkowi towarzyszyła 
Orkiestra Kameralna „Camerata Impuls” 
kierowana przez Małgorzatę Kaniowską. Tego 
niezwykłego wieczoru, który zamykał tego-
roczny Festiwal – 18 sierpnia – nie zabrakło 
także muzyki organowej. Zagrał Sławomir 
Kamiński – sam dyrektor Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
w Wolsztynie, profesor Akademii Muzycznej 
im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, juror wielu 
międzynarodowych konkursów organowych. 

Tegoroczny Festiwal to nie tylko urozma-
icony repertuar, ale i przygody mu towarzyszą-
ce, jak choćby chwilowa przerwa w dopływie 
prądu podczas koncertu inauguracyjnego, albo 
wielka burza podczas występu Japonki – Kaoru 
Hiyamy. 

Były też elementy niezmienne – wszystkie 
koncerty poprowadziła Elżbieta Lewicka.

Niezmienna jest także łaskawość naszych 
sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. 
Współorganizatorem imprezy było Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku. Sponsorami głównymi 
byli: Browar w Leżajsku i Zakłady Chemiczne 
„Organika – Sarzyna” S.A. Wspomogły nas 
także firmy: PHILIP MORRIS POLSKA 
S.A., Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. , Zakład 
Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego HOR-
TINO w Leżajsku Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów S.A. w Leżajsku, 
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., 
BMF POLSKA Sp. z o.o., Zakład Chemiczny 
„Silikony Polskie” Sp. z o.o., Owens Ilinois 
Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o., Owens Ili-
nois Produkcja Polska S.A., Kantor Wymiany 
Walut Jan Paszek, Hotel i Restauracja U Braci 
Zygmuntów, JAMFOT s.c. , Kwiaciarnia 
STORCZYK Grażyny i Tadeusza Lejów, 
Zakłady Mięsne Smak – Górno, Drukarnia 
– Wydawnictwo RS Druk Rzeszów, Zakład 
Mechaniczno Remontowy CHEMREM – OR-
GANIKA Sp. z o.o., Zakład Silikaty Leżajsk, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – 
Usługowe NS-Automatyka Sp. z o.o. w Nowej 
Sarzynie. 

Festiwal odbywa się pod honorowym 
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

 Zrealizowany jest przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu  „Promocja Twórczo-
ści” oraz Województwa Podkarpackiego.

Agnieszka Margas

  
  

Fot. R. WęglarzKoncert z udziałem wybitnego wirtuoza Konstantego Andrzeja Kulki
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Języki obce 
potrzebne są i basta!

Ogłoszenie płatne

Języki obce – wiadomo – potrzebne są i basta. Ale 
jak to zrobić, żeby nauczyć się szybko, dobrze, tanio i 
przyjemnie?

Niestety, nie można. A jeśli chcemy kupić buty na 
wesele i olśnić wszystkich, to da się – szybko, tanio i przy-
jemnie? Może, tylko że po przetańczonym weselu znajdą 
się w koszu. Będą na jednorazową przyjemność. 

I tak samo z językiem obcym – szybko  to znaczy na 
krótko, bez koniecznego utrwalenia. 

PRZYJEMNIE – o. k , luz na lekcjach, brak prac do-
mowych, brak sprawdzianów. 

TANIO? Jasne, duże grupy, w których można się 
„ukryć”, nie być pytanym, pospać.  

DOBRZE? Aaaaa i tu zaczyna się problem!

Jak mam ocenić, czy kursy językowe są dobre, czy złe? 
Jak, skoro nie znam języka lub bardzo słabo?

 
Są pewne ogólne zasady, których należy trzymać 
się, wybierając kurs języka obcego:

Sprawdzić, czy w szkole jest metodyk – doświad-• 
czony nauczyciel m.in. piszący programy naucza-
nia, hospitujący zajęcia

Spytać, jak liczne są grupy• 

Sprawdzić, jak wygląda kwalifikacja do grup. W • 
żadnym przypadku nie można kwalifikować na 
podstawie pokazania książki i pytania: „a co Ty, 
dziecko, ostatnio przerabiałeś?” 

Dobra szkoła nie pobiera wpisowego, czesnego • 
ani innych ukrytych opłat. Można też w każdej 
chwili zrezygnować z kursu za przewidzianym 
w umowie czasem wypowiedzenia. Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumenta uważa za 
niedopuszczalne sytuacje, kiedy szkoła językowa 
nie zwraca kosztów zajęć po okresie wypowie-
dzenia umowy.

Nauczyciele – muszą mieć odpowiednie wy-• 
kształcenie.

Szkoła powinna dysponować biblioteczką z do-• 
datkowymi materiałami do nauki, które każdy 
słuchacz może wypożyczyć do domu.

Więcej porad dla osób szukających dobrej szkoły ję-
zykowej można znaleźć na stronie www.pase.pl

Korepetycje prywatne a lekcje indywidualne w 
szkole językowej:

Szkoła językowa ma tę przewagę, że umiejętności 
każdego nauczyciela są  sprawdzone. Szkoła ma obo-
wiązek stworzyć plan nauki oraz określić jej cel. W razie 
choroby lektora zapewnia zastępstwo. Można prosić 
o zmianę lektora. Przeprowadzane są hospitacje lekcji 
indywidualnych. Postępy w nauce są regularnie spraw-
dzane testami.

Od roku na terenie Leżajska i okolic działa szkoła 
językowa BAKAŁARZ, posiadająca 16 letnie doświadcze-
nie w nauczaniu na rynku warszawskim i krakowskim. 
Wszelkie informacje o szkole dostępne są na stronie www.
bakalarzfilie.pl

Dobrze jest, gdy na rynku pojawia się różnorodność. 
Zawsze możemy wybrać wtedy to, co nam najbardziej 
odpowiada. 

Najlepiej jest przyjść i sprawdzić, zawsze przecież 
można zrezygnować. Warto jest poznać coś nowego bo, 
wracając do tych butów na wesele, wyobraźmy sobie, że 
jest w mieście tylko jeden  sklep z butami. Jakie by te buty 
nie były, i tak się sprzedadzą… 

W roku szkolnym 2008/2009 na terenie Leżajska 
szkoła językowa BAKAŁARZ będzie prowadziła 
naukę:

1. Języka angielskiego i niemieckiego
W grupach• 
Indywidualnie• 

2. NOWOŚĆ! Korepetycje z przedmiotów szkolnych 
(matematyka, fizyka, chemia, polski i inne. Z zakresu 
szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum włącznie z 
przygotowaniem do matury)

W grupach• 
Indywidualnie• 

3. Tłumaczenia – BAKAŁARZ oferuje tłumaczenia 
zwykłe i przysięgłe ze wszystkich języków.

UWAGA: Szkoła BAKAŁARZ zmieniła siedzibę. 
Obecnie proponujemy naukę w niezwykle sympatycz-
nych, kameralnych warunkach.

Nowy adres: Ul. Mickiewicza 75,na przeciwko stacji 
benzynowej Watkem. Telefon 017/242-80-00

Zapisy na nowy rok szkolny od 18 sierpnia. Biuro 
czynne w godzinach 13.00 – 18.00 od poniedziałku do 
piątku.

BAKAŁARZ ZAPRASZA!
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W dniach 14-17.08.2008 roku delegacja 
z terenu Powiatu Leżajskiego wzięła udział  
w Międzynarodowym Festiwalu Kultury 
Polskiej i Ukraińskiej w Pyriatynie, obwód 
Połtawski (ok. 800 km od granicy polsko- 
ukraińskiej). W ubiegłym roku Powiat Leżajski  
i Rejon Pyriatyński podpisały umowę o współ-
pracy. Współpraca ta, mimo krótkiej znajo-
mości  jest bardzo intensywna i owocna. Już 
po kilku miesiącach od sformalizowania kon-
taktów  odbył się I Międzynarodowy Festiwal 
Kultury Polskiej i Ukraińskiej w Pyriatynie: 
„PYRIATYŃ - FEST”. W wyjeździe wzięła 
udział delegacja reprezentująca Powiat Leżajski 
w składzie: Robert Żołynia Starosta Leżajski, 
Elżbieta Wojtera Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Leżajskiego, Marian Furmanek 
Dyrektor SP ZOZ w Leżajsku, Agnieszka Wy-
czarska Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania 
Jakością, Maria Horoszko Dyrektor MCK 
w Leżajsku, Katarzyna Ćwikła Naczelnik 
Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy 
Międzynarodowej oraz Paweł Prokop Prezes 
Zarządu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, 
a także Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” oraz  
Grupa Wokalna „Meritum” działające przy 
Miejskim Centrum Kultury wraz z opiekuna-
mi. Wyjazd ten zorganizowano przy pomocy 
finansowej Województwa Podkarpackiego. 
Biorąc pod uwagę wielkość zadania, jego 
realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia 
zewnętrznego. W ramach festiwalu zespoły 
prezentowały się również 
na Narodowym Jarmarku 
w Soroczynie oddalonym 
od Pyriatynia o 180 km. 
Jarmark ten jest ogrom-
nym wydarzeniem na 
Ukrainie. Na powierzchni 
16 hektarów odbywa się 
prezentacja narodowych 
tradycji Połtawszczyzny, 
rękodzieła, lokalnych po-
traw, sprzętu rolniczego, 
jak również na kilku sce-
nach prezentują się lo-
kalne zespoły. Impreza ta 
cieszy się wielką popu-
larnością – w ciągu kilku 
dni odwiedza ją bardzo 
duża liczba gości. Zespoły  
z naszego powiatu wystąpi-
ły na 3 scenach prezentując 
narodowe tańce i pieśni. 
Organizatorzy jarmarku 
docenili Polaków przyzna-
jąc im pierwsze miejsce.

W ramach pobytu 

      

 

w zaprzyjaźnionym Pyriatynie odbyła się 
prezentacja ogólnych założeń Systemu Zarzą-
dzania Jakością a także rozwiązań dotyczących 
zarządzania i organizacji urzędu zastosowa-
nych w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, 
prezentacja systemu lecznictwa oraz spotkanie 
z przedstawicielami Pyriatyńskiej Rejonowej 
Rady  i lokalnej prasy. 

Dodatkowo nasi przyjaciele zapewnili 

nam wspaniałe zwiedzanie muzeum Gogola  
w Wielkich Seroczyńcach, obiektów zielonej 
turystyki w Wielikoj Kruci, architektoniczno 
- parkowego zespołu siedziby Zakrzeńskich w  
Berezowej Rudce oraz kurortu Mirgorod. 

Serdecznie dziękujemy Zespołowi Pieśni 
i Tańca „Leliwa” oraz Grupie Wokalnej „Me-
ritum” za wspaniałe reprezentowanie Powiatu 
Leżajskiego.

KA

Przywitanie polskiej delegacji na granicy Rejonu

Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” i Grupa Wokalna „Meritum”
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Rozpoczęcie 
Festiwalu 
w Pyriatynie

Zwiedzanie Kijowa

Szkolenie ISO

Występ na Soroczyńskim Jarmarku Grupy Wokalnej „Meritum”
Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” podczas występu na Soroczyńskim Jarmarku

Występ na Soroczyńskim Jarmarku
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50 tys. zł. dotacji MKiDN przyznanych zostało na zakup do Muzeum: 
mebli do szatni, punktu kasowo – informacyjnego, regałów magazynowych 
przejezdnych do biblioteki i archiwum, ścianek wystawienniczych oraz sprzętu 
komputerowego i multimedialnego. Wniosek został złożony przez Muzeum 
Ziemi Leżajskiej w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego do Programu 
Rozwój infrastruktury kultury  i szkolnictwa artystycznego. 

 


17 lipca br. w nowosarzyńskiej Zakopian-
ce gościł na zaproszenie Stowarzyszenia Maj-
daniarze dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej 
Andrzej Chmura, w ramach spotkań z cyklu 
„Czwartkowe Podwieczorki z Majdaniarza-
mi”. Mowa była o Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej, jego początkach, pracach związanych 
z renowacją zespołu Dworu Starościńskiego, 
pozyskiwaniu eksponatów, wystawach i pla-
nach na przyszłość.

  
 

 
30 sierpnia, godz. 19.00  - koncert „Kla-

sycznie i z humorem - bez batuty” w wyko-
naniu filharmoników rzeszowskich z Kwartetu 
Smyczkowego „Po trzynastej” (plac przed Dwo-
rem Starościńskim, wstęp bezpłatny).

2 września, godz. 13.00 – otwarcie wy-
stawy „Dawne Hafty i koronki” ze zbiorów 
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

13 września, od godz. 16.00 – impreza 
plenerowa na placu przed Dworem Staro-
ścińskim „Mistrzowie Ognia – kowalstwo 
wczoraj i dziś” w programie pokazy tradycyjnej 
i współczesnej sztuki kowalskiej, występ zespołu 
folklorystycznego „Majdaniarze” oraz spektakl 
Teatru Ognia – grupy LOCOMOTORA z Kra-
kowa. Impreza odbędzie w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa, których motyw przewodni 
tegorocznej edycji w Polsce brzmi „Korzenie 
tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”. Główne obchody EDD zaplanowano na dwa jesienne 
weekendy: 13-14 oraz 20-21 września 2008 r., więcej informacji o EDD na www.kobidz.pl

17 września, godz. 13.00 – otwarcie wystawy fotograficznej „Leżajsk  z lotu ptaka” – 
w fotografii Marka Samojedena – fotografa/paralotniarza z Racławic.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do odwiedzania Muzeum oraz udziału w jego 
tworzeniu i w związku z tym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o informacje dotyczące 
eksponatów, wydawnictw, książek które w określonej formie mogliby Państwo udostępnić dla 
Muzeum do tworzonej stałej ekspozycji, która ukazywać będzie bogatą historię Ziemi Leżajskiej. 
Wszystkich zainteresowanych proszę kontakt na adres: Muzeum Ziemi Leżajskiej, ul. Mic-
kiewicza 20A,  37-300 Leżajsk, tel. 017 240 22 35, e-mail: muzeum.lezajsk@gmail.com,   
www.muzeum-lezajsk.pl

Andrzej Chmura
Dyrektor Muzeum

Godziny zwiedzania Muzeum: 
poniedziałek – piątek 12.00 – 16.00 

sobota – nieczynne, 
niedziela 11.00 – 19.00 

ostatnie wejście na pół godziny 
przed zamknięciem

Podziękowanie
W imieniu własnym oraz pracowni-

ków Muzeum pragnę serdecznie podzię-
kować Panu Eugeniuszowi Mendykowi 
Prezesowi Zarządu PSS Społem w Leżaj-
sku za umożliwienie umieszczenia tablicy 
informacyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej 
na ścianie budynku PSS Społem przy 
ul. Mickiewicza 66.  

Andrzej Chmura
Dyrektor Muzeum

Zakupione z dotacji MKiDN ścianki wystawiennicze

Zakupiona z dotacji MKiDN cyfrowa centrala 
telefoniczna

Kwartet Smyczkowy „Po trzynastej”
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

(Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1)

Szansa dla Pięćdziesięciolatków

Powiatowy Urząd Pracy Leżajsku rozpoczął realizację projektu skierowanego do osób bezrobotnych 
po pięćdziesiątym roku życia. Tytuł projektu brzmi -  „Aktywni, wartościowi, potrzebni – po 50-tce 

w powiecie leżajskim”.

Adresatami projektu są bezrobotne osoby po 50-tce, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Leżajsku,  które posiadają motywacje do pracy, lecz z rożnych przyczyn pozostają bez zatrudnienia. 
Jest to pierwsze, tego typu przedsięwzięcie w naszym powiecie, którego celem, oprócz  przygotowania osób 
bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia, jest dokonanie diagnozy potrzeb tych osób oraz ich sytuacji na 
rynku pracy z uwzględnieniem oczekiwań lokalnych pracodawców.

Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku zarejestrowanych jest ok. 600 osób bezrobotnych 
po 50 roku życia. Nasza wiedza na temat ich sytuacji i potrzeb jest znikoma, dlatego pierwszym z działań 
w projekcie będą badania, które zdiagnozują sytuację, potrzeby i oczekiwania tych osób. Jednocześnie 
zostaną przeprowadzone badania u pracodawców, co pozwoli na identyfikację barier utrudniających 
zatrudnienie osób po 50 roku życia. Dzięki tej dwupoziomowej analizie będzie możliwe dostosowanie 
obecnych i przyszłych działań w taki sposób, aby pogodzić potrzeby beneficjentów z oczekiwaniami 
pracodawców. 

Beneficjenci objęci wsparciem w ramach projektu będą mieli możliwość skorzystania z kompleksowej 
pomocy, która będzie polegała na udziale w warsztatach psychoedukacyjnych, różnego rodzaju szkoleniach, 
poradnictwie indywidualnym (porady prawnika, psychologa, doradcy zawodowego, job-coacha). 
20 beneficjentów projektu zostanie skierowanych na przygotowanie zawodowe, w trakcie którego odświeżą 
już posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz nabędą nowych umiejętności poprzez praktyczne 
wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy. Każdemu z uczestników specjaliści wytyczą ścieżkę 
rozwoju zawodowego zgodnie z jego predyspozycjami zawodowymi i zainteresowaniami. 

Projekt „Aktywni, wartościowi, potrzebni w – po 50-tce w powiecie leżajskim” ma charakter 
innowacyjny, ponieważ w pracy z beneficjentami zostaną zastosowane nowoczesne metody i narzędzia, które 
posłużą zdiagnozowaniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych beneficjentów oraz pomogą opisać 
obszary przyszłej pracy u pracodawców (Miasteczko Zainteresowań Zawodowych oraz Kwestionariusz 
do Opisu Obszarów Pracy). Swoistą nowością będzie zastosowanie job-coachingu w pracy z osobami 
bezrobotnymi. Praca job-coacha z beneficjentem oparta będzie na indywidualnym podejściu. W rezultacie 
beneficjenci uzyskają możliwość odnalezienia się na rynku pracy oraz na konkretnym stanowisku, wzmocnią 
poczucie własnej wartości, nawiążą prawidłowe relacje z pracodawcami i współpracownikami oraz zdobędą 
umiejętność pozostawania na rynku pracy i swobodnego poruszania się po nim.
Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, pok. 17, tel. (017)2406726

Realizatorzy projektu
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STAROSTWO POWIATOWE

W LEŻAJSKU
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W niedzielne popołudnie, 20 lipca na placu 
przed Miejski Centrum Kultury w Leżajsku 
zgromadzili się miłośnicy folkloru, a że jest ich 
w naszym mieście i okolicy dosyć sporo, to wol-
na przestrzeń przed MCK szybko się zapełniła. 
Wszystko to za sprawą bogatego programu jaki 
organizatorzy przewidzieli na ten dzień. 

Gwiazdą wieczoru był oczywiście Kanadyj-
ski Zespół „Polanie” z Calgary, który powitany 
został na placu Miejskiego Centrum Kultury 
w Leżajsku w tradycyjny sposób. Znane oso-
bistości naszego miasta stanęły przed nimi 
z chlebem i solą. 

„Polanie” to zespół o wieloletniej tradycji 
– istnieje od 1977 roku, a jego założycielką 
i pierwszym choreografem była s.Alojza (Kry-
styna Ciechowicz). Dziś nad wizerunkiem 
artystycznym czuwa Patrycja Czerska – dyrek-
tor zespołu. „Polanie” z dużym powodzeniem 
prezentują polski folklor i tradycje naszego 
kraju w wielokulturowym społeczeństwie 
kanadyjskim. Są zapraszani do udziału w zna-
czących koncertach, mają na swym koncie m. 
in. występ podczas otwarcia Igrzysk Olimpij-
skich w 1988roku oraz udział w polonijnych 
festiwalach PFDAA w Bostonie, Minneapolis, 
Los Angeles, San Francisco. 

Na leżajskiej scenie Zespół „Polanie” zapre-
zentował się cztery razy. Zobaczyliśmy: tańce 
górali żywieckich, kujawiaka z oberkiem, tańce 
lubelskie oraz taniec kowbojski „Wild Wild 
West”. Wszystkie układy dopracowane w naj-
drobniejszym szczególe sprawiły, że poziom 

leżajskiego koncertu był bardzo wysoki.  
Ubogaciła go także nasza rodzima grupa 

– Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”, który od 18 
lat działa przy Miejskim Centrum Kultury 
w Leżajsku. Zaprezentowali podczas tego 
festiwalu: krakowiaka narodowego, wiązankę 
tańców śląskich, za którą najmłodszy skład 

 
   

zespołu zdobył w swojej kategorii II miejsce na 
Wojewódzkim Przeglądzie Tanecznym w Gło-
gowie Małopolskim oraz kujawiak z oberkiem, 
za który otrzymał II miejsce w Wojewódzkim 
Przeglądzie „15 Mikołajkowe Spotkania Ta-
neczne” w Krośnie. 

„Leliwa” reprezentuje nasze miasto podczas 
licznych festiwali i przeglądów zawsze pokazu-
jąc przy tym bardzo wysoką klasę artystycz-

ną. A o wyraz 
a r t y s t yc zny 
zespo łu dba 
Te r e s a  D y-
dacka - Jarek 
– choreograf 
o r a z  Z d z i -
sław Zawilski 
– k ierownik 
m u z y c z n y . 
Podczas lipco-
wego Festiwa-
lu zachwycali 
publ ic zność 
w  r ó w n y m 
s topn iu ,  co 
k a n a d y j s c y 
„Polanie”. 

Tego dnia 
na leżajsk iej 
s c e n i e  w y -
stąpiła także 
Grupa Śpie-

wacza działająca przy Kole Gospodyń w Jelnej, 
kierowana przez Zdzisława Zawilskiego, a na 
zakończenie Kapela Beka z Przeworska. Na 
koniec więc przyszedł też czas na folklor miej-
ski. Usłyszeliśmy piosenki starej Warszawy 
i Lwowa, a także znane wszystkim biesiadne 
kawałki, przy których można było pozwolić 

sobie na małe szaleństwa.
Zanim jednak na scenę wyszła Kapela Beka 

konferansjer – Damian Wyszyński zaprosił 
wszystkie występujące zespoły oraz reprezen-
tantów naszego miasta: Piotra Urbana – z-cę 
Burmistrza Leżajska, Roberta Żołynię – Staro-
stę Leżajskiego, Leszka Sarzyńskiego – Prezesa 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej 
oraz Marię Horoszko – Dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury w Leżajsku. Zespół „Polanie” 
otrzymał oficjalne podziękowanie, kwiaty, 
upominki i jeszcze raz wielkie oklaski od 
publiczności.

Bardzo huczny okazał się tegoroczny Festi-
wal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, 
a kolejny będzie jeszcze większy, ponieważ 
rzeszowscy organizatorzy tego święta (Sto-
warzyszenie „Wspólnota Polska”, Prezydent 
Miasta Rzeszowa i Marszałek Województwa 
Podkarpackiego) zamierzają rok 2009 ogłosić 
Rokiem Kultury Polonijnej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim spon-
sorom, którzy wsparli koncert organizowany 
w Leżajsku, byli to: Kantor Wymiany Walut 
– Jan Paszek, ZPOW HORTINO w Leżajsku, 
Firma Handlowo – Usługowa FIN-US Robert 
Skwara, Kwiaciarnia „Storczyk” Grażyna 
i Tadeusz Leja, Waldemar Golik, Piekarnia 
„Samopomoc Chłopska” w Grodzisku Dol-
nym, stoiska handlowe owocowo-warzywne: 
Krystyna i Władysław Kaszycki- Nieznajko 
oraz Aleksandra Bandura, Piekarnia Antoniego 
Chamca, Pub Legenda. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do sponsora głównego – Gru-
py Żywiec S.A. Browar Leżajsk.  

Agnieszka Margas
Foto: Adam Kuźma

Kanadyjski Zespół „Polanie” z Calgary podczas występu na leżajskiej scenie

Od lewej: Starosta Leżajski R. Żołynia, „Polanie”, prezes TMZL L. Sarzyński 
i zastępca Burmistrza Leżajska P. Urban
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Już po raz czwarty Leżajsk stał się jazzową stolicą Podkarpacia. 27 lipca 
na estradzie przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku spotkały się 
gwiazdy polskiego jazzu. 

Mieliśmy okazję w tym roku posłuchać różnych odmian tego, mało 
jeszcze popularnego, kierunku muzycznego. Na początek zagrała znako-
mita grupa dixielandowa grająca taneczny jazz tradycyjny w nowoczesnych 
aranżacjach – COCO DIXIE. Perfekcyjnie udało im się rozkręcić nieśmiałą 
publiczność naszego miasta.

Tuż po nich na scenie pojawili się laureaci Jazz And Blues Award Berlin 
2006 oraz festiwalu „Nadzieje Warszawy 2006” – zespół KATTORNA. 
W skład tej formacji wchodzą bardzo młodzi muzycy z Polski i Danii. 
Muzyka, którą wykonują to mieszanka akustycznego mainstreamu, free-
jazzu, jazz-rocka i  smooth-jazzu.

Ten orszak jazzmanów zamknął zespół WILDE CATS, który istnieje 
na arenie polskiej od 2003 roku, grając muzykę jazzową typu fussion. Wraz 
z zespołem wystąpił dobrze znany, także i naszej leżajskiej publiczności, 
polski muzyk – Jerzy Główczewski – absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Artysta znany jest 
z tego, że grywał z takimi zespołami jak EXTRA BALL, ALEX BAND, 
„$e Globetrotters” (z tym ostatnim koncertował także w Leżajsku w paź-
dzierniku 2007). 

Wszyscy dali koncert bardzo niezwykły, który potrwał do późnych 
godzin wieczornych ku wielkiej uciesze miłośników jazzu. 

Wszyscy, którzy tego dnia doskonale bawili się przed Domem Kul-
tury, wraz z organizatorami (Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku 
i Starostwem Powiatowym w Leżajsku) składają serdeczne podziękowania 
sponsorom. Sponsorem głównym był Mecenas Kultury Leżajskiej 2007 
– Browar Leżajsk. Naszymi wiernymi sponsorami byli także: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ns-Automatyka Sp. z o.o. 
w Nowej Sarzynie, Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego HORTINO w Leżajsku Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., 
JAMFOT s.c.

Agnieszka Margas
Foto: Adam Kuźma

 

 


W upalny ranek 26 lipca na leżajskiej stacji PKP z pociągu z Warszawy 
wysiadła Aneta Groszyńska – młoda instruktorka teatralna. Zaprosiła ją do 
Leżajska Grupa Teatralna Baratario, która funkcjonuje przy Miejskim Centrum 
Kultury w Leżajsku od listopada zeszłego roku. 

Aneta Groszyńska jest absolwentką Wiedzy o Teatrze warszawskiej AT, 
a także Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach i Workcenter we 
włoskiej Pontederze – akademii prowadzonej przez $omasa Richardsa. Jej 
doświadczenie oparte jest więc na ogromie wiedzy zaczerpniętej z najlepszych 
szkół teatralnych. 

Skrawkiem swych umiejętności podzieliła się z leżajską Grupą – przez dwa 
kolejne dni prowadząc z nimi intensywne warsztaty ruchu. Naszym młodym 
artystom z Baratario udało się pokonać wiele barier psychicznych i lęków zwią-
zanych z możliwościami swojego ciała, a ostatecznym efektem warsztatów były 
krótkie etiudy oparte na poznanych ćwiczeniach i tekstach Herberta. 

Już niedługo Grupa Teatralna Baratario przeniesie swoje nowe umiejętności 
na scenę. We wrześniu na deskach scenicznych zaprezentowany zostanie spek-
takl „Wnętrze”, będące adaptacją sztuki M. Maeterlincka o tym samym tytule, 
a w listopadzie z kolei – widowisko oparte na esejach i tekstach poetyckich 
Zbigniewa Herberta – „Pan Cogito skowany”. 

Warsztaty zrealizowano w ramach Programu „Herbert” ogłoszonego przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Agnieszka Margas
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Bajduś w sztuce o psotnym Straszydlaczku fot.R.Węglarz

Po rocznej przerwie działający w leżajskim Miejskim Centrum Kultury 
Teatrzyk Lalkowy Bajduś ponownie znalazł się w krajowej elicie lalkarzy. Na 
podstawie nagrania ze spektaklu został zakwalifikowany do jubileuszowych 
XL Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy zorganizowanych w dniach 
29.05-01.06.2008 roku przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie pod 
honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana 
Bogdana Zdrojewskiego.

Pani Ewa Żukowska, wieloletni komisarz „Spotkań” podkreślała, iż o wybo-
rze widowisk prezentowanych w Puławach decyduje przede wszystkim ciekawa 
forma widowiska i współautorstwo wykonawców w jego tworzeniu, a poza 
tym niezwykle istotny jest element zabawy teatralnej w pracy z amatorami, 
gdy dochodzi do głosu wyobraźnia, pomysłowość, spontaniczność i naturalna 
ekspresja wykonawców.

„Bajduś” wystawił w Puławach spektakl pt. „O psotnym Straszydlaczku”  wg scenariusza Eli Zemek ( scenografia i reżyseria Jerzy Mach, 
akompaniament Konrad Oniszczuk). 

 Rada Konsultantów Spotkań przyznała „Bajdusiowi” wyróżnienie za „urodę plastyczną lalek”  oraz nagrodę finansową w wysokości 1500 zł.
Organizatorzy XL Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji, m.in. ognisko zapoznawcze, 

wycieczka do Kazimierza Dolnego, oraz dyskoteka Lalkarzy.
Iwona Tofilska

W okresie minionych wakacji Biblioteka 
Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego 
realizowała projekt pod nazwą „Sposób na 
wakacyjną nudę”. Sukces poprzednich edycji 
warsztatów skłonił organizatorów do nadania 
im charakteru działania cyklicz-
nego. Zajęcia miały charakter 
warsztatów literacko – plastycz-
no - językowych, a wzięła w nich 
udział grupa kilkudziesięciu 
dzieci z leżajskich szkół i przed-
szkoli. Zajęcia odbywały się 
dwa razy w tygodniu w okresie 
od czerwca do sierpnia w dziale 
dziecięcym biblioteki oraz w sali 
reprezentacyjnej. Taka forma 
spędzania wolnego czasu wpły-
wa bardzo korzystnie na rozwój 
intelektualny i emocjonalny oraz 
pogłębia edukację kulturalną. 

  
Organizatorzy liczą na to, iż zajęcia rozbudzą 
wyobraźnię i zainteresowania uczestników, 
wzbogacą wiedzę i słownictwo, wyciszą, mogą 
skutecznie przeciwdziałać nudzie, chuligań-
stwu czy agresji. W trakcie zajęć uczestnicy 

poznawali i utrwalali słownictwo w języku 
angielskim, toteż chętniej wypożyczali książki 
i bajki anglojęzyczne zgromadzone w trakcie 
wcześniejszych edycji warsztatów. Spotkania 
rozpoczynały się głośnym czytaniem bajek, 

a następnie prowadzone były zajęcia 
plastyczno-językowe. W ramach 
warsztatów ogłoszono konkurs 
plastyczny ph. „Pozdrowienia z wa-
kacji”. Nagrodzone  prace zostaną 
umieszczone na okolicznościowej 
pocztówce i zakładce do książki. 
Projekt „Sposób na wakacyjną 
nudę” - IV Warsztaty literacko-pla-
styczne jest realizowany w ramach 
programu operacyjnego Promocja 
Czytelnictwa ogłoszonego przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Tekst i foto: Iwona TofilskaWarsztaty literacko-plastyczne

07_2008.indd   12 2008-08-22   12:42:25



 13 KURIER POWIATOWY 8/2008 (54)
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Budowa chodników w Sarzynie

Termomodernizacja budynku UmiG w Nowej Sarzynie 


- przebudowa drogi wewnętrznej na dział-

ce nr 629 w Łukowej (przysiółek Niemcy),
- remont dróg w Wólce Łętowskiej, 
- remont drogi w Woli Zarczyckiej (na 

wysokości pomnika),
- budowa zatoki asfaltowej i chodnika 

w sołectwie Łętownia-Gościniec,
- wymiana nawierzchni chodników na 

terenie miasta obejmująca odcinki ulic: 
M. Konopnickiej, B. Prusa, Jana Pawła II 
i KEN,

- wykonanie izolacji ścian piwnic budyn-
ku UMiG.

W  dniu 8 maja 2008 roku  zawarta 
została umowa pomiędzy  Miastem  
i Gminą Nowa Sarzyna a Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
o dofinansowanie projektu „Termo-
modernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna”. Na realizację projektu 
otrzymamy dofinansowanie w wy-
sokości 85 % poniesionych kosztów 
kwalifikowanych. Pozostałe koszty po-
kryte zostaną ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.

Po przeprowadzeniu procedury 
przetargowej, pod koniec czerwca br 
zawarta została umowa na wykonanie 
całości robót budowlanych. Umowy 
dodatkowe to nadzór i zarządzanie 
projektem oraz jego promocja. W lipcu 
rozpoczęły prace w siedzibie  UMiG 
w Nowej Sarzynie oraz Gimnazjum 
i Szkole Podstawowej w Woli Za-
rczyckiej. W bieżącym roku,  zgodnie 
z harmonogramem realizacji, zostaną 
wykonane prace termomodernizacyjne 
w budynkach  Zespołu Szkół w Sarzynie oraz 
Szkole Podstawowej w Łętowni. 

W roku  następnym zmodernizowane 
zostaną budynki:  Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Nowej Sarzynie, przedszkoli 
w Łętowni, Nowej Sarzynie i Woli Zarczyckiej 
oraz Szkół Podstawowych w Wólce Łętowskiej 
i Tarnogórze. 

Prace obejmują ocieplanie stropów stry-
chowych, wymianę stolarki okiennej na okna 
z PCV, ocieplanie ścian zewnętrznych z wy-
konaniem tynku i malowaniem elewacji oraz 
regulacja instalacji centralnego ogrzewania 
i grzejników. Termin zakończenia realizacji 
całości zadania upływa 30 października 2009 
r., a planowany koszt to 3,168 mln zł.

 


Oprócz termomodernizacji są to:
- wymiana instalacji c.o. w obiekcie spor-

towym Unii w Nowej Sarzynie - 398 tys. zł,
- budowa chodnika w pasie 

drogi gminnej nr 104707 w Sa-
rzynie - 371 tys. zł,

- wymiana instalacji c.o. 
w Ośrodku Kultury w Nowej 
Sarzynie - 287 tys. zł,

Dodatkowo w lipcu br., 
uznanie w Urzędzie Marszał-
kowskim zdobył wniosek, zło-
żony przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna o do-
finansowanie na budowę drogi 
w Woli Zarczyckiej - Kołacznia. 

Departament Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich przyznał Nowej Sarzynie maksy-
malną kwotę dofinansowania w wysokości 
100 000 zł.

 
Wśród zrealizowanych przez gminę Nowa 

Sarzyna inwestycji, są również prowadzone 
w ciągach dróg powiatowych:

- budowa chodnika w ciągu drogi powia-
towej nr 1084 w Majdanie Łętowskim (na 
wysokości Gimnazjum),

- budowa chodnika w ciągu drogi po-
wiatowej nr 1264 w Woli Zarczyckiej (na 
wysokości szkoły),

- budowa chodnika w ciągu drogi powia-
towej nr 1084R w Łętowni (na wysokości 
Domu Kultury).

W ubiegłym roku UMiG w Nowej Sa-
rzynie przeznaczył 19 519 zł jako swój udział 
w opracowaniu dokumentacji projektowej 
na  przebudowę drogi powiatowej nr 1238R 
Łętownia-Hucisko-Maleniska. Natomiast 
w tym roku podjęto uchwałę o przeznaczeniu 
ponad 400 000 zł w roku 2009 na przebudo-
wę w/w drogi.

bw
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W budżecie miasta na bieżący rok zapla-
nowano 17 inwestycji, w tym cztery w fazie 
dokumentacji. Zdecydowana większość z nich 
dotyczy udogodnień komunikacyjnych, czyli 
budowy lub przebudowy ulic, chodników, par-
kingów. Część z nich już wykonano, pozostałe 
są w trakcie realizacji.

Najpoważniejszym zadaniem inwestycyj-
nym jest obecnie gruntowna przebudowa ulicy 
Sandomierskiej. Aby uzyskać jezdnię o szero-
kości około sześciu metrów na całej długości 
i wyprofilować łagodniejsze zakręty, miasto 
nabyło ułamkowe części gruntów od właścicieli 
posesji, znajdujących się przy tej ulicy. Doko-
nywana jest korekta jezdni. Z tego względu 
w wielu punktach ulicy zdejmowane są stare 
płyty chodnikowe i układane krawężniki. Pod 
koniec sierpnia ma nastąpić zakończenie ukła-
dania masy asfaltowej, równocześnie Miejski 
Zakład Remontowo-Budowlany przystąpi do 
przesuwania ogrodzeń i wykonywania wzdłuż 
całej ulicy jednostronnego chodnika z kostki.

Na ulicy Jana Brzozy część nawierzchni 
została już wykonana z kostki brukowej, dalsze 
roboty remontowe tej ulicy trwają.

Niebawem rozpocznie się remont ulicy 
Górnej i budowa parkingu. Prace w tej części 
miasta były przesuwane w czasie z tego wzglę-
du, że w pierwszej kolejności Zakład Energe-
tyczny miał przebudować istniejąca tam stację 
trafo. ZE nie ma jeszcze pełnej dokumentacji, 
pozwalającej na rozpoczęcie tej przebudowy. 
Po rozmowach na linii Miasto – ZE zapadły 
ustalenia, że ZE w miejscach, w których pod 
parkingiem i chodnikami mają być układane 
kable energetyczne, ułoży rury przepustowe 
i do robót w swoim zakresie przystąpi po uzy-
skaniu potrzebnych dokumentów. Dzięki temu 
będą się już wkrótce mogły rozpocząć prace 
– układanie krawężników, budowa chodnika 
z jednej strony ulicy i parkingu.

Zakończone zostały prace przy budowie 
chodników na ulicach Podolszyny i Paderew-
skiego. W realizacji jest remont jednostronnego 
chodnika przy ulicy Opalińskiego. 

 
Dobiegają końca prace przy układaniu 

kostki na parkingu przy Placu Jaszowskiego, 
które wykonuje Miejski Zakład Remontowo-
Budowlany w Leżajsku. Istniejący 
tam parking zostanie poszerzony 
o 10 dodatkowych miejsc posto-
jowych.

Trwają przygotowania do 
budowy oświetlenia ulicy Stu-
dziennej i Spokojnej. Nastąpiło 
już przekazanie placu budowy 
Zakładowi Energetycznemu, 
który dokona wymiany słupów 
i sieci energetycznej, co ma po-
trwać około półtora miesiąca. 
Wtedy na tych nowych słupach 
zamontowanych zostanie około 
10 opraw oświetleniowych.

28 lipca br. zastępca burmistrza Piotr 
Urban, w którego pieczy są wszelkie inwestycje 
miejskie, wraz z posłem Zbigniewem Rynasie-
wiczem złożył wizytę ministrowi infrastruktury 
Zbigniewowi Rapciakowi. Tematem spotkania 
były sprawy dotyczące budowy obwodnicy 
Leżajska. Kilka dni później w rzeszowskim 
oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad odbyła się narada na temat przy-
spieszenia realizacji obwodnicy.

– Zostaliśmy poinformowani o wielu istot-
nych sprawach – mowi z-ca Burmistrza Leżajska 
Piotr Urban. – Po pierwsze, ponieważ Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce jak 
najszybciej przystąpić do rozpoczęcia budowy, 
projektant zobowiązał się do maksymalizacji wy-
siłku i jeszcze w tym roku ma wystąpić o pozwo-
lenie na budowę I odcinka. Po drugie – zapadła 
decyzja GDDKiA w Warszawie o natychmia-
stowym rozpoczęciu prac nad projektowaniem II 
etapu obwodnicy miasta Leżajska. 

Stąd te wszystkie niepokoje niektórych 
mieszkańców, że niewiadomo czy i kiedy będzie 
budowany II etap są nieuzasadnione. Z tej racji, 
że jest już decyzja środowiskowa, której ważność 
ma cztery lata, trzeba się spieszyć z przygotowa-
niami do rozpoczęcia budowy. I to jest, jak sądzę 
bardzo dobra wiadomość.

Dokumentacja na połączenie ulic Podol-
szyny i Siedlanka jest zakończona i złożona 
wraz z wnioskiem o dofinansowanie z progra-
mów unijnych.

Zlecona jest dokumentacja na dalszy od-
cinek ulicy Jana Brzozy, na połączenie ulicy 
Tomasza Michałka z ulicą Opalińskiego, 
w opracowaniu jest koncepcja zagospoda-
rowania wąwozu za Domem Książki. W tej 
sprawie zebrało się sporo ciekawych postulatów 
mieszkańców, które zostały wzięte pod uwagę 
przy opracowywaniu tej dokumentacji. Więk-
szość opowiada się za amfiteatralną zabudową 
o charakterze rekreacyjnym. Dokumentacja 
ta zostanie poszerzona o kompleksowe za-
gospodarowanie placu targowego przy ulicy 
Sikorskiego.

Załatwiane są sprawy formalno-prawne 
związane z planowaną przebudową kanalizacji 
przy ulicy Podzwierzyniec. W fazie przygoto-
wań jest dokumentacja odcinka kanalizacji przy 
ulicy św. Jadwigi Królowej, która ma być wyko-
nana ze środków miejskiego funduszu ochrony 
środowiska, podobnie jak już zakończony 
odcinek kanalizacji przy ulicy Ogrodowej pod 
przyszłe osiedle Ogrodowa Sandomierska.

bwl

Ulica Sandomierska

Parking przy Placu Jaszowskiego Chodnik przy ul. Paderewskiego
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Leżajski stadion 

zupełnie zmienił wy-
gląd, powoli staje się 
wizytówką miasta. 
A już na pewno bę-
dzie nią w przyszłości, 
gdy w ramach pro-
gramu „Euroboiska 
2012” powstanie obok 
niego nowe boisko 
piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią. 

Ogólny koszt do-
tychczas wykonanych 
robót to kwota ponad 
100 tysięcy złotych; 
z tego 40 tysięcy zło-
tych wydano z bu-
dżetu miasta, a pozostałą kwotę uzyskano 
od sponsorów w formie dotacji finansowej 
i pomocy rzeczowej.

Uroczyste otwarcie wyremontowanego 
stadionu miejskiego w Leżajsku połączone 
zostało z inauguracją sezonu piłkarskiego 
2008/2009 IV Ligi Podkarpackiej i nastąpi-
ło 13 sierpnia br. w przerwie meczu Pogoń 
Leżajsk – Rafineria Czarni Jasło. 

Wiceprezes Zarządu Klubu „Pogoń” 
Henryk Stawarski powiedział: - Za generalny 
remont i odnowienie naszego stadionu należą się 
serdeczne podziękowania Radzie Miejskiej, Bur-
mistrzowi Leżajska, dyrektorom zakładów pracy, 
a szczególne słowa uznania i podziękowania 
należy skierować do dwóch osób: zastępcy Bur-
mistrza Piotra Urbana, który kierował całością 
tych prac, oraz prezesa naszego Klubu Andreasa 
Wielosinskiego, który jako szef BMF-Polska 

wykonał to, co państwo mogą oglądać.
Burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz złożył 

wszystkim sponsorom podziękowania i wrę-
czył listy gratulacyjne. Otrzymali je: Andreas 
Wielosinski – Prezes Zarządu BMF-Polska, 
Mattheus Dietvorst – Dyrektor Browaru 
Leżajsk, Eugeniusz Bieniek – Menedżer 
Zakładu Philip Morris-Polska, Kazimierz 
Balawender – Dyrektor Rejonu Dystrybucji 
Energii w Leżajsku oraz Janusz Dąbek – czło-
nek Zarządu „Pogoni”.

Obecny na meczu i uroczystości Prezes 
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Ka-
zimierz Greń wyraził wielkie uznanie dla 
władz miasta za starania o wygląd, kondycję 
i rozwój obiektów sportowych. – Zawsze mi 
niezmiernie miło, jako radnemu miasta Rze-
szowa i przewodniczącemu komisji sportu, gdy 
władze samorządowe w jakimś mieście przezna-

czają środki finansowe 
na rozwój stadionów, 
obiektów piłkarskich. 
Jako prezesa Podkar-
packiego Związku Pił-
ki Nożnej cieszy mnie 
to bardzo. A także 
i to, że w Leżajsku 
jest wiele osób, które 
nie tylko interesują 
się piłką nożną, ale 
też chcą inwestować 
w obiekty sportowe. 
Dziś ten stadion wy-
gląda wspaniale. I tu 
mam apel do kibiców, 

żeby uszanowali to, 
co zostało zrobione. Cieszy mnie również i to, 
że powstanie w Leżajsku boisko piłkarskie ze 
sztuczną nawierzchnią, na której można grać 
bez względu na pogodę. Z tego boiska będą 
mogły korzystać wszystkie grupy zawodników 
Pogoni.

(bwl)

Burmistrz Leżajska 
Tadeusz Trębacz 
i zastępca Burmistrza 
Piotr Urban 
wręczają dyplom 
z podziękowaniami 
Andreasowi 
Wielosinskiemu 
prezesowi Zarządu 
BMF-Polska.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy leżajski 
stadion przeobraził się nie do poznania. Swą 
metamorfozę zawdzięcza władzom miasta 
i sponsorom.

Ten obiekt sportowy od dawna wymagał 
solidnego remontu. Drewniane listwy, z któ-
rych przed laty wykonane zostały ławki na 
trybunach, i tak długo opierały się niekorzyst-
nym wpływom warunków atmosferycznych. 
Śnieg, deszcz, mróz zrobiły swoje. A co bar-
dziej temperamentni kibice też przyczyniali 
się do ich zniszczenia. Stadion zaczynał być 
obiektem godnym pożałowania.

Zdawali sobie z tego sprawę wszyscy – 
i władze klubu „Pogoń”, i władze miasta, 
i sponsorzy, trenerzy, zawodnicy, kibice. 
Pokrycie kosztów generalnego remontu z kasy 
miejskiej było trudne do zrealizowania. Ale 
wspólnymi siłami, przy pokaźnym udziale 
sponsorów stało się to możliwe.

Wykorzystano przerwę w rozgrywkach 
piłkarskich i w niespełna dwa miesiące pod-
dano stadion miejski generalnemu remontowi 
i modernizacji.

Przede wszystkim przebudowana zosta-
ła trybuna. Zlikwidowano pierwszy rząd, 
w którym ze względu na złą widoczność, 
bo był usytuowany zbyt nisko, nikt nigdy 
nie siedział. Betonowe elementy podporowe 
zostały odnowione. Na nich zamontowano 
stalowe ramy ocynkowane, odporne na koro-
zję, do ram przymocowano 520 atestowanych 
plastikowych krzesełek w trzech kolorach: 
żółtym, niebieskim i czerwonym. Teraz try-
buna stadionu wygląda naprawdę ładnie. Przy 
okazji jej modernizacji zwiększono odstępy 
między rzędami i stworzono więcej przejść 
pionowych. Wszystko zgodnie z obowiązu-
jącymi normami.

Całkowicie odnowiona została też mała 
kryta trybuna. Położono nowy chodnik 
z kostki o powierzchni 150 metrów kwadra-
towych. Odnowiono budynek gospodarczy, 
naprawiono i odmalowano ogrodzenie.
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Pod znakiem dobrej pogody i wspaniałej 
zabawy upłynęły tegoroczne „Dni Grodzi-
ska”, które w piątkowe popołudnie 25 lipca 
rozpoczęły mecze piłki nożnej o Puchar Wójta 
Gminy. 

Sobotni poranek zainaugurowali młodzi 
wędkarze, którzy o godzinie 8.00 rozpoczęli 
swoje połowy nad Zalewem „Czyste”. Tra-
dycyjnie, jak co roku organizatorem zawo-
dów było Koło Wędkarskie „Pstrąg” nr 37 
w Grodzisku Dolnym. Również w sobotę, 

w samo południe nastąpiło uroczyste otwarcie 
rowerowego szlaku historyczno-przyrodni-
czego. W inauguracyjnym przejeździe udział 
wzięli m.in. Wójt Gminy – Jacek Chmura, 
Przewodniczący  Rady Gminy – Jerzy 
Gdański, przedstawiciele PTTK – Henryk 
Atemborski i Krzysztof Totuń. Przewod-
nikiem po grodziskim szlaku był Bogumił 
Pempuś. Uczestnicy rajdu zgromadzili się nad 
„Czystym”, skąd wyruszyli kolumną rowerów 
w kierunku Laszczyn. Licząca 28 km trasa 

biegła ścieżkami i duktami 
leśnymi, po najpiękniejszych 
zakątkach naszej małej ojczy-
zny. Wspaniałe widoki, miej-
sca upamiętniające grodziską 
historię i wydarzenia z okresu 
II wojny światowej sprawiły, iż 
przebycie trasy było wielkim 
przeżyciem duchowym dla jej 
uczestników. 

Kolejnym punktem so-
botniego programu był to-
warzyski mecz oldbojów. Na 
grodziskim stadionie spotkały 
się drużyny LKS „Grodzisz-
czanka” i AKS „Rzeszowiak”. 
Mimo początkowego pro-
wadzenia przez drużynę go-
spodarzy, mecz zakończył 
się remisem 3:3. Po meczu 
fani muzyki rockowej mogli 
wysłuchać koncertu zespołu 

   

INSIST, a dopełnieniem wrażeń muzycznych 
była wieczorna dyskoteka. 

Najważniejszym dniem w obchodach 
„Dni Grodziska” była niedziela. Dzień ten 
obfitował w wiele imprez. O godz. 14.30 
rozpoczął się sportowo-rekreacyjny turniej 
sołectw Gminy Grodzisko Dolne o Puchar 
Wójta Gminy. Do udziału w turnieju zgłosiło 
się 8 sołectw. Organizatorzy przygotowali 
dla uczestników ciekawe konkurencje, wy-
magające siły, sprytu i drużynowego zgrania. 
Rywalizację rozpoczęły rzuty do kosza. 
W konkurencji wystartowało po dwóch 
zawodników z każdego sołectwa. Liczyła się 
precyzja i celność. Najskuteczniej do kosza 
trafiali zawodnicy z Miasteczka. Sporych 
wrażeń zgromadzonym na stadionie widzom, 
dostarczyła konkurencja ubijanie piany. 
A metody ubijania były naprawdę różne. Jedni 
używali siły, inni sposobu. Zadanie było o tyle 
atrakcyjne, że wystartowali w nim także pa-
nowie. Najlepiej w tej wydawać by się mogło 
„babskiej” konkurencji poradził sobie sołtys 
z Chodaczowa. Dla zachowania równowagi 
również panie mogły spróbować swoich sił 
w typowo męskiej konkurencji, a mianowi-
cie w przeciąganiu liny. Bojowo nastawione 
zawodniczki z niezwykłą gracją i wdziękiem 
radziły sobie w konkurencji siłowej. Niesione 
dopingiem swoich drużyn i zgromadzonych 
na płycie stadionu widzów, ambitnie walczyły 
o tytuł najsilniejszych. I tak w klasyfikacji 
ostatecznej miejsce pierwsze i tytuł najsil-
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niejszych kobiet w gminie, przypadł paniom 
z Wólki Grodziskiej. 

Sołectwo Wólka Grodziska szło jak burza, 
uzyskując najlepsze czasy we wbijaniu gwoździ 
i exequo pierwsze, z sołectwem Miasteczko, 
w konkurencji „jaki to smak”. 

Niezwykle efektowny okazał się przejazd 
taczką. Zawodnicy mieli do pokonania drogę 
pomiędzy chorągiewkami i wąski podjazd. 
Siedzące w taczkach panie musiały się dziel-
nie trzymać, by nie wypaść. Najszybciej swój 
przejazd wykonali zawodnicy z Grodziska 
Dolnego. Kolejną rozegraną konkurencją był 
golf. O zwycięstwie decydowała ilość trafień. 
Najcelniej do dołka trafiał reprezentant sołec-
twa Zmysłówka. Z racji tego iż w Grodzisku 
prężnie działają jednostki straży, nie mogło 
zabraknąć dyscyplin strażackich. I tak oto 
dowiedzieliśmy się gdzie mieszkają najlepsi 
sikawkowi. Zwycięzcą w tej konkurencji 
okazała się nowopowstała jednostka OSP 
z Grodziska Nowego. 

Największych emocji dostarczyło łapanie 
ryby. Wskakujący do basenu zawodnicy mieli 
za zadanie złapać pływającego w nim karasia. 
Tej sprytnej i niezwykle zwinnej rybie nie dał 
się zwieść zawodnik z Grodziska Dolnego, 
który nie miał sobie równych. Ostatnią 
konkurencją jaką rozegrano tego dnia był 
test. Sołtysi z poszczególnych sołectw musieli 
wykazać się ogólną wiedzą na temat gminy. 
Adres strony internetowej, liczba mieszkań-
ców, czy liczba radnych, to niektóre pytania 
jakie znalazły się na teście. Najlepiej poin-
formowanymi okazali się sołtysi z Laszczyn 
i Grodziska Dolnego. 

Po zliczeniu punktów sędziowie ogłosili 
wyniki. Pierwsze miejsce i puchar Wójta 
Gminy zdobyło wzorem roku ubiegłego 
sołectwo Grodzisko Dolne, drugie przypadło 
sołectwu Wólka Grodziska, a trzecie zajęło 
Grodzisko Miasto. Sędziowie przyznali też 
nagrodę specjalną, dla najsympatyczniejszej 
drużyny w całym turnieju. Tytuł ten przypadł 
zawodnikom z Wólki Grodziskiej. 

Gdy na murawie trwały zmagania spor-
towe na estradzie rozpoczęły się występy ar-
tystyczne. Różnorodny pokaz tańców z kilku 
regionów Polski w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca „Bandoska” z WDK w Rzeszowie, 
zachwycił każdego nawet najbardziej wy-
magającego widza i słuchacza. Rozrywkowa, 
wpadająca w ucho muzyka dobiegała z estrady 
podczas koncertu grupy Big Black Band. Fa-
nów tańca przyciągały pokazy tańca w stylu 
break dance w wykonaniu grupy „Wataha”, 
zaś nastrojowo-sentymentalne dźwięki z róż-
nych stron świata zaprezentował zespół „Pan-
kharita”. Na brak atrakcji nie mogli narzekać 
i najmłodsi. Panie z Ośrodka Kultury przy-
gotowały dla nich liczne gry, zabawy i loterie. 
Uwieńczeniem tegorocznych obchodów „Dni 
Grodziska” był wspaniały koncert zespołu 
RATATAM oraz pokaz fajerwerków.

MH

 
Z wielką radością i satysfakcją informujemy, iż Urząd Gminy Grodzisko Dolne uzyskał 

certyfikat potwierdzający nowoczesne zarządzanie i wysoką jakość świadczonych usług, zgodne 
z międzynarodową normą ISO 9001:2000. 

Audit certyfikujący przeprowadzony został 14 lipca br. w Urzędzie Gminy przez renomo-
waną, niezależną jednostkę TÜV Rheinland Polska. W wyniku kompleksowej kontroli, która 
objęła kierownictwo urzędu i wszystkie referaty stwierdzono, że system zarządzania wdrożony 
w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne jest zgodny z normą ISO    9001:2000. System oparty 
na międzynarodowej normie ISO 9001:2000 to sprawdzony i jak twierdzą specjaliści najlepszy 
sposób zarządzania organizacją. Jest to model biznesowy, który ukierunkowuje organizację 
na klienta, a w szczególności na dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług. Posiadanie 
przez urząd certyfikatu ISO, nie tylko zapewnia o wysokiej jakości świadczonych usług, ale 
także podnosi  renomę i wiarygodność naszego urzędu w kontaktach z innymi organizacjami. 
Certyfikat jest też atutem w ubieganiu się o fundusze zewnętrzne.

Orędownikiem wdrożenia systemu był wójt gminy, który często powtarzał, że nie widzi 
powodów, dla których mieszkańcy naszej gminy mieliby być gorzej obsługiwani niż mieszkańcy 
najlepszych gmin w Polsce. Stopniowo udało się przekonać do wdrożenia pracowników urzędu 
i zachęcić do podjęcia dodatkowej pracy niezwiązanej z codziennymi obowiązkami. Intensywne 
prace nad wdrożeniem systemu trwały od stycznia 2008r. 

Uzyskanie certy-
fikatu nie zakończyło 
prac nad podnosze-
niem jakości świad-
czonych usług, a wręcz 
przeciwnie, w naszym 
urzędzie rozpoczął się 
proces nieustannego 
doskonalenia. Prze-
prowadzony audit 
potwierdził, że mamy 
dobre zasady i że za-
częliśmy je we właści-
wy sposób realizować. 
Certyfikat został przy-
znany na najbliższe 
3 lata. W tym cza-
sie działanie naszego 
urzędu będzie pod 
nadzorem jednostki 
TÜV Rheinland. Naj-
bliższa kontrola, która 
zweryfikuje czy system 
jest prawidłowo stoso-
wany i rozwijany prze-
prowadzona zostanie 
za rok. Liczymy także 
na Państwa wnioski, 
uwagi i pomysły na 
dalszy rozwój Urzędu Gminy. Działanie organizacji zgodnie z normą ISO narzuca pewne 
rygory, wymaga dodatkowej pracy i stałego doskonalenia, ale nie od dziś wiadomo, że dobre 
efekty można osiągnąć tylko ciężką pracą. 

Uroczyste wręczenie certyfikatu ISO 9001 nastąpiło w trakcie tegorocznych „Dni Gro-
dziska”. Przekazania certyfikatu na ręce Wójta Gminy Jacka Chmury dokonał osobiście Pan 
Marek Mucha - wiceprezes zarządu i Dyrektor Jednostki Certyfikacyjnej TÜV Rheinland 
Polska. W trakcie przemówienia Pan Marek Mucha zaznaczył, że certyfikat nie jest tylko 
odznaczeniem Urzędu, ale jest przede wszystkim potwierdzeniem wysokiej jakości obsługi 
klientów naszego Urzędu Gminy oraz zapewnieniem, że każdy klient zostanie obsłużony na 
takim samym wysokim poziomie.

Uzyskanie certyfikatu jest następstwem ponad półrocznego dostosowywania Urzędu do 
wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 i pozytywnych wyników auditu certyfikacyjnego. 
Certyfikat jest wyróżnieniem i nagrodą dla wszystkich pracowników naszego Urzędu, którzy 
zaangażowali się w proces doskonalenia jakości pracy Urzędu Gminy.

GP

Od lewej: Grzegorz Potaczała - Sekretarz Gminy, Marek Mucha - Dyrektor 
Jednostki Certyfikującej i Jacek Chmura - Wójt Gminy
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W lutym bieżącego roku minęło 25 lat od 
ukazania się pierwszego numeru Almanachu 
Leżajskiego wydawanego przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Leżajskiej. Periodyk ten 
odegrał ogromną rolę w życiu społecznym 
i kulturalnym Leżajska i regionu. Przez pięcio-
letni okres wydawania był jedynym pismem 
rejestrującym aktualne wydarzenia z różnych 
dziedzin, a także podejmował niełatwe zadanie 
odkrywania i przybliżania przebogatej historii 
naszego miasta i okolicznych miejscowości. 
Nie łatwo było naszym poprzednikom działać 
w zakresie wydawniczym – bo i nie o wszyst-
kim można było pisać, a i możliwości 
materialne i techniczne były zupełnie inne. 
Dlatego też z podziwem należy patrzeć na 
pracę zespołu redakcyjnego z lat osiemdzie-
siątych. Dzięki ich zaangażowaniu tamten 
okres został doskonale udokumentowany 
w Almanachu i jest dzisiaj cennym mate-
riałem faktograficznym. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Leżajskiej podjęło inicjatywę wznowienia 
po wielu latach wydawania Almanachu 
Leżajskiego. Nowy zespół redakcyjny 
nawiązuje do sprawdzonych doświad-
czeń i formuły pisma sprzed lat jako 
jasnego w przekazie, rzeczowego i do-
brze udokumentowanego. Almanach 
będzie pismem o zasięgu regionalnym 
– obejmujący tematyką cały powiat 
leżajski, dlatego też w kolejnych 
numerach znajdą się materiały doty-
czące nie tylko miasta Leżajska, ale 
też poszczególnych miejscowości 
i gmin.

W Almanachu Leżajskim znaj-
dziecie Państwo artykuły o zróżnicowanej 
tematyce i czasokresie historycznym. Oprócz 
artykułów naukowych będą też wspomnie-
nia, wywiady z ciekawymi ludźmi, polemiki 
i publicystyka o szerokim spektrum tematów. 
Przede wszystkim zamiarem naszym jest 
dotarcie do czytelników o różnych zaintereso-
waniach. Zamierzamy też podejmować nowe 
tematy i wkraczać w obszary, które dotąd nie 
doczekały się opracowań, a na tematy znane 
spróbujemy spojrzeć inaczej.

Już w pierwszych dniach września trafi do 
rąk czytelników numer 1/2008 Almanachu 
Leżajskiego. Znajdziecie w nim Państwo 
artykuły naukowe o tematyce historycznej au-
torstwa: prof. Józefa Półćwiartka, dr o. Efrema 
Obruśnika, Antoniego Bereziewicza i Dariu-
sza Półćwiartka. Będą też artykuły dotyczące 
historii i bieżącej działalności Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Leżajskiej oraz instytucji 
kulturalnych jak np. Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej czy Miejskiego Centrum Kultury. Wiele 
artykułów ma charakter wstępnego zapozna-
nia czytelnika z określonymi tematami, które 

w następnych numerach będą kontynuowane 
i rozwijane. Stałymi rubrykami będą; „Z teki 
poezji”, gdzie znajdzie się miejsce na poezje 
naszych lokalnych, niezwykle uzdolnionych 
twórców oraz „Spacerkiem po okolicach 
Leżajska”, gdzie prezentować będziemy oso-
bliwości przyrodnicze i geograficzne okolic 
Leżajska.

Wszystkich, którzy zajmują się zawodowo 
lub amatorsko opracowy-

waniem i dokumento-
waniem wszystkiego co związane jest z naszym 
regionem, chcą podzielić się swoją wiedzą, 

osiągnięciami i talentem -  zapraszamy do 
współpracy. Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Leżajskiej w osobach Zespołu Redakcyjnego 
w składzie: Antoni Bereziewicz, Kazimierz 
Kuźniar, Leszek Sarzyński, Iwona Tofilska 
i autorów artykułów zrobiło pierwszy krok 
we wznowieniu wydawania Almanachu 
Leżajskiego – dalsze mogą stać się udziałem 
każdego kto się do nas przyłączy. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżaj-
skiej w szczególny sposób pragnie wyrazić 

podziękowanie Panu Tadeuszowi 
Trębaczowi – Burmistrzowi Le-
żajska i Panu Robertowi Żołyni 
– Staroście Leżajskiemu za poparcie 
naszej inicjatywy i współpracę w re-
alizacji tego przedsięwzięcia.

Ideą Towarzystwa jest wyda-
wanie periodyku na miarę naszych 
możliwości finansowych. Dlatego też, 
dziękujemy wszystkim darczyńcom 
za wsparcie finansowe i rzeczowe, 
a w szczególności Grupie Żywiec 
S.A .- Browar w Leżajsku , Zakładom 
SILIKATY w Leżajsku, Przedsiębior-
stwu Budowy Dróg i Mostów, Firmie 
LGTW  Group s.c. – Grafika i Anima-
cja 3D, Firmie APEX oraz wielu innym 
uhonorowanym w naszym periodyku. 

Liczymy, że lektura Almanachu 
Leżajskiego przysporzy Szanownym Czy-
telnikom pozytywnych wrażeń i spełni 
oczekiwania. Zespół Redakcyjny oczekuje 
na uwagi i wskazówki, które będą dla nas 
inspiracją do dalszych działań.

Almanach będzie można nabyć w Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej, Centrum Informacji 
Turystycznej, Miejskim Centrum Kultury 
i księgarniach na terenie miasta.

Zespół Redakcyjny 
Almanachu Leżajskiego



Podziękowanie

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej składa serdeczne podziękowania 
wszystkim darczyńcom, którzy rozliczając swoje dochody za rok 2007 przekazali 1% swojego 
podatku na rzecz naszej organizacji. Darczyńców było 84, a ogólna kwota darowizny wynio-
sła 6062,20 zł. Kwoty, które za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wpływały na nasze 
konto wynosiły od 2 do 384 złotych, ale najważniejsze jest to, że każda złotówka była darem 
serca, dobrej woli, zaufania i akceptacji dla naszej działalności. Wpłaty docierały z Urzędów 
Skarbowych w: Leżajsku, Rzeszowie, Krakowie i Warszawie co świadczy o tym, że mamy 
sympatyków także poza naszym terenem. Wszystkich darczyńców zapewniamy, że cała 
kwota darowizny zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych Towarzystwa. 

Wszystkim darczyńcom dziękujemy za hojność i mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
także będziecie o nas pamiętać.

Z wyrazami wdzięczności: Zarząd TMZL
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Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej przyjął 
logo organizacji. Spośród wielu zgłoszonych propozycji wybra-
no projekt Pana Ireneusza Wołka.

Logo Towarzystwa ma kształt kolisty. W części centralnej 
znajduje się skrót nazwy organizacji: TMZL w kolorze nie-
bieskim, a nad nim stylizowany kontur Bazyliki i Klasztoru 

Ojców Bernardynów. W dolnej części znaku umieszczona jest tarcza herbowa z dwuramiennym 
białym krzyżem Jagiellońskim na czerwonym tle. Całość zamknięta jest napisem pełnej nazwy 
organizacji: Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej umieszczonej po obwodzie znaku. Tło 
znaku jest koloru „starego złota”, a napisy w kolorze niebieskim.

Elementy symboliczne użyte w logo mają  charakter uniwersalny i ponadczasowy. Miesz-
kańcy Ziemi Leżajskiej zawsze związani byli duchowo z Sanktuarium Maryjnym, a krzyż 
Jagielloński od dawna, aż do obecnych czasów widnieje na herbach miasta i starostwa.

Mamy nadzieję, że symbol naszego Towarzystwa na stałe dołączy do znaków promocyjnych 
miasta, powiatu i regionu, będzie rozpoznawalny dla wszystkich i pod jego znakiem połączymy 
wspólnie siły w działaniu na rzecz środowiska lokalnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami TMZL zastrzega sobie wyłączność praw do znaku 
i używanie go przez osoby prywatne i instytucje bez zgody Zarządu jest prawnie zabronio-
ne.

Leszek Sarzyński - prezes Zarządu

Do 15 000 zł bezzwrotnej dotacji na każde 
dodatkowo utworzone miejsce pracy dla oso-
by bezrobotnej mogą otrzymać firmy, które 
prowadzą swoją działalność na terenie Powiatu 
Leżajskiego. Ważne: firma musi należeć do sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), 
a miejsce pracy musi być utworzone do końca 
2008 roku.

Wszystkich pracodawców przedsiębior-
czych i zainteresowanych tworzeniem nowych, 
dodatkowych miejsc pracy zapraszamy do 
skorzystania z naszego programu „Wsparcie 
rozwoju lokalnego poprzez tworzenie trwa-
łych miejsc pracy w Powiecie Leżajskim”. 
Środki na jego realizację pochodzą z Fundu-
szu Pracy - z 10% rezerwy Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej. Program adresowany 
jest do firm, które prowadzą swoją działalność 
na terenie Powiatu Leżajskiego, należą do 
sektora MSP. Zakładamy, że posiadane środki  
w kwocie ponad 1,2 mln zł pozwolą nam na 
utworzenie około 100 nowych miejsc pracy dla 
osób bezrobotnych. 

Ważną rolę w realizacji programu odgrywa 
czas. Środki są dostępne - muszą być faktycznie 
wydatkowane – do końca bieżącego roku. 
Niestety, otrzymanie dotacji jest związane 
z koniecznością wypełnienia obowiązują-
cych procedur - złożeniem wniosku wraz  
z załącznikami, zabezpieczeniem dotacji, 
rozpatrzeniem wniosku i zawarciem umowy, 
wyposażeniem lub doposażeniem nowego 
stanowiska pracy (zakup maszyn lub narzędzi 
zgodnie ze specyfikacją zakupów) oraz skiero-
waniem i zatrudnieniem osoby bezrobotnej na 
nowym stanowisku pracy. Procedura i kolejność 

czynności muszą być zachowane. 
Aby pomóc pracodawcom w otrzymaniu 

dotacji oferujemy wspólnie z Leżajskim Stowa-
rzyszeniem Rozwoju (LSR)  sześć dodatkowych 
i atrakcyjnych usług:

Po pierwsze – aktualną informację. Informa-
cje na temat programu i warunków uczestnictwa 
będą udostępniane drogą telefoniczną, mailową 
lub poprzez kontakt osobisty zarówno w siedzi-
bie urzędu jak i w LSR. Informacji będą udzielać 
pracownicy naszego urzędu jak i konsultanci 
stowarzyszenia. Ponadto zapraszamy zaintere-
sowanych przedsiębiorców na spotkania infor-
macyjne do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy  
w Leżajsku w następujących terminach:

 8 września godz. 10.00
16 września godz. 10.00
23 września godz. 10.00
30 września godz. 10.00

Po drugie – bezpłatne doradztwo. Kon-
sultanci stowarzyszenia LSR będą pomagać 
zainteresowanym pracodawcom w wypełnieniu 
wniosku o refundację kosztów utworzenia sta-
nowiska pracy, skompletowaniu niezbędnych 
dokumentów itp. 

Po trzecie - dodatkowe pieniądze w for-
mie dostępnych i przyjaznych pożyczek.  
Zainteresowani pracodawcy, którzy spełnią 
warunki uczestnictwa w programie będą 
mogli powiązać naszą pomoc finansową na 
utworzenie miejsc pracy (dotacja) z pożyczką  
z Funduszu Pożyczkowego działającego przy 
LSR. Dodatkowo konsultanci LSR udzielą 
informacji o innych dostępnych źródłach fi-
nansowania rozwoju firm np. mikropożyczkach 

oferowanych przez Fundację Wspomagania 
Wsi (FWW). 

Po czwarte – dodatkowe zabezpieczenie 
dotacji. W ramach działającego Funduszu Po-
ręczeń Kredytowych przy Leżajskim Stowarzy-
szeniu Rozwoju istnieje możliwość poręczenia 
części dotacji na preferencyjnych warunkach.

Po piąte – pomoc w przeprowadzeniu 
rekrutacji i selekcji najlepszych kandydatów 
na pracowników. Najlepsi Kandydaci zostaną 
zrekrutowani spośród uczestników naszych pro-
gramów – będą to przede wszystkim absolwenci 
szkoleń, staży i przygotowania zawodowego. 

Po szóste - dodatkowa refundacja części 
kosztów zatrudnienia osób po 50 roku życia  
w ramach prac interwencyjnych.  Oprócz 
dotacji na utworzenie stanowiska pracy można 
równocześnie otrzymać w ok. 50% refunda-
cję kosztów zatrudnienia osób skierowanych  
z grupy uprawnionych (płace + składka ZUS) 
Częściowa refundacja kosztów zatrudnienia 
może mieć miejsce nawet przez 24 miesiące. 
Warunkiem jest zatrudnienie przez pracodawcę 
skierowanej przez PUP osoby, która przekroczy-
ła 50 rok życia.

W związku z krótkim terminem realizacji 
zadania, uprzejmie prosimy o składanie wstęp-
nego zainteresowania naszym programem 
określając liczbę planowanych do utworzenia 
miejsc pracy i  kwotę jaka będzie potrzebna 
w terminie nie później jak do 30 września 2008r. 
Zapraszamy do korzystania z podanych poniżej 
form kontaktu. 

Ten program jest szansą dla wielu przed-
siębiorczych właścicieli i rozwijających się firm, 
stanowi doskonałą okazję na zdobycie środków 
inwestycyjnych oraz pozyskanie wartościowych 
pracowników posiadających odpowiednie kwa-
lifikacje i motywację, którzy są zainteresowani 
pracą w prywatnym, rozwijającym się sektorze 
MSP .

Oto dokładne dane ułatwiające kontakty 
i wzięcie udziału w programie:

Adresy:
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, 
ul. Mickiewicza 56, 37 – 300 Leżajsk, 
tel: (017) 242 73 73 wew.: 32 lub 33, 
e-mail: pup@praca.lezajsk.pl , http://
www.praca.lezajsk.pl 
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwo-
ju, ul Targowa 9, 37 -300 Leżajsk,  
tel: (017) 242 79 08, e-mail: lsr@free.
ngo.pl, http://www.lsr.pl 

Osoby: 
PUP Leżajsk: Zbigniew Śliwa z.sliwa@
praca.lezajsk.pl pokój nr 22, Lidia 
Świeżawska – pokój 21,
LSR: Marek Jagusiak , Krzysztof Le-
śniak – tel. 0 17 242 79 08
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Alina Hasiak

Wieczorna cisza

      Wieczorna cisza

w deszczu moknie

szarością nocy utulona
puka do okna

gałąź mokra
bezlistna, szara, pochylona
gdzie niegdzie

ciepłym blaskiem lampy
okno rozświetla
nocy mrok
a wokół
smutek i nostalgia
i koncert świerszcza 
w jesienną noc
spływa po szybie
kropla za kroplą
maluje obraz mokry
gdzie czyjeś oczy
wpatrzone w ciemność
tej cichej mokrej nocy.

Anna Wróbel

Sierpień w Bieszczadach

Upalny dzień
na Solinie,
znów stara łajba
płynie ...
spokojny piątek,
wody szmat
czekamy na wiatr,
zatoczki urok,
wolności smak.

Mrok, księżyca sierp,
niebo z gwiazd

rześki chłód,
samotne myśli,
oczu strach
wokół – dziewiczy las.

Przykrywa głowę,
myśli zamyka
znikam we śnie
........................
słońcem oczy otwieram
na twarz niebios spozieram
uzbrojona nadzieją
przeżycia następnych dni.

Dzień drugi na fali
wiatr dobiega z dali
plany nam plącze
w żagle dmie
z jachtem robi co chce
ani węzła w przód
opada ciężki chłód
lęku o łajbę, o życie .

Sternik – Piotr rozkazuje
zrzucamy jeden z żagli
bierzemy się za pagaje !
 

Walka na metry
z wiatrem, bryzą
przechyłem, zanurzeniem,
strachem, zmęczeniem.

Nagle, jakieś siły
dochodzą
coś, łajbę pcha
coś w żagiel dmucha
coś poodnosi naszego ducha.

Jesteśmy na fali
żagiel wydęty
stery pracują
Boże Święty
P ł y n i e m y !!!

Solina 1996

Małgorzata Walawska Socha

Sierpniowe odpusty

Leżajskie odpusty i Podklasztor
Kto jeszcze pamięta
Urok 15 sierpnia?

Kompanii różnych ze śpiewem
Ze łzami do Matki Boskiej – ściągało
A na placu pod Klasztorem
Gdzie kasztanów rosła moc
Stało fur pełno z sianem
Dębowe beczki z ogórkami
Gdzie w musztardowej szklaneczce
Pragnienie ugaszano

Z ambony donośnym głosem
Ksiądz Anioł teatralnie kazanie głosił
Drewniane koniki gliniane dzbany
Łyżki i misy maśnice donice
Figurki gipsowe – pięknie malowane
Przecisnąć się było z trudem
Kto? dziś pamięta od Drzewickich 
bułeczki?
Herbatę z samowara na szyszkach – 
gotowaną?
Zapach ziół zewsząd było czuć
Tu trąbka tam balonik
I śpiewy Leżajskiej Mateńce – 
ofiarowane
Kończyły się zwykle o Maryjo itd.
Dziś zostały wspomnienia
Zapach sierpniowych ziół
Życzliwe ramiona Leżajskiej Pani
I to Stare itd...

Miejskie Centrum 

Kultury w Leżajsku 

i istniejący przy nim Klub 

Leżajskich Poetów pragnie 

z wielką przyjemnością 

poinformować Państwa, 

że we wrześniu na światło 

dzienne wyjdzie publikacja 

tomu poezji naszych 

rodzimych twórców. Już 

dziś serdecznie dziękujemy 

wszystkim sponsorom 

i zapraszamy na uroczystą 

promocję książki, która 

odbędzie się pod koniec 

września w Muzeum Ziemi 

Leżajskiej.

Kącik poezji
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Program Stypendium 
2008/2009 

Jak co roku Fundusz Lokalny w Leżajsku przyzna stypendia uzdolnionym, aktywnym 
uczniom szkół gimnazjalnych oraz średnich. Będzie to już X edycja programu „Stypendium”.

Inicjatywa ta skierowana jest do ambitnej młodzieży, która wyróżnia się nie tylko bardzo dobrymi 
wynikami w nauce, lecz także szczególnymi zainteresowaniami i aktywnością w lokalnym środowisku. 
Ideą Funduszu Lokalnego Powiatu Leżajskiego jest wyróżnienie poprzez program „Stypendium” osób, 
które są szczególnie utalentowane, lecz posiadają ograniczone środki finansowe na rozwój swych pasji 
i zainteresowań.

Z roku na rok rośnie grono osób, które otrzymały stypendium Funduszu. Do tej pory program 
pomógł finansowo już 399 uczniom. W roku szkolnym 2008/2009 planowane jest dofinansowanie 
około 30 stypendiów.

Program może być realizowany dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego, która w ramach 
programu „Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne” przyznała na ten cel środki w wyso-
kości ponad 13 tys. zł. Inicjatywę Funduszu wsparło także lokalne środowisko, m.in. rada rodziców 
Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oraz gminy Kuryłówka 
i Grodzisko Dolne.

W bieżącej edycji program obejmie gimnazjalistów z obszaru gmin Kuryłówka i Grodzisko Dolne, 
oraz młodzież szkół średnich, mieszkającą w powiecie leżajskim i uczącą się w szkołach średnich na te-
renie powiatu. Przyszli stypendyści muszą wykazać się średnią ocen, co najmniej 4,5 oraz osiągnięciami 
naukowymi na poziomie minimum międzyszkolnym. Kandydaci mogą składać karty zgłoszeniowe 
najpóźniej do dnia 15 września 2008 r. do godziny 15:00 w Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju 
przy ul. Targowej 9 w Leżajsku. 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszenia do programu wraz z załącznikami do 
pobrania na www.lsr.pl/fl lub w siedzibie Funduszu.

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR) realizuje kolejną edycję programu „Działaj Lo-
kalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego we współpracy z Akademią 
Rozwoju Filantropii w Polsce. 

Celem programu jest wsparcie finansowe przedsięwzięć, które inicjują współpracę miesz-
kańców na rzecz dobra wspólnego.

11 lipca 2008 roku w siedzibie stowarzyszenia odbyło się uroczyste wręczenie dotacji 6 organiza-
cjom z naszego regionu na realizację projektów w ramach programu grantowego „Działaj Lokalnie”. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji – zwycięzców programu, jego partnerzy, a także 
władze LSR.

Do tegorocznego konkursu złożono łącznie 29 wniosków o dofinansowanie. Spośród nich nieza-
leżna komisja wyłoniła 6 pomysłów, które w najwyższym stopniu odpowiadają na potrzeby lokalnej 
społeczności. W wybranej grupie znalazło się aż 4 projekty przygotowane przez organizacje i instytucje 
funkcjonujące na obszarze powiatu leżajskiego. Są to: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, Zespół Szkół w Dąbrowicy, Towarzystwo Krzewienia Kultury i 
Tradycji wsi Jelna wraz z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Franciszka z Asyżu w Jelnej. Projekty zostaną zrealizowane w okresie od lipca 2008 r. 
do lutego 2009 r. Działania planowane w ramach projektów obejmują np.: zajęcia teatralne oraz wystawienie sztuki przez dzieci i młodzież, utwo-
rzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego, odtwarzanie lokalnych tradycji.

Na dofinansowanie wybranych w tegorocznej edycji programu projektów przeznaczono ponad 30 tys. zł, które uzyskano z dotacji Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, darowizny Grupy Żywiec SA Browar w Leżajsku oraz ze środków własnych Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Dotacje w ramach programu „Działaj Lokalnie” przyznane zostały już po raz szósty. Jak dotąd, na finansowe wsparcie projektów realizowanych 
na obszarze powiatu leżajskiego, łańcuckiego, niżańskiego i przeworskiego przeznaczono kwotę ponad 200 tys. zł.
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Zofia Turosz – z domu Młynek, ur. się 27 lipca 1938r. w Żołyni. Tutaj zaczęła uczęszczać do 
szkoły podstawowej. W 1947r. wyjechała z rodziną na Ziemie Odzyskane do miejscowości Pszen-
no w woj. wrocławskim. Po dwóch latach, ze względu na chorobę stawów, która uniemożliwiała 
jej przez pół roku chodzenie, wróciła z rodziną do Żołyni. Zgodnie z diagnozą lekarza domowy 
klimat pozwolił jej powrócić do życia i prowadzenia ruchliwego trybu życia. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w dwuletniej Szkole Włókienniczej w Rakszawie., 
której ukończenie pozwoliło jej podjąć pracę tkaczki w miejscowych Zakładach Włó-
kienniczych. W Rakszawie zetknęła się ze sportem wyczynowym i zaczęła startować 
w biegach przełajowych. Będąc żoną i matką zawsze znajdowała czas, aby kontynuować 
bieganie dla zdrowia. Dobre wyniki zachęciły ją do startów w największych impre-
zach w kraju,  także w kilku za granicą. Odniesione w nich sukcesy zrodziły chęć 
udziału w największych maratonach świata, co było jej życiowym marzeniem. I to 
marzenie się spełniło. W 1986r. wyjechała do USA, gdzie miała okazję uczestniczyć 
w rozlicznych biegach i awansować do grona do grona sław. W 2004r. powróciła do 
swojej rodzinnej wsi. 

Zofia Turosz jest najlepszym dowodem, iż ruch na powietrzu, a zwłaszcza bieganie 
to najlepszy lek na długie i zdrowe życie.

  


Pierwsze Mistrzostwa Świata
- 1983 r. – francuska miejscowość Perpi-

gnon  - Mistrzostwa Świata Weteranów
- dwa brązowe medale za trzecie loka-

tyw biegach na 10 i 25 km, kat. wiekowa 
45 - 49

Pierwsze Mistrzostwa Europy:
Lipiec – sierpień 1986r. – szwedzka 

miejscowość Malmoe - Mistrzostwa Europy 
Weteranów

- dwa srebrne medale w chodzie spor-
towym na dystansach 5 i 10 km w grupie 
wiekowej powyżej 45 lat

 
 

XVIII Mistrzostwa Polski Weteranów 
Lekkiej Atletyki, Słupsk: 28-29.06.2008r.

- 2 złote medale w kategorii 65-69
W biegach na dyst.:
-  10 km, czas: 52`01`01
- 5 km, czas: 25 1̀7

Mistrzostwa Europy Weteranów w LA, 
23 lipca – 03 sierpnia 2008r. – Ljubjlana 
– Słowenia- zajęła 5 miejsce na dystansie: 
10 000m, czas: 52`27,44 min

zęła uczęszczać do 
ejscowości Pszen-

ra uniemożliwiała 
 lekarza domowy 

Po ukończeniu 
 Rakszawie., 
dach Włó-

artować 
uować 
mpre-
chęć 
. I to 

niczyć 
ła do 

eganie 

Srebrny medal 
z Mistrzostw Europy 
z roku 1986

Zofia Turosz z numerem 65573 przed startem na Mistrzostwach Europy w Ljubljanie - 23.07. 
- 03.08.2008

Zofia Turosz w Ljubljanie zajęła 5 miejsce na 
dystansie 10 km 
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Po raz 16-sty najlepsi zawodnicy starego kontynentu stanęli w rywaliza-
cji podczas Mistrzostw Europy Weteranów LA, które odbyły się w tym roku 
w stolicy Słowenii - Ljubljanie. Nie mogło zabraknąć tam również reprezen-
tanta ziemi leżajskiej Ryszarda Drypsa. W koronnym dla siebie biegu na dy-
stansie 800 m z czasem 2:07,57 min. wywalczył Wicemistrzostwo Europy w swojej kategorii, bijąc przy tym rekord polski. To był jeden  
z najtrudniejszych startów w mojej karierze. Na starcie stawili się najlepsi zawodnicy z całej Europy i samo wejście do finału było już na miarę sukcesu – 
przyznał po zawodach srebrny medalista. Sukces nie przyszedł łatwo. Zawodnik bardzo ciężko pracował nad poprawieniem kondycji podczas obozu 
przygotowawczego, jak również startach kontrolnych. Ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy były tegoroczne Mistrzostwa Polski 
Weteranów w Słupsku, podczas których potwierdził wyśmienitą formę wygrywając na dystansie 800 m z czasem 2:10,79 min. Bardzo ciężka praca 
na treningach, jak również pomoc sponsora -  firmy HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o., przekładają się bezpośrednio na uzyskiwane wyniki.  

 
 

SZANSA NA ZAWÓD

JEDNOROCZNA POLICEALNA SZKOŁA 

EDUKACJI INNOWACYJNEJ
kształci w zawodach:
- przedstawiciel handlowy
- ekspedytor
- sekretarka
- pracownik do spraw osobowych
- stylista
- grafik komputerowy
- opiekunka dziecięca domowa
- opiekunka domowa
Ceny już od 100 zł za miesiąc nauki.
Zapewniamy kadrę wykwalifikowanych pedagogów. Zaświadczenia do 
ZUS i WKU.
Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe 
honorowany na rynku pracy Unii Europejskiej w języku polskim 
i angielskim.
Zapisy:  w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku
ul. M.C. Skłodowskiej 6,  www.policealne.ipt.pl

SZKOŁA POLICEALNA 

DLA DOROSŁYCH
Wymagane świadectwo ukończenie szkoły 
średniej.
Bezpłatne kształcenie w systemie zaocznym 
na kierunkach:
- technik ekonomista
- technik administracji
- technik prac biurowych

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Wymagane 
świadectwo ukończenie szkoły średniej.
Absolwenci otrzymują świadectwo 
ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu 
egzaminu z przygotowania zawodowego -  
tytuł technika.
Podania należy składać:
Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w 
Leżajsku
ul. M.C. Skłodowskiej 6, pok. 49
tel. 017 242 00 19 wew. 17

Ryszard Dryps, pierwszy od lewj
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