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XXX sesja Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się 29 sierpnia 2008 r. 
Na początku Radni wysłuchali sprawozdania Starosty z prac Zarządu 
Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz przyjęli informację z realizacji 
uchwał Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2008 r.

Następnie Radni wysłuchali informacji Kierownika Biura Powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Leżajsku na 
temat realizacji zadań dla rolnictwa. Dyskutowano m.in. o problemie 
zniszczeń spowodowanych przez zwierzęta leśne oraz o problemie 
związanym z programem „Młody Rolnik”.

Rada przyjęła też informację o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu za I półrocze 2008 r. oraz informacje o przebiegu wykona-
nia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku i Muzeum Ziemi Leżajskiej za I półrocze 2008 
r. Przyjęto także sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady 
Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2008 r. 

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Powiatu 
Leżajskiego oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Powiatu na 2008 r. (m. in. zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 
150.000 zł pochodzącą z kredytu komercyjnego z przeznaczeniem 
na remont drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka 
– Przychojec – Leżajsk w miejscowości Ruda Łańcucka; zwiększenie 
dochodów o kwotę 89.476 zł ze środków PFRON z przeznaczeniem na 
zakup mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej; 
pomoc finansowa od Gminy Leżajsk na remont drogi Nr 1241R Hucisko 
– Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w miejscowości Przychojec 
w kwocie 10.000 zł; pomoc finansowa od Samorządu Województwa 
Podkarpackiego w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na udział zespo-
łów folklorystycznych z Powiatu Leżajskiego w Międzynarodowym 
Festiwalu Kultury Polskiej i Ukraińskiej w Pyriatyniu).

A. Uchman

Stowarzyszenie „DOBRY DOM”

w Woli Zarczyckiej

37-311 Wola Zarczycka 129 A

INFORMACJA

Stowarzyszenie „Dobry Dom” informuje, że przy parafii w Woli 
Zarczyckiej powstaje Centrum Samodzielnego Życia dla osób niepełno-
sprawnych.

Osoby chętne do korzystania z rehabilitacji leczniczej a także społecznej 
i zawodowej prosimy zgłaszać w każdą środę w godzinach od 10.00 do 17.00 
w budynku parafialnym  w Woli Zarczyckiej (w salkach koło Apteki) lub 
telefonicznie: (017) 240 10 41.
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Muzeum Ziemi Leżajskiej …............................................8-9

Gminne Święto Rolników 

Dożynki Gminne - Łukowa 2008

Paweł Kuraś – Talent Roku, Siódma drużyna w Polsce

Akcje gaśnicze jak sprzed lat, Ruch inwestycyjny w gminie

SPORT:
Młodziczki Arki Łętownia dominują na Podkarpaciu .....…21
„Lotnik” Wierzawice: Nowy sezon, nowe wyzwania ….......24

Ogłoszenie PUP w Leżajsku: 
„Więcej szans w powiecie leżajskim” …..............................21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku: 
Program aktywizacji społecznej w powiecie leżajskim ….....22

 

Informuje się, że na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zgłaszanie 
wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 
m. in. zmiana adresu zamieszkania lub nazwiska.

Zmiany te należy zgłaszać w terminie 30 dni licząc od dnia 
ich powstania. 

Wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym w Powiatowym 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Leżajsku (budynek 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8) celem 
zaktualizowania danych.  
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31 sierpnia 2008r. delegacja z Gminy 
Grodzisko Dolne wzięła udział w XXV Jubi-
leuszowych Dożynkach Archidiecezjalnych 
połączonych z VIII Dożynkami Wojewódz-
twa Podkarpackiego reprezentując Powiat 
Leżajski. Dożynki odbyły się w Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Haczowie. Stary, 
drewniany kościół w Haczowie wpisany 
jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kul-
turowego „UNESCO”. Uroczystą Mszę 
Św. Dziękczynną za zebrane plony z prośbą 
o Boże Błogosławieństwo odprawił i Słowo 
Boże wygłosił J.E. Ksiądz Arcybiskup Józef 
Michalik Metropolita Przemyski. W delegacji 
wzięli udział przedstawiciele powiatu na czele 
z Wicestarostą Leżajskim Józefem Majkutem, 
przedstawiciele gminy Grodzisko Dolne z pa-
nem Kazimierzem Stopyrą oraz 8 delegacji 
wieńcowych z sołectw: Podlesie-Parafia: p.w. 
Św. Józefa w Zmysłówce; Opaleniska-Parafia 
p.w. Św. Józefa w Zmysłówce; Wólka Grodzi-
ska-Parafia p.w. Św. M.M. Kolbe, Grodzisko 
Dolne–Miasto, sołectwo Grodzisko Dolne 
i Grodzisko Górne z Parafii p.w. Św. Barbary 
w Grodzisku Dolnym. 

Wszystkim delegacjom wieńcowym 
serdecznie dziękujemy za udział w dożyn-
kach!!!

  

W dniach 7-10 sierpnia br. delegacja 
leżajskich strażaków wraz ze Starostą Leżaj-
skim gościła z wizytą w miejscowości Krems 
w Austrii. Delegacja udała się do Austrii na 

- Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku, 
Roman Szałajko - Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Leżajskiego, st. ogn. Andrzej Pałys,  
st. ogn. Bolesław Kludys oraz strażacy z KP 
PSP w Leżajsku i Jan Gąska - Prezes OSP Wola 
Zarczycka.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń 
pomiędzy leżajskimi i kremskimi strażakami 
oraz kontynuacja współpracy pomiędzy zaprzy-
jaźnionymi regionami. Uczestnicy wycieczki 
poznawali działalność, strukturę i wyposażenie 
straży pożarnej w Austrii, podziwiali kremskie 
zabytki i krajobrazy.

W trakcie pobytu leżajscy strażacy zapoznali 
się z terenem chronionym, zagrożeniami i pracą 
austriackich strażaków. Zostały im przedsta-
wione nowoczesne systemy zabezpieczenia 
niebezpiecznych procesów technologicznych 
i funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej 
zakładów przemysłowych, jednostek osadni-
czych, strażacka historia i współczesność. Byli 
również uczestnikami wojewódzkich zawodów 
sportowych w konkurencjach wodnych tj. po-
konywanie technicznego toru przeszkód łodzią 
na Dunaju. Podczas tego wyjazdu zaplanowano 
bliższą współpracę w następujących obszarach 
działalności: partnerstwa jednostek samorządo-
wych, szkolenia, sportu, współpracy młodzieży, 
w tym organizacja wspólnego wakacyjnego 
wypoczynku, wyposażenia i wyekwipowania 
osobistego strażaków OSP oraz działań specja-
listycznych, w tym powodziowych i chemicz-
no-ekologicznych.

rp

 
 

zaproszenie strażaków z Krems, którzy w maju 
br. odwiedzili nasz powiat. 

W wyjeździe uczestniczyli: Robert Żo-
łynia - Starosta Leżajski, bryg. Józef Golec 

Delegacja z gminy Grodzisko Dolne

Leżajscy strażacy ze Starostą goszczący w austriackim Krems
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Co roku tego samego dnia - 08 września - w Odpust Narodzenia Naświętszej Maryi 
Panny - w Klasztorze OO. Bernardynów w Leżajsku odbywają się Dożynki Powia-
towe połączone z Pielgrzymką Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego. 
W tym roku w uroczystości wzięły udział takie służby mundurowe, jak: 21 Brygada 
Strzelców Podhalańskich, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Służba Więzienna, 
Państwowa Straż Pożarna, Policja, Ochotnicze Straże Pożarne. Po raz pierwszy wzięła 
tez udział Straż Marszałkowska z Sejmu RP.

Uroczystości rozpoczęły się od uroczystego przemarszu na dziedziniec Sanktuarium 
delegacji poszczególnych gmin Powiatu Leżajskiego z wieńcami i darami ziemi, żołnierzy 
oraz służb mundurowych.

Mszy Św. Dożynkowej przy ołtarzu polowym przewodniczył ks. Kardynał Stani-
sław Dziwisz – Metropolita Krakowski.

Podczas Mszy Świętej Dożynkowej miało 
miejsce uroczyste zawierzenie służb mun-
durowych Matce Bożej Leżajskiej. Jak na 
Pielgrzymką Służb Mundurowych przystało 
oprawę muzyczną zapewniła Wojskowa Or-
kiestra Garnizonowa z Lublina.

W uroczystościach wzięli udział również 
zaproszeni goście, przedstawiciele władz 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 
Organizatorami Dożynek Powiatowych od 
kilku lat jest Klasztor OO. Bernardynów oraz 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

 
 

GALERIA
Foto: S.Kułacz, M. Kosior, G.Halasa

Przemarsz delegacji wieńcowych

Kompanie honorowe Służb Mundurowych Straż Marszałkowska z Sejmu RP

Wieńce dożynkow
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Wojskowa Orkiestra Garnizonowa z Lublina

e dożynkowe Poczty sztandarowe

Mszy św. przewodniczył J.E. ks. kard. Stanisław Dziwisz
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Małgorzata Bechta – red. „Kuriera Powiato-
wego”: Panie Prezesie, na początku chciałabym 
Panu pogratulować objęcia stanowiska Prezesa 
leżajskiej spółki Hortino. Jest pan Prezesem od 
kilku dni. Skoro miały miejsce zmiany w za-
rządzie to oznacza, że w spółce działo się coś 
niedobrego…

Daniel Zając – Prezes „Hortino”: W leżajskim 
„Hortino” nie dzieje się nic złego, firma pracuje 
stabilnie i nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi 
o dalsze funkcjonowanie tej spółki. Zmiana na 
stanowisku Prezesa  Zarządu nastąpiła zupełnie nie-
spodziewanie. W dniu posiedzenia Rady Nadzorczej 
17 września br. przed rozpoczęciem obrad na ręce 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej dotychczasowy 
Prezes złożył rezygnację w sposób jednoznaczny, 
tzn. złożył rezygnację z funkcji Prezesa i również ze 
świadczenia stosunku pracy. W ten sposób leżajskie 
Hortino zostało bez Prezesa. W związku z tym Rada 
Nadzorcza musiała w bardzo krótkim czasie podjąć 
decyzje mające na celu zapewnienie prawidłowego 
dalszego funkcjonowania spółki. Przy wyborze 
nowego Prezesa były rozważane różne kandydatury. 
Zaproponowano mojej osobie objęcie tej funkcji 
i wyraziłem zgodę. W Radzie Nadzorczej „Hortino” 
pracowałem od 2006r. reprezentując kapitał samo-
rządu Gminy Miasto Leżajsk, więc myślę, że mam 
dobre rozeznanie w spółce. 

stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej…

Rady Nadzorczej.

złożył rezygnację tak jak poprzedni Prezes Zarządu?
-

łany. 

prowadził politykę niezrozumiałą dla pozostałych członków Rady 
Nadzorczej. Stąd też większość członków Rady Nadzorczej postanowiła 
odsunąć go od kierowania Radą.

telewizji pojawiły się informacje, że firma nie płaci rolnikom 
za dostarczone surowce rolne…

płatnościach, ale głownie w stosun-
ku do dostawców surowców i materiałów takich jak: kartony, folie, worki 
papierowe itp. Natomiast rolnikom staramy się płacić systematycznie. 
Jednakże na dzień dzisiejszy nie posiadam jeszcze wiedzy czy rzeczywi-
ście wszyscy dostawcy surowców rolnych otrzymali należne im kwoty. 
Podjąłem jednakże decyzję, iż w miarę napływu środków pieniężnych 
do spółki będziemy systematycznie regulować nasze zobowiązania. 
Chciałbym w tym miejscu podkreślić z całą odpowiedzialnością, że 
wszystkie opóźnienia uregulujemy. 

płatnościach to jaka była ich 
przyczyna?

ubiegłym roku na skutek wymarznięcia sadów jabłoniowych 
skupowano jabłko nawet 4-krotnie drożej niż w tym roku. Stąd wysoka 
cena koncentratu. Rynek nie zaakceptował tak wysokiej ceny koncentra-

tu, jaka wynikała z kosztów produkcji, przez co duże ilości koncentratu 
jabłkowego pozostały w magazynach spółki. Do tego doszło umocnienie 
złotówki w eksporcie i problem gotowy.
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dalszym rozwoju „Hor-
tino”?

dotychczasowy profil produkcji tzn. skupowała płody rolne, owoce 
i warzywa, przetwarzała je i sprzedawała w formie koncentratów i mro-
żonek. Do tego jest przygotowana i potrafi robić to dobrze. Ważne dla 
mnie jest również to, żeby ten zakład pozostał tu – w Leżajsku i dalej 
się rozwijał.

udziałowcami?
spółce mamy dosyć dużą ilość udziałowców - jest ich ok. 1300. 

Jeżeli zsumujemy poszczególne udziały kapitałowe to w procentach 
sytuacja wygląda następująco: pracownicy posiadają 12 % udziałów, 
producenci rolni: 33,8 %, samorządy: 6,9% i firmy, które współpracują  
z „Hortino” posiadają: 47,3 % udziałów. Nie jest tajemnicą dla środo-
wiska leżajskiego, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat był dosyć ostry 
konflikt między głównymi udziałowcami w firmie. Ten spór z mojego 
punktu widzenia był niepotrzebny. Mam nadzieję i liczę na to, że 
w niedługim czasie uda mi się załagodzić tę sytuację i doprowadzić do 
współpracy między udziałowcami, gdyż zawierucha medialna wokół 
firmy z winy jej udziałowców jest wyjątkowo szkodliwa dla działalności 
spółki, jeżeli patrzymy na to biznesowo. 

firmie? Czy planuje pan zwol-
nienia pracowników?

firmie 
rozumiem jako jej restrukturyzację, w znaczeniu dopasowania firmy do 
obecnych warunków funkcjonowania na rynku. Nie zakładam zwolnień 
pracowników, a wręcz przeciwnie – planując pewne rozwiązania tech-
nologiczne będziemy poszukiwać do zatrudnienia w spółce specjalistów 
w konkretnych wąskich dziedzinach. 

firmie?
kadrą kierowniczą i związkami zawodowy-

mi. Widzę w ich postawie troskę o przyszłość zakładu. Po rozmowie 
z całą grupą handlową podjąłem decyzję o wydelegowaniu większej 
liczby  pracowników z grupy handlowej do pracy „w terenie” w celu 
zintensyfikowania sprzedaży. 
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- 30 sierpnia o godz. 19.00  na placu przed Dworem Starościńskim odbył się koncert filharmoników rzeszowskich z Kwartetu Smyczkowego 

„Po trzynastej” zatytułowany „Klasycznie i z humorem - bez batuty”, batuty” batuty”  była to muzyczna podróż poprzez muzykę klasyczną, operetkową, filmo-
wą, żydowską. Ponad 1,5 godziny koncert w przepięknej wieczornej scenerii oświetlonego Dworu stworzył wspaniały klimat. Zakończony bisami 
koncert został entuzjastycznie przyjęty przez licznie zgromadzoną leżajską publiczność. W przyszłym roku w sezonie letnim koncertów plenerowych 
przed Dworem będzie więcej.    

- 4 września godz. 13.00 miało miejsce otwarcie wystawy
„Dawne Hafty i koronki” ze zbiorów Muzeum Okręgowego 
w Rw zeszowie. Wprowadzenia do wystawy dokonała Pani Barbara 
Adamska - Kierownik Działu Sztuki Muzeum Okręgowego 
w Rw zeszowie, która bezpośrednio nadzorowała prace nad przy-
gotowaniem wystawy w naszym Muzeum. W otwarciu wystawy 
uczestniczył Pan Robert Żołynia Starosta Leżajski, Pan Bogdan 
Kaczmar Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rkręgowego w zeszowie, młodzież 
z nauczycielami Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku oraz miesz-
kańcy Ziemi Leżajskiej.

- 13 września od godz. 16.00 
w ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa na placu przed Dworem 
Starościńskim odbyła się impreza 
plenerowa „Mistrzowie Ognia – 
kowalstwo wczoraj i dziś”. TradyTT -radyrady
cyjną i współczesną sztukę kowalską 
prezentowali Pan Stanisław Stopyra, 
Zbigniew Kłak i Grzegorz Muskus. 
Wystąpił również zespoł folklory-
styczny „Majdaniarze”. Na zakończe-
nie po raz pierwszy w Leżajsku odbył 
się spektakl teatru ognia – grupy 
LOCOMOTORA z Krakowa. 

Otwarcie wystawy „Dawne hafty i koronki”
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50 tys. zł. dotacji MKiDN 

przyznanych zostało na zakup 
do Muzeum: mebli do szatni, 
punktu kasowo – informacyj-
nego, regałów magazynowych 
przejezdnych do biblioteki 
i archiwum, ścianek wystawien-
niczych oraz sprzętu kompu-
terowego i multimedialnego.
Wniosek został złożony przez 
Muzeum Ziemi Leżajskiej  w De-
partamencie Szkolnictwa Arty-
stycznego do Programu Rozwój 
infrastruktury kultury  i szkolnic-
twa artystycznego.

Godziny zwiedzania Muzeum: 
poniedziałek – piątek 12.00 – 16.00 

sobota – nieczynne, 
niedziela 11.00 – 19.00 

ostatnie wejście na pół godziny 
przed zamknięciem

- 17 września godz. 13.00 nastąpiło otwar-
cie wystawy fotograficznej „Leżajsk z lotu 
ptaka” w fotografii Marka Samojedena fo-
tografa/paralotniarza z Racławic. Pan Marek 
wprowadził zebranych w fascynujący świat 
paralotniarstwa oraz zaprezentował swoją 
paralotnię, wzbudzając duże zainteresowanie 
osób przybyłych na otwarcie.




otwarcie 
wystaw trofeów myśliwskich, kolekcjonerskich 
oraz fotograficznej pn. „Magia kresowej 
przyrody” - Związku Polskich Fotografów 
Przyrody Okręg Roztoczańsko – Podkarpac-
ki w ramach X Międzynarodowego Festiwalu 

Łowieckiego.

– otwarcie 
wystawy „Dary Mieszkańców Ziemi Leżaj-
skiej dla Muzeum”, będącej zalążkiem stałej 
ekspozycji, która ukazywać będzie dzieje Ziemi 
Leżajskiej.

 – otwarcie 
wystawy „Jan Paweł II” w fotografii Wal-
demara Sosnowskiego fotografa Dziennika 
Polska. Prezentowane będą zdjęcia z pielgrzy- pielgrzy
mek Ojca Św. Jana Pawła II na Podkarpaciu i 
we Lwowie.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam 

do odwiedzania Muzeum oraz udziału w jego 

tworzeniu, oczekujemy również na Państwa 

propozycje dotyczące wystaw, jakie chcieliby 

Państwo zobaczyć w Muzeum. Zwracamy się 

również do Państwa z serdeczną prośbą o in-

formacje dotyczące eksponatów, wydawnictw, 

książek, dawnych przedmiotów codziennego 

użytku, mebli, strojów itp., które w określonej 

formie mogliby Państwo udostępnić dla Mu-

zeum do tworzonej stałej ekspozycji, która uka-

zywać będzie bogatą historię Ziemi Leżajskiej. 

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt 

na adres: Muzeum Ziemi Leżajskiej, ul. Mic-

kiewicza 20A, 37-300 Leżajsk, tel. 017 240 

22 35, e-mail: muzeum.lezajsk@gmail.com,m

www.muzeum-lezajsk.pl

Andrzej Chmura

Dyrektor Muzeum

Regały magazynowe
Drukarka 

laserowa

Szatnia

Marek Samojeden, autor wystawy
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Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich 
jest organizacją zrzeszającą przyjaciół, którzy kultywują tradycje i historię 
I i II Rzeczypospolitej na jej wschodnich rubieżach. Jakie były początki 
działalności towarzystwa?

Początek działalności związanej z Kresami Wschodnimi w Leżajsku 
to powstanie Komitetu Kresowiaków, który tworzyło pięć osób. Jednym 
z ważniejszych działań podjętych przez ów komitet była szeroko zakrojo-
na inicjatywa pomocy dla Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami 
Wojskowymi i Wojennymi we Lwowie poprzez rozprowadzanie cegiełek 
mających wspomóc finansowo odbudowę cmentarza Orląt Lwowskich.  
Towarzystwo natomiast powstało 14 grudnia 2001r. z inicjatywy Pana 
Kazimierza Kuźniara. Głównym celem  organizacji było i jest utrzymy-
wanie stałych kontaktów z Polakami żyjącymi na kresach wschodnich 
i rozwijanie świadomości historycznej wśród Polaków w kraju. 

Jakie ważne inicjatywy podjęło towarzystwo w początkowym okresie 
swojej działalności?

Tych inicjatyw było bardzo wiele. Towarzystwo organizuje spotkania 
członków, na których prezentowane są odczyty, prelekcje, bądź wystawy 
prezentujące historię Kresów Wschodnich. Jednak towarzystwo naj-
bardziej angażuje się w rozwijanie kontaktów z ośrodkami polskimi na 
Ukrainie, poprzez pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów. Pomoc 
ta ma charakter społeczny na zasadzie wolontariatu. Jedną z pierwszych 
inicjatyw w tym zakresie było dostarczenie biało – czerwonych szarf, 
które zostały umieszczone na krzyżach nagrobnych cmentarza Orląt 
Lwowskich. Najważniejszą jednak dla mnie i dla społeczeństwa leżajskiego, 
a w szczególności tutejszych harcerzy było zorganizowanie zbiórki  2400 
zniczy i przewiezienie ich na lwowską nekropolię, jeszcze przed oficjalnymi 
uroczystościami ponownego otwarcia tego cmentarza w 2005r. Znicze 
te zostały ustawione na mogiłach obrońców Lwowa 2 listopada 2001 r. 
Były to bardzo wzniosłe i ważne dla mnie wydarzenia. Bardzo ważne dla 
towarzystwa było nawiązanie kontaktów z Panią Alicją Romaniuk – poetką 
i działaczką środowiska Polaków we Lwowie oraz Panem dr Andrzejem 
Otko – działaczem  Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
Kontakty te zaowocowały bardzo bliską współpracą, czego efektem było 
zaproszenie w/w osób do Leżajska. Pan Andrzej Otko bardzo aktywnie 
angażował się we współpracę z Towarzystwem. To z Jego inspiracji To-
warzystwo podjęło się renowacji obrazu Matki Bożej Różańcowej z XIX 
wieku w Skole. Obraz ten przechowywany był przez wiele lat w chłopskiej 
chacie. Po zakończeniu prac renowacyjnych odbyły się bardzo podniosłe 
uroczystości odsłonięcia obrazu. Odnowiono także obraz św. Barbary 

w kościele św. Antoniego we Lwowie. Towarzystwo aktywnie uczestniczy 
w wydarzeniach patriotycznych. Uczestniczyliśmy podczas obchodów 
350-lecia ślubów lwowskich królach Jana Kazimierza oraz uroczystości 
otwarcia cmentarza Orląt Lwowskich. Wszystkie te inicjatywy mają na celu 
kształtowanie świadomości i krzewienie tożsamości Polaków na Ukrainie. 
Dzisiaj mimo to można stwierdzić, że w coraz większym stopniu ślady pol-
skości są zacierane. Dowodem tego jest chociażby zmiana nazwy głównej 
ulicy (9 km) w Czortkowie. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, 
w 1920 roku ulicy tej nadano imię Adama Mickiewicza. Imię to nosiła 
podczas okupacji hitlerowskiej  tych terenów i w okresie przynależności do 
ZSRR. Z przykrością należy stwierdzić że dzisiaj ta ulica nosi imię Stiepana 
Bandery, twórcy nacjonalistycznej ideologii Ukraińców.

Jakie są bieżące cele działalności towarzystwa.

Dalsze rozwijanie działalności, spotkania z ciekawymi osobami, ale 
przede wszystkim kultywowanie i szerzenie wiedzy historycznej wśród 
najmłodszych członków i sympatyków Towarzystwa. Dzisiaj już wymierają 
Kresowiacy i pamięć o tamtych terenach przetrwać może tylko poprzez 
świadomość współczesnej młodzieży o dziejach, kulturze i zwykłym życiu 
Polaków na tamtych ziemiach.

Lata  zawieruchy wojennej i kształtowania się władzy komunistycznej na 
ziemiach polskich spowodowały bardzo dużą migrację społeczeństwa polskie-
go. Część mieszkańców ziem polskich emigrowała  na Zachód Europy, inni 
zmuszani byli do przesiedleń z kresów polskich na tzw. Ziemie Odzyskane. 
W jakich okolicznościach dokonywano tych przesiedleń?

Omawiając sytuację Polaków w okresie wojennym i powojennym, 
należy cofnąć się do okresu przedwojennego. Przed wojną, ukraińskie 
stowarzyszenia i organizacje, za główny cel postawiły sobie odzyskanie 
terenów byłej Galicji i budowanie wolnej Ukrainy. Głównym ideologiem 
tych planów był Stiepan Bandera. Uważał on, że wolna Ukraina powsta-
nie tylko wtedy kiedy na tych terenach nie będzie Polaków. Przed wojną 
wśród narodowości ukraińskiej, był trend sypania mogił, które miały 
symbolizować tożsamość Ukraińców. Panowało przekonanie, że ziemia 
z tych mogił nie powinna być splamiona kośćmi polskimi. Od wybuchu 
II wojny światowej nastąpiła całkowita  realizacja tej ideologii. Ukraińcy 
pod kierunkiem UON – UPA dokonywali mordów na polskich miesz-
kańcach Wołynia i Podola. Te zbrodnicze akcje dokonywały się w ten 
sposób, że wydawano obwieszczenie nakazujące Polakom opuszczenie 
swoich domostw w ciągu jednego dnia bądź kilku godzin. Następnie 
przygotowywano się do zbrodniczej akcji ludobójstwa Polaków. Odziały 
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UPA informowały Ukraińców o swoich zamierzeniach, nakazując im za-
bezpieczenie swoich budynków przed ogniem, a następnie pod osłoną nocy 
dokonywano masowych mordów Polaków podpalając ich domy. W ten 
sposób realizowano budowanie wolnej Ukrainy. Część Polaków uciekała 
ze swoich wiosek do miast, gdzie było bezpieczniej. Jednak wydarzenia 
wojenne zmusiły mieszkańców Kresów II Rzeczypospolitej do masowych 
przesiedleń na zachodnie tereny dzisiejszej Polski. 

Czy nasza ziemia leżajska stała się drugim domem dla mieszkańców 
Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa bądź innych miast i wsi kresowych?

Oczywiście. Dębno stało się skupiskiem kresowian na naszym tere-
nie. Do dzisiaj żyją rodziny, które mają bardzo silne korzenie z Kresami. 
W Leżajsku zamieszkało w wyniki przesiedleń około 150 osób.

Pan także pochodzi z Kresów. Proszę przybliżyć swoją postać i lata spę-
dzone na tamtych ziemiach?

Urodziłem się w Niżniowie nad Dniestrem. Dziadek był kolejarzem 
nadzorującym linię kolejową na tamtych terenach. Warunki życia były bar-
dzo trudne. Rodzina czynnie uczestniczyła w uroczystościach związanych 
z historią Polski tj. Dzień Niepodległości czy 3-go Maja. W domu było 
bardzo duże poczucie polskości. Rodzice często opowiadali o kulturze, 
historii, przybliżali nam bohaterów narodowych. Od wewnątrz to się 
bardzo przeżywało. Pamiętam, że kiedy wyjeżdżaliśmy z tamtych tere-
nów mama uszyła flagę biało – czerwoną i przytwierdziła  ją do wagonu 
którym jechaliśmy. I tak opuściliśmy naszą ziemię na zawsze przybywając 
do Jarosławia.

Czy Kresowiacy angażują się w działalność Towarzystwa?

Tak, obecnie do  Towarzystwa należy około 50 osób  z czego czynnie 
uczestniczy w zebraniach około 20-tu członków w naszej siedzibie, która 
znajduje się w budynku Muzeum Ziemi Leżajskiej. Zebrania odbywają 
się w drugi wtorek miesiąca o godzinie 16.30.

Kiedy zaangażował się Pan w upamiętnianie bitwy pod Zadwórzem?

Współpraca z Panem Eugeniuszem Cydzikiem dotycząca ochrony 
i odnowy polskich nekropoli na Kresach Wschodnich uwypukliła  historię 
związaną z tym miejscem. Początki związane z upamiętnianiem bitwy 
pod Zadwórzem były bardzo trudne. Wszystko organizowaliśmy we 
własnym zakresie. Po raz pierwszy uroczystości patriotyczne zorganizo-
waliśmy18 sierpnia 2002 roku. Wyjazd zorganizowało Towarzystwo we 
współpracy z Panią Marią Horoszko. Warunki były bardzo niedogodne. 
Udaliśmy się na nekropolię zadwórzańską mikrobusem. W uroczysto-
ściach wzięło ogółem około 100 osób. Odbyła się uroczysta msza św. 
Uroczystość była bardzo wzruszająca. Na zakończenie odegrany został 
fragment pieśni od słów: „Śpij kolego w ciemnym grobie”. W następnych 
latach współpraca z MDK w Leżajsku zaowocowała tym, że zorganizowano 
nagłośnienie i przygotowano oprawę słowno – muzyczną poświęconą 
poległym bohaterom. Od samego początku w uroczystościach biorą 
udział muzycy ziemi leżajskiej. W pierwszych latach była to orkiestra OSP 
w Kuryłówce, obecnie uroczystości uświetnia Orkiestra Straży Pożarnej 
z Leżajska. Nieodzownym aspektem uroczystości rocznicowych po ich 
zakończeniu, co już jest niemal tradycją, jest podawanie bigosu bądź 
grochówki wojskowej. W ostatnich latach daje się zauważyć coraz większe 
zaangażowanie się w obchody rocznicowe władz państwowych, samorzą-
dowych, organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych (harcerze, „Strzelec”), 
konsulatu polskiego we Lwowie i osób indywidualnych. Umożliwia to 
przeprowadzanie uroczystości z należytym szacunkiem.

W tym roku obchodzono 88 rocznice bitwy pod Zadwórzem  Jakie 
znaczenie ma dla Pana i dla przyjaciół kresów wschodnich bitwa pod Za-
dwórzem?

Bitwa pod Zadwórzem dla nas Kresowiaków ma szczególne znaczenie. 
Uroczystości rocznicowe pozwalają nam na nowo odczuwać polskość 
tych ziem. 

Wojna polsko – bolszewicka 1920 roku o ukształtowanie wschodniej 
granicy Rzeczypospolitej kojarzona jest z tzw. „Cudem nad Wisłą”. Bitwa pod 
Zadwórzem jest mniej znana bądź nie funkcjonuje w świadomości społecznej 
w ogóle. Jakie są tego przyczyny?

Nieszczęściem Zadwórza jest to, że bitwa ta pokrywa się w czasie 
z bitwą warszawską. Współcześnie piorytetem dla władz polskich  stały się 
obchody rocznicowe związane właśnie z bitwą warszawską i powstaniem 
warszawskim. Przed wojną pamięć o bohaterstwie chłopców spod Zadwó-
rza była bardzo duża. W 1923 roku w uroczystościach rocznicowych brał 
udział Marszałek Polski Józef Piłsudski. W kolejnych latach narastała coraz 
większa pamięć o „polskich Termopilach”. Na uroczystości przybywały 
tłumy Polaków z różnych regionów ziem polskich na czele z najwyższymi 
władzami świeckimi i duchownymi.

W tamtym okresie zdawano sobie sprawę z ważności zwycięstwa nad 
wojskiem Konnej Armii Siemiona Budionnego. Dzisiaj mało jest prawdzi-
wych patriotów, którzy w równej mierze czciliby miejsca związane ściśle 
z naszą historią, z naszą suwerennością, z polskością.

Bitwa pod Zadwórzem to jedna z najbardziej heroicznych postaw miesz-
kańców Lwowa i okolic, dlaczego nie doczekała się współczesnego opracowania 
i czy są plany wydania publikacji dotyczącej tego bardzo ważnego wydarzenia 
w naszej historii?

Temat przebiegu bitwy pod Zadwórzem w naszych czasach nie ma 
szans przebicia. Kilka lat temu, tą tematyką zainteresowany był obecny 
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski, jednak jak 
mniemam prace nad publikacją utkneły z nadmiaru obowiązków wy-
nikających z pełnionej funkcji. To prawda, do dzisiaj nie ma fachowego 
opracowania tego ważnego wydarzenia w naszej historii. Jedynym opra-
cowaniem które jest dostępne dla współczesnego czytelnika to niewielka 
książeczka profesora Stanisława Nicieji. Mam jednak nadzieję, że docze-
kamy się fachowej publikacji i bitwa pod Zadwórzem znajdzie poczesne 
uznanie w naszej historii.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich
bardzo aktywnie angażuje się w coroczne wyjazdy upamiętniające bitwę pod 
Zadwórzem. W wyjazdach tych najliczniej uczestniczy młodzież szkolna, 
harcerze, związek „Strzelec”. Co powinien czuć młody Polak stojąc pod 
pomnikiem zadwórzańskim

Przede wszystkim to, co nazywamy patriotyzmem. Stojąc przed po-
mnikiem powinien wiedzieć że w mogiłach spoczywają jego rówieśnicy. 
Słowa „Bóg – Honor – Ojczyzna” tkwiły głęboko w sercach tych chłopców. 
W tamtym okresie, nie było telewizji, radia. Poprzez opowiadania rodziców 
o historii uczyliśmy się polskości w rodzinie. Pamiętam w naszym domu 
w pokoju stało popiersie Józefa Piłsudskiego. Czy dzisiaj we współczesnych 
rodzinach docenia się w ten sposób bohaterów narodowych...?

Ostatnie lata spowodowały że mogliśmy na nowo poznać wydarzenia 
zadwórzańskie. Wiedza o Zadwórzu jest coraz głębsza. Obchodzimy uroczy-
stości rocznicowe, organizowane są konkursy w szkołach ukazują się artykuły 
prasowe. W jaki jeszcze sposób można by upamiętniać tych chłopców którzy 
oddali życie za swoją Ojczyznę?

Utrwalać pamięć o tym wydarzeniu . Rozmawiać w rodzinie, wśród 
rówieśników. Organizować wycieczki dla młodzieży szkolnej. Ale także 
w dość prozaiczny sposób, chociażby podjąć inicjatywę wybudowania 
dojazdu do pomnika, wybudowania parkingu. Te i inne inicjatywy 
w równy sposób przyczyniać się będą do utrwalania pamięci o „polskich 
Termopilach”.

Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę

Było mi bardzo miło spotkać się z  Panem, również dziękuję.

Rozmawiał Krzysztof Małecki
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GMINA KURY£ÓWKA

ostowie dożynek i grupy wieńcowe przed 
ozpoczęciem uroczystej mszy świętej

7 września w Kuryłówce odbyły się Dożynki Gminne, coroczne święto rolni-
ków, które rozpoczęła  uroczysta msza święta w koście parafialnym w Tarnawcu. 
Dziękczynną sumę za zebrane, obfite plony odprawił ks. proboszcz Franciszek 
Goch. Kościół w tym dniu zdobiły piękne wieńce uwite z najokazalszych kłosów 
zbóż, przyozdobione kolorowymi kwiatami i dorodnymi owocami. 

Po mszy świętej barwny korowód dożynkowy przejechał ulicami Kuryłówki 
na plac przy strażnicy OSP, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości.  To
tutaj w obecności licznie zgromadzonych gości i mieszkańców gminy, delegacje 
wieńcowe wsi :  Dąbrowica, Jastrzębiec, Kolonia Polska, Kulno i Kuryłówka – 
zaprezentowały obrzędy dożynkowe. W programie nie zabrakło również 
kultowego  punktu, jakim  jest tradycyjne dzielenie chlebem. Częstowanie 
to rozpoczął gospodarz dożynek wójt gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak, 
który otrzymał przepiękny kołacz od starostów: Małgorzaty Czarniecki 
z Jastrzębca i Andrzeja Kulpy z Tarnawca. Na zakończenie obrzędu 
dożynkowego  chóralnie odśpiewano pieśń pt. „Plon niesiemy, plon”, 
po czym skoczna polka porwała wszystkich do wspólnego tańca. Nie 
był to jeszcze koniec tego bogatego przedsięwzięcia, bo dalszą część 
programu wypełniały występy solistów i zespołów Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kuryłówce oraz zaproszonych przez nich grup 
gościnnych. Podsumowaniem natomiast był festyn ludowy przygotowany 
przez LZS  w Kuryłówce.        

 Należy przyznać, że przedsięwzięcie to nie byłoby tak okazałe, gdyby nie 
wsparcie finansowe i rzeczowe naszych sponsorów. Dlatego też wszystkim dar-
czyńcom  składamy podziękowania i słowa wdzięczności za okazaną pomoc. 

Nasi sponsorzy to: Silikaty Leżajsk, Browar Leżajsk, Zdzisław 
Baran - Stare Miasto, Tadeusz Garbacz – Rzuchów, Bank Spół-
dzielczy Leżajsk, KRUS o/ Leżajsk, Arcus Soft Grodzisko Dolne, 
Szkoła nauki jazdy LESZEK w Kuryłówce, Firma WOD-KAN 
Ziaja Krasne, Antoni Bucior Leżajsk, SUDR Grodzisko Dolne, BUD 

  


Goście: Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RR RP, Mirosław Karapyta – Wojewoda Podkarpacki, Robert Żołynia – Starosta Leżajski,  księża z terenu naszej gminy, RR
TadeuszTT Trębacz – Burmistrz Miasta Leżajska, Jacek TT Chmura – Wójt Gminy Grodzisko Dolne, Marek Chmura Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 
Andrzej  Janas Z-ca Wójta Gminy Leżajsk, Robert Kowal – Sekretarz Gminy Krzeszów oraz wielu innych przedstawicieli urzędów i instytucji z terenu całego RR
województwa.

Leżajsk, Firma METEOR, Center  
Bud, Infogal Leżajsk, Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mostów 

w Leżajsku, Firma Igoobud, Leszek 
Jaśkowski Nowa Sarzyna, PHU 

Jarda. 
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Gospodarzem tegorocznych dożynek Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna zostało sołectwo 
Łukowa. 7 września rolnicy oraz mieszkańcy 
gminy świętowali zakończenie wszystkich 
najważniejszych prac polowych i efekt swojej 
ciężkiej, całorocznej pracy. Święto rozpoczęło 
się uroczystą mszą, którą celebrował ksiądz 
Jacek Szul. Podczas uroczystej sumy zostały 
poświęcone wieńce, wykonane 
własnoręcznie z tegorocznych 
zbóż, kwiatów i ziół przez 
delegacje sołectw.

Po mszy miał miejsce prze-
marsz korowodu dożynkowego 
na plac przy OSP w Łukowej. 
Na miejscu, Burmistrz MiG 
Nowa Sarzyna Robert Gnatek, 
powitał wszystkich zapro-
szonych gości i mieszkańców 
gminy. Podziękował rolnikom 
za ciężką pracę słowami Jana 
Pawła II: „Oddaję hołd spra-
cowanym rękom polskiego 
rolnika. Tym rękom, które 

z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla 
kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe 
tej ziemi strzec i bronić”.

Następnie starostowie dożynek, Edward 
Baj wraz z małżonką, przekazali bochen chle-
ba na ręce Burmistrza.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Po-
seł na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz, Woje-

woda Podkarpacki 
Mirosław Karapy-
ta, Starosta Leżaj-
ski Robert Żołynia, 
a także wójtowie 
i ich przedstawiciele 
z Leżajska, Krze-
szowa i Grodziska 
Dolnego.

Po przemówie-
niach, przyszedł 

Korowód dożynkowy – fot. bw

  
czas na część artystyczną. Delegacje z Sarzyny, 
Woli Zarczyckiej, Jelnej, Łukowej, Tarnogóry 
i Rudy Łańcuckiej przygotowały ciekawe 
prezentacje swoich wieńców okraszone me-
lodyjnymi, ludowymi przyśpiewkami szybko 
wpadającymi w ucho.

Imprezą towarzyszącą dożynkom gmin-
nym była pierwsza edycja potyczek kulinar-
nych Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu 
leżajskiego “Gdzie kucharek sześć…”, orga-
nizowanej przez Ośrodek Kultury w Nowej 
Sarzynie. W przyszłości będzie to oddzielna, 
cykliczna impreza. W tym roku wzięły w niej
udział KGW z Sarzyny, Łukowej, Woli 
Zarczyckiej, Tarnogóry, Jelnej, Wierzawic, 
Giedlarowej i Grodziska Dolnego. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc przy 
organizacji: Browarowi w Leżajsku, Zakładom 
Chemicznym “Organika-Sarzyna”, Zakłado-
wi Remontowo-Budowlanemu Organika sp 
zo.o., P.P.H.U. ALTECH Janusz i Zbigniew 
Maczała, Zakładowi Ślusarsko-Kowalskiemu 
Kłak, F.H.U.B. Domtex, Zakładowi mię-
snemu Smak Górno, F.P.H.U. Kamieniarz, 

F.H. Sezam, Zakładowi Budowlano-
Handlowemu Stębud, firmie MarMir 
- Mariusz i Mirosław Paszek, firmie 
Domtech Tomasz Wańczyk, firmie 
handlowej Mario, firmie handlowej 
Sargo, a także Komisariatowi Policji 
w Nowej Sarzynie i PSP w Leżajsku.

Na wyrazy uznania zasługuje do-
skonała organizacja imprezy przez 
komitet dożynkowy, w skład którego 
wchodziły Rada Sołecka, organizacje 
społeczne z terenu wsi Łukowa i OK  
w Nowej Sarzynie.   

tekst: bw

Przemówienie Wojewody Podkarpackiego Mirosława Karapyty 
– fot. Grzegorz Szklanny KGW z Łukowej – fot. Grzegorz Szklanny

Powitanie gości przez 
Burmistrza MiG Nowa 
Sarzyna – fot. bw
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Burmistrz Miasta Leżajska Tadeusz Trębacz 
ogłosił w minionym roku szkolnym konkurs dla 
dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gim-
nazjum, placówek oświatowych podlegających 
miastu, konkurs „Talent Roku”. Jego ideą było 
wyłonienie wybitnie uzdolnionego ucznia, 
którego wiedza, zainteresowania i możliwości 
twórcze wykraczają daleko poza szkolne programy 
nauczania. Patronat nad tym konkursem objął 
Podkarpaacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

W jednym z ostatnich dni wakacji, 28 sierp-
nia br. w leżajskim ratuszu na uroczystej gali 
wręczenia nagród w I edycji tego konkursu 
w gronie władz Leżajska – burmistrza Tadeusza 
Trębacza i zastępcy burmistrza Piotra Urbana, 
przedstawiciela Podkarpackiego Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie starszego wizytatora Henry-
ka Rogusa oraz dyrektora Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli a jednocześnie przewodniczącego 
kapituły konkursu Janusza Orłowskiego i dyrek-
torów miejskich szkół znaleźli się laureaci Konkur-
su „Talent Roku”. Laureatowi głównej nagrody 
Pawłowi Kurasiowi towarzyszyli rodzice: Elżbieta 
i Czesław, których syn był bohaterem gali.

Tadeusz Trębacz powiedział, iż jest mile 
zaskoczony faktem, że Talentem Roku okazał 
się uczeń z Malenisk, czyli nie z naszego miasta. 
- Świadczy to o tym, że jednakowo traktujemy 
wszystkie dzieci, uczęszczające do naszych szkół 
w Leżajsku. Wręczam tę nagrodę z tym większą 
przyjemnością.

Główną nagrodę w konkursie „Talent Roku”, 

statuetkę i czek na 2000 złotych otrzymał uczeń 
(a teraz już absolwent) Szkoły Podstawowej nr 2
– Paweł Kuraś. Nagrodę w obecności rodziców 
laureata wręczyli i złożyli gratulacje: Tadeusz 
Trębacz, Piotr Urban, Henryk Rogus i Janusz 
Orłowski.

Symboliczne nagrody – książki i pamiątkowe 
dyplomy odebrali też wyróżnieni w konkursie 
uczniowie: Maja Orłowska, Krzysztof Wójtowicz 
(Gimnazjum Miejskie) oraz Aleksandra Żołynia 
ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Nagrodę otrzymała również drużyna siatkar-






ska z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w składzie: Szymon 
Rzepko, Łukasz Hanus, Sebastian Domagała, 
Artur Burek, Maciej Czarniecki, Patryk Uchman, 
Krzysztof Urbanik, Dominik Mazur i Maciej 
Mierzwa.

W imieniu sportowców o historii UKS 
„Trójka” i licznych sukcesach wojewódzkich 
i ogólnopolskich drużyny opowiedział jej członek 
Dominik Mazur.

Laureat głównej nagrody Paweł Kuraś 
powiedział: - Urodziłem się 1 lipca 1995 roku 

Paweł Kuraś odbiera 
wyróżnienie z rąk Burmistrza 
Miasta Leżajsk
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w Leżajsku. Mam dwoje rodzeństwa: starszego 
brata i młodszą siostrę. Mieszkam w Maleniskach. 
W ubiegłym roku szkolnym uczęszczałem do Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Leżajsku, natomiast w nowym 
roku szkolnym będę uczniem Gimnazjum Miejskie-
go w Leżajsku.

Interesuję się muzyką, teatrem, informatyką 
i historią. Moim hobby jest tworzenie stron in-
ternetowych www. Gram na skrzypcach, pianinie 
i organach kościelnych. Dodatkowo uczęszczam do 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku 
na profil skrzypiec, na zajęcia chóru i gram na 
organach do mszy św. w kościołach Maleniskach 
i Hucisku.

Do moich największych osiągnięć należy miano 
laureata Wojewódzkiego Konkursu Humanistycz-
nego organizowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie. Otrzymałem także tytuł najlepszego 
aktora na V Powiatowym Przeglądzie Grup Te-
atralnych w 2006 roku i wygrałem Miejski Konkurs 
Ortograficzny „Corrida 2008”. 

Jednym z moich największych marzeń jest 
zagrać na organach kościelnych w Bazylice Ojców 
Bernardynów. W przyszłości chciałbym ukończyć 
studia informatyczne, aby później pracować w tej 
branży.

Paweł Kuraś pierwsze trzy klasy szkoły pod-
stawowej ukończył w Maleniskach. Już w I klasie 
dostał wyróżnienie w konkursie ortograficznym, 
a trzeciej był mistrzem gminy. Od czwartej klasy 
uczęszczał do SP 2 w Leżajsku. Jego wychowaw-
czynią byłą Teresa Dydacka-Jarek, której zdaniem 
jest on bardzo skromnym uczniem.

Paweł poza nauką w szkole podstawowej 
a teraz w gimnazjum, jest też uczniem szkoły 
muzycznej. I jest także organistą w dwóch 
kościołach: w Maleniskach i Hucisku – pełni 
posługę na wszystkich uroczystościach – gra 
na organach nie tylko w niedziele, ale także we 
wszystkie święta – podczas triduum paschalnego, 
rezurekcji, pasterki... 

Otrzymał propozycję rozpoczęcia studiów 
gry na organach w Przemyślu. Czek 2000 zł chce 
przeznaczyć na naukę j. angielskiego. 

(bwl)

 


Mali piłkarze z Leżajska, którzy w finale ogólnopolskiego turnieju „Z podwórka na stadion” 
reprezentowali województwo podkarpackie, nie stanęli wprawdzie na podium, ale zajęli dobre, 
siódme miejsce.

- Drużyna MOSiR Leżajsk istnieje zaledwie od dwóch lat, a już odnosi sukcesy – mówi Wojciech 
Surma dyrektor MOSiR. – Teraz wywalczyła siódme miejsce w Polsce, a wcześniej, w finale woje-
wódzkim turnieju „Z podwórka 
na stadion”, który odbył się 
w Kolbuszowej na początku 
lata, pokonała takie drużyny, 
jak Resovia, UKS Jasło i wiele 
innych. Trenerem małych piłka-
rzy jest Tomasz Szmuc.

Organizatorem Turnie-
ju był Polski Związek Piłki 
Nożnej, a sponsorem głów-
nym – Tymbark. Patronat 
honorowy nad nim objęli: 
trener reprezentacji Polski Leo 
Beenhakker, UEFA Grassro-
ots, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Oran-
ge Ekstraklasa. Ogólnopolski 
Turniej „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku to największa tego typu sportowa impreza 
dla dzieci do lat 10 i młodszych.

Finał Turnieju odbył się w ostatnich dniach sierpnia tego roku w Krakowie. Mecze rozgry-
wane były na stadionie aktualnego mistrza Polski – Wisły Kraków. Po rozgrywkach grupowych 
podopieczni Tomasza Szmuca w meczu o siódme miejsce pokonali reprezentacje województwa 
śląskiego. Triumfatorem została drużyna ze Szczecina, a w grupie dziewczynek – z województwa 
śląskiego. W nagrodę obie te drużyny wyjadą do Londynu, by zobaczyć stadion Wembley.

Naszym małym piłkarzom gratulujemy i życzymy, by po kolejnym turnieju to oni pojechali 
na Wembley.

(bwl)

Drużyna MOSiR Leżajsk z trenerem Tomaszem Szmucem i trenerem mistrza Polski Wisły Kraków Maciejem 
Skorżą.
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Zabytkowe sikawki konne z XIX i XX wie-
ku oraz nowoczesny sprzęt ratowniczy można 
było podziwiać w ostatni weekend sierpnia nad 
Zalewem „Czyste” w Grodzisku Dolnym, gdzie 
odbył się I Regionalny Przegląd Zabytkowego 
Sprzętu Gaśniczego. W tym niezwykłym 
pokazie sprzętu pożarniczego wzięło udział 
13 jednostek OSP i PSP z okolicznych powia-
tów województwa podkarpackiego.

To niecodzienne wydarzenie przyciągnęło 
do Grodziska tłumy. Była to jedyna w swoim 
rodzaju okazja do obejrzenia i zapoznania się 
z historią zabytkowych sikawek konnych, jaki-
mi w I połowie ubiegłego wie-
ku posługiwali się strażacy 
walcząc z pożarami. 

Swoje sikawki zapre-
zentowały jednostki OSP 
z Białobrzeg, Kraczkowej, 
Czarnej, Chorzowa, Za-
lesia, Markowej, Nowej 
Sarzyny, Leżajska, Grodzi-
ska Dolnego, Grodziska 
Dolnego „Miasta”. Pozorując 
pożar strażacy zademonstro-
wali w jaki sposób przebiegała 
dawniej akcja gaśnicza. Począ-
tek takiej akcji sygnalizował 
dobiegający z oddali dźwięk 
syreny, po czym na miejscu po-
żaru pojawiał się wóz strażacki, 
zaprzężony w dwa konie. Po ich 
wypięciu strażacy przystępowali 
do akcji gaśniczej pompując wodę 
z najbliższego ujęcia. Podziwiając zaprezen-
towany przez strażaków zabytkowy sprzęt, 
mogliśmy sobie wyobrazić, jak długo trwało 
gaszenie pożaru i ile wymagało siły. 

Podczas przeglądu można było obejrzeć 
także nowoczesny sprzęt ratowniczy. W po-
kazach uczestniczyły samochody gaśnicze 
jednostek ratowniczo-gaśniczych z czterech po-
wiatów: leżajskiego, przeworskiego, jarosław-

skiego i łańcuckiego. Strażacy PSP w Leżajsku 
zaprezentowali sprzęt do działań ratowniczych, 
powodziowych, likwidacji substancji ropopo-
chodnych oraz działań ratowniczych i gaśni-
czych na wysokości. Niezwykle efektowne 
pokazy z wykorzystaniem nowoczesnych po-
jazdów i sprzętu ratowniczego, wzbudziły duże 
zainteresowanie. Przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu strażacy zademonstrowali jak wygląda 
wyciąganie poszkodowanego z samochodu oraz 
udzielanie pierwszej pomocy. 

Specjalizująca się w ra-

t o w n i c -
twie chemicznym jednostka z Nowej 

Sarzyny zaprezentowała ratownicze łodzie oraz 
nowoczesne kombinezony używane podczas 
skażenia środowiska. Nowoczesny sprzęt 
pożarniczy zaprezentowały także Komendy 
z Łańcuta, Jarosławia i Przeworska. Pokazano 
m.in. samochód przeznaczony do przewozu 
kontenerów oraz samochód przystosowany do 
prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa tech-
nicznego (drogowego). Oprócz zabytkowego 

i nowoczesnego sprzętu pożarniczego, można 
było obejrzeć wystawę strażackich hełmów 
i odznaczeń używanych i przyznawanych jesz-
cze za czasów zaboru austriackiego. 

W trakcie imprezy nie zabrakło i innych 
atrakcji. Tradycją stały się w Grodzisku skoki 
spadochronowe, których nie zabrakło i tym 
razem. Swój jubileuszowy trzytysięczny skok 
wykonał pochodzący z Grodziska Dolnego 
Jan Mach. Niezwykłe emocje i wzruszenie 
t o - warzyszyło panu Jankowi 

podczas odbierania ży-
czeń i gratulacji. Do-
datkowym miłym ak-
centem, było zagrane 
specjalnie dla jubilata 
„sto lat” w wykona-
niu Orkiestry Dętej 
z Grodziska Dolnego, 
która już za dwa lata 
będzie obchodzić swój 
jubileusz – stulecie 
powstania. Miłym 
akcentem artystycz-
ny m by ł y  t a k ż e 
występy tanecznej 
grupy „Viva Miraż” 
ze Lwowa oraz wie-
czorny koncert ze-
społu disco polo. 

W trakcie prze-
glądu odbył się także finał konkursu 

„Strażacy na medal”, organizowanego przez 
Gazetę Codzienną NOWINY oraz Zarząd 
Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Rzeszowie. Nagrody 10 najpopu-
larniejszym jednostkom z Podkarpacia wręczył 
redaktor naczelny Nowin – Stanisław Sowa. 
W tegorocznej edycji zwyciężyła jednostka 
OSP z Nowej Dęby. Na miejscu ósmym z wy-
nikiem 172 głosy znalazła się jednostka OSP 
z Grodziska Dolnego.

  MH
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W tegorocznym budżecie gminy, zaplanowano szereg prac ma-
jących na celu poprawę stanu infrastruktury technicznej i socjalnej. 
Przeznaczone na ten cel środki budżetowe oraz zewnętrzne, umożli-
wiły sfinalizowanie kolejnych prac inwestycyjnych. 

W miesiącu wrześniu zakończono prace termomodernizacyjne 
budynku remizy OSP w Chodaczowie i Budynku Wiejskiego w Gro-
dzisku Nowym. Na obu obiektach wykonano elewację zewnętrzną, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a wokół obejść ułożono 
kostkę. Na budynku wiejskim odmalowano dach, a na remizie dach 
wymieniono na nowy. W Chodaczowie zmodernizowano także 
kotłownię, dokonu-
jąc wymiany starej 
węglowej na bardziej 
nowoczesną, olejową. 
Wartość inwestycji 
wyniosła ok. 580 tys. 
zł. 

W tym miesią-
cu zakończono także 
prace związane z wy-
mianą mostu w ciągu 
drogi „Na Rydzika” 
w Grodzisku Dolnym. 
Nowy, poszerzony po-
siada większą nośność 
i nowe barierki. Po-
nadto na odcinku, na 
którym przebudowany 
został most, uregulowano koryto i dno potoku. Całkowity koszt inwe-
stycji to ok. 140 tys. zł, w tym 85 tys. zł to promesa, jaką otrzymano 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Duże inwestycje zakończono także w Grodzisku Górnym. 
Główne prace prowadzone były w Zespole Szkół, gdzie na starej 
części szkoły wymieniono dach, a na części sali gimnastycznej i domu 
nauczyciela dach nadbudowano. 

Najbliższe miesiące tego roku zapowiadają się bardzo intensywnie 
pod względem inwestycyjnym. W pzygotowaniu są kolejne ważne 
zadania, o realizacji których będziemy informować na bieżąco.

MH

  

Nowy most w ciągu drogi “Na Rydzika” w Grodzisku Dolnym

Nowy dach na Zespole Szkół w Grodzisku Górnym

Wyremontowany Budynek Wiejski w Grodzisku Nowym

Zmodernizowana Remiza OSP w Chodaczowie
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18 sierpnia br. zakończył się XVII już Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej i Kameralnej Leżajsk 2008. Nie zabrakło podczas 
tych kilku miesięcy radości i łez wzruszenia wywołanych fantastycz-
nymi koncertami muzycznymi artystów z całego świata. 

Jak co roku przyszedł czas na refleksje i podsumowania, bo to 
przecież jedno z największych wydarzeń 
kulturalnych w naszym regionie i wszyst-
kim nam zależy, aby jakość tego Festiwalu 
rosła z roku na rok. 

Rozrasta się nasz leżajski Festiwal, i to 
pod wieloma względami.

Obserwując plakaty zauważyć moż-
na, że przybywa nam organizatorów. Po 
raz pierwszy w tym roku obok: Miasta 
Leżajsk, Miejskiego Centrum Kultury, 
Starostwa Powiatowego, Gminy Leżajsk 
oraz Klasztoru Ojców Bernardynów w Le-
żajsku, do organizacji i wsparcia Festiwalu 
przyłączył się Urząd Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna. 

Ni e  m a m 
wątpliwości, że 
leżajski Festiwal 
Muzyki Orga-
nowej i Kame-
ralnej jest naj-
w a ż n i e j s z y m 
wyda r z en i em 
kulturalnym w
naszym powiecie 
i jednym z naj-
w a ż n i e j s z y c h 
w województwie
podkarpackim, 
obok Muzycznego Festiwalu w Łańcucie czy 
Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jaro-
sławiu. Z tego względu jesteśmy dumni, jako 
współorganizatorzy, że dołożyliśmy  własną 
„cegiełkę” do XVII  edycji tego  przedsięwzię-
cia.  Uważamy -  mam na myśli  nowosarzyń-
skich samorządowców -  że  sfera tzw.  kultury 
wysokiej, sfera ducha, nie może pozostawać 
poza naszymi zainteresowaniami. – mówi 
Marek Chmura - zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

Skutki tego „organizacyjnego przyro-
stu” zauważalne są jeśli chodzi o wzrastającą 
sławę Festiwalu. Nasza Bazylika często oka-


zuje się być za mała by pomieścić wszystkich, którzy chcą wysłuchać 
dźwięków prezentowanej muzyki. Tak było na przykład 22 maja 
podczas koncertu inauguracyjnego.

Popularność idzie w parze ze wzrastającym bogactwem repertu-
arowym. Porównując tegoroczny Festiwal do poprzednich zauważyć 

można coraz większą różnorodność, jeśli 
chodzi o instrumenty i gatunki muzyczne. 
Biuro Organizacyjne z całej mocy stara się 
urozmaicać koncerty, pokazując leżajskim 
melomanom nowe kierunki muzyczne 
i ich elastyczność w zakresie ekspozycji 
sakralnej. Jeden z tych Leżajszczan, który 
nie opuścił żadnego koncertu podczas 
tego Festiwalu – Maciej Szuba we wspo-
mnieniach na pierwszym miejscu stawia 
koncert Grupy Jazzowej Piotra Barona, 
zwłaszcza kilkuminutową solówkę na per-
kusji, która porwała słuchaczy. Podsumo-
wując Festiwal mówi: rozszerzenie festiwa-

lowej „oferty” 
na nowe ga-
tunki muzy-
ki może mu 
wyjść tylko 
na  dob re , 
o ile pozosta-
niemy mocno 
utwierdzeni 
w organo-
wej bazie, 
o d  k t ó r e j 
wszystko się 
zaczęło.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
melomanów i czytelników „Kuriera 
Powiatowego” do wyrażenia swoich 
emocji, wrażeń lub oczekiwań związa-
nych z Międzynarodowym Festiwalem 
Muzyki Organowej i Kameralnej. 
Głosy Państwa wyrażone na forum 
strony internetowej Miejskiego Cen-
trum Kultury w Leżajsku (www.mck.
lezajsk.pl) będą bardzo cenne, jeśli 
chodzi o współtworzenie kolejnego 
Festiwalu.

Agnieszka Margas
Fot. Ryszard Węglarz 

Chór NIKOLAUS i Orkiestra Kameralna z Kraczkowej

Irena Chribkowa z Czech Soliści, chór i orkiestra na inauguracji Festiwalu

Magdalena Kołcz i Robert Naściszewski wraz 
z Rzeszowską Orkiestrą Kameralną

Kaoru 
Hiyama 
z Japonii

Jan Walraven 
i Loes Van 
Langerak 
z Holandii
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Tradycją stało się już, że grupa młodzieży 
z Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku wraz 
z organizatorami wyjeżdża na wycieczkę. Ta-
kie wyjazdy pozwalają nam zwiedzać ciekawe 
zakątki Europy. 

W roku 2007 mieliśmy możliwość wy-
jazdu do Włoch według powiedzenia „być 
w Rzymie, ojca świętego nie widzieć”. Podzi-
wialiśmy wspaniałe i najwybitniejsze zabytki 
Italii. Było to m.in. sławne na całym świecie 
Koloseum, zobaczyliśmy jak potężny i ogromny 
jest to budynek (choć wcale nie wygląda tak 
na zdjęciach). Byliśmy również w Panteonie, 
zwiedzaliśmy również antyczny Rzym. Tam 
właśnie chodziliśmy po starożytnych drogach, 
specyficznych przejściach dla pieszych, ogląda-
liśmy zabytkowe budynki i nowoczesne  muzea. 
Mieliśmy również okazje space-
rować po wielu historycznych 
placach m.in. Plac św. Piotra, 
Plac Novana oraz po Placu 
di Spagna. Jednym z najpięk-
niejszych miejsc było Forum 
Romanum. Byliśmy również 
w Asyżu, i na cmentarzu Monte 
Cassino oraz udało nam się 
wszystkim cało i zdrowo wyjść 
na wulkan „Wezuwiusz” skąd 
rozciągały się przecudowne 
widoki Wyglądało to tak jak 
byśmy potrafili dotknąć chmur 
- były na wyciągniecie ręki. 
Zrobiliśmy niezliczoną ilość 
zdjęć, kupiliśmy pamiątki i ze-
szliśmy z powrotem „na ziemię”. 
Spaliśmy w hotelu, z którego 
dachu mieliśmy cudowny wi-
dok na Morze Tyrreńskie.

Kolejną atrakcją naszej 
wycieczki było niespotykane 
wodne miasto zwane Wenecją. Byliśmy również 
w Watykanie i na audiencji u Papieża. Wyciecz-
ka ta pozostawiła niezapomniane wspomnienia 
i pełni wrażeń wróciliśmy do domu. 

W roku 2008 trasa wycieczki przewidy-
wała zwiedzanie czterech europejskich stolic 
Bratysława, Budapeszt, Praga i Wiedeń. Ta
wycieczka również była bardzo ciekawa i pełna 
przygód.

Zaczęliśmy od Pragi, tu zwiedziliśmy Ry-
nek, Ratusz Staromiejski, dzielnice Żydowska, 
kompleks Hradczana, na którym był prześlicz-
ny zamek wraz z Katedra św.Wita. Następnymi 
punktami naszej wycieczki były Most Karola 
oraz dzielnica kupców niemieckich. 

Po wyczerpującym zwiedzaniu wspania-
łych zabytków Pragi pojechaliśmy na podbój 
Wiednia, gdzie organizatorzy również zadbali 
o urozmaicony plan dnia. Zwiedzaliśmy m.in. 
zimową rezydencję Habsburgów, wzgórze 
Kahlenberg, operę, Katedrę św. Szczepana, 
prześliczna ulicę Kartnerstrasse oraz Kompleks 
pałacowo-ogrodowy Schonbrum. 

Kolejną stolicą była Bratysława. Miejscami 

odwiedzanymi i godnymi polecenia w Braty-
sławie był Zamek Bratysławski oraz katedra 
św. Marcina. Kolejnymi miejscami był kościół 
Franciszkański i Wieża Michała z przepięknym 
widokiem, który zapierał dech w piersiach. 
Ostatnim punktem wycieczki w Bratysławie 
był Pałac Prymasowski, który również zwrócił 
naszą uwagę. 

Ostatnią stolicą był Budapeszt. Zwiedzanie 
zaczęliśmy od Wzgórza Zamkowego. Kolejnym 
miejscem, do którego doprowadził nas prze-
wodnik była Baszta Rybacka, która zachwyca 
wspaniałym widokiem panoramy miasta. Pa-
norama miasta nas zauroczyła, ale  czekało na 
nas zwiedzanie wybranych zabytków z bliska. 
Pierwszy był Kościół św. Macieja, następnie 
niespotykana Brama Wiedeńska oraz olbrzymi 
Pałac Królewski.

W ostatnim dniu tegorocznej wycieczki 
organizatorzy przyszykowali nam cudowny 
relaks przed powrotem do domu. Do godzin 
popołudniowych mieliśmy czas wolny na 
basenach termalnych, które znajdowały się 
w jaskiniach. Były różne kolorowe lampy, bicze 
wodne, różne temperatury wód, znajdowały 

  

się baseny w środku budynku, jak również na 
zewnątrz. Największe wrażenie na nas zrobiła 
sala z miejscem do masażu wodnego i z sufitem 
wypełnionym małymi lampkami sprawiający-
mi wrażenie gwieździstego nieba.

Ten pełen wrażeń ciekawy wyjazd długo 
zostanie w naszej pamięci, a miejsca które 
ujrzeliśmy zachwyciły nas swoim pięknem 
i różnorodnością. Na pewno będziemy tam 
chcieli jeszcze kiedyś wrócić. Cieszymy się, 
że mamy możliwość po raz kolejny zwiedzać 
różne ciekawe miejsca i dzięki temu poszerzać 
swoją wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania 
kulturą sąsiadów i europejczyków. Nie byłoby 
to możliwe gdyby nie starania grupy nauczycieli 
Dymitra Malca, Iwony Karakuły-Stadnik, ks. 
Mirosława Mateji, Małgorzaty Urbańskiej na 
czele z dyrektorem ZSL Stanisławem Bartni-
kiem. Wszyscy uczestnicy serdecznie dziękują 
za zaangażowanie, cierpliwość i pomysłowość. 
Czekamy na kolejną świetnie zorganizowana 
wycieczkę w 2009.

Agnieszka Jarek

Monte Cassino

Wezuwiusz

09_2008.indd   19 2008-09-24   13:11:19



20

POWIAT

KURIER POWIATOWY 9/2008 (55)

Nadchodzi piątek, koniec 
ciężkiego tygodnia pracy, czas na 
zasłużony odpoczynek, jednak 
grupa instruktorów z leżajskiego 
hufca ZHP zakłada w tym czasie 
sakwy na rower, by jeszcze tego 
samego dnia pokonać pierwszy 
odcinek trasy. Taki jest zwykle 
początek, miejsce docelowe z wy-
prawy na wyprawę niezmienne – 
Lasy Janowskie.

Lasy Janowskie są niewątpliwie 
jednym z najpiękniejszych miejsc 
w Polsce. Zachwycają nie tylko pięk-
nymi krajobrazami, unikatowymi oso-
bliwościami przyrodniczymi oraz bogactwem 
rzadkiej fauny i flory. Są też jednym z miejsc
najmniej zmienionych przez cywilizację. 
Gdy wjeżdża się do tamtejszych śródleśnych, 
urokliwych wiosek zapomina się, że jest XXI 
w. (sympatycy telefonów komórkowych mogą 
poczuć niedosyt, gdyż rzadko jest zasięg). 

Wycieczkę po Lasach Janowskich rozpo-
częliśmy od wyprawy na Porytowe Wzgórze. 
Jest to zalesione, rozległe wzniesienie wydmo-
we, wzdłuż którego przepływa Branew. Tu
też rozegrała się jedna z największych bitew 
partyzanckich okresu II wojny światowej. Do 
akcji przeciwko partyzantom skierowano siły 
liczące 30.000 żołnierzy Wehrmachtu. Zgru-
powaniu partyzantów w liczbie około 3000 
żołnierzy, udało się jednak wymknąć i pod
osłoną nocy przejść przez pierścień oblężenia 
niemieckiego. W tym miejscu znajduje się 
obecnie cmentarz partyzancki oraz pomnik 
upamiętniający to wydarzenie. Po drodze war-
to też odwiedzić wieś Momoty, gdzie znajduje 
się niezwykły kościołek, który jak legenda 
głosi, własnymi rękoma, które „nigdy nie 
przecięły nawet jednej deski” budował w la-

tach 70-tych XX w. 
ks. Kazimierz Pińciurek.

Podczas kolejnej wy-
prawy na trasie naszej 
rowerowej wędrówki zna-
lazła się niewielka wieś 
Szklarnia. Znajduje się 
w niej jedyna w Polsce 
ostoja konika biłgoraj-
skiego (jest to krzyżówka 
tarpana z koniem domo-
wym). Jednak niewątpli-
wie najbardziej urzekł nas, 
nie bez kozery zwany królem janowskich 
stawów - Imielity Ług. Jest to rezerwat wod-
no- torfowiskowy w skład, którego wchodzą 
bagna, stawy leśne i lasy. Nie ma tu jednak, 
co opisywać tego skarbu przyrody, gdyż trzeba 
to zobaczyć na własne oczy! Wypada również 
wspomnieć o urokliwej wsi Łążek Garncarski, 
która słynie nie tylko z wyrobu ceramiki, ale 
jak się przekonaliśmy i z gościnności.

No i oczywiście na trasie naszej ostatniej 
rowerowej wyprawy nie mogliśmy pominąć 
Rezerwatu Imielity Ług. Zanim jednak 
tam dotarliśmy przemierzyliśmy niespełna 

100 km, by z kamieniołomu 
w Łysakowie móc podziwiać 
niezwykłą panoramę Lasów 
Janowskich. 

Piękne krajobrazy, ciekawe 
miejsca to tylko część naszych 
atrakcji. Do tego trzeba jesz-
cze wymienić to, co harcerze 
lubią najbardziej: biwakowa-

nie nad rzeką, wspólne śpiewanie przy ogni-
sku, obiadek gdzieś w lesie wśród wrzosowisk, 
czy spanie na sianie. A o atrakcyjności naszych 
wypadów rowerowych niech zaświadczy fakt, 
iż do naszej grupy dołączają stale nowi sym-
patycy jazdy na rowerze. Oczywiście gromkie 
brawa należą się dh Maciejowi Sołkowi, który 
jest „mózgiem” każdej naszej wyprawy. 

(ed)
Młodych, chętnych, pragnących zakosz-

tować harcerskiej przygody zapraszamy na 
zbiórki. Więcej informacji znajdziecie na 
stronie www.zhp.lezajsk.pl
pod numerem telefonu 0172421134
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W Krośnie 13 i 14 września br. rozegrano 
I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny młodzi-
ków  i  juniorów  w  tenisie  stołowym.  Świetnie  
zaprezentowali  się tam  młodzi pingpongiści 
Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Arka” Łętownia. A oto wyniki:

Młodziczki:
Aleksandra Stalica (96) - „Arka”
Weronika Łapa (96) – Korzeniów
Dominika Kułacz (98) – „Arka”
Anna Bińczycka (97) – Krosno
Alina Sztaba (96) – „Arka”
Weronika Leska (97) – Korzeniów
Miejsca pozostałych zawodniczek „Arki”
Karolina Pietrońska (97),  10. Marta Sałęga 
(96),  14. Monika Stańko (96), 21. Martyna 
Godek (99).

Młodzicy:
Grzegorz Tomoń (96) – Krosno
Maciej Szurlej (96) – AZS Rzeszów
Paweł Oziębło (96) - Jarosław
Hubert Żołyniak (96) – Jarosław
Jerzy Baran (96) – „Arka”
Kamil Nalepa (99) – Stalowa Wola

  
 

Miejsca pozostałych zawodników „Arki”
Patryk Baraniak (97),  13.  Paweł Kida (97),  23.  
Jacek Kłos (96), 32.  Piotr Szeliga (97).

Juniorki:
Marta Makowiecka (91) – Brzostek
Dorota Rząsa (93) – Kielnarowa
Zuzanna Koza (92) – Krosno
Dominika Wenc (93) – Krosno
Aneta Kręcidło (95) – „Arka”
Julia Stępień (92) – Dukla
Miejsca pozostałych zawodniczek „Arki”
Patrycja Kręcidło (92),  16.  Justyna Rzeszuto 
(92).  

Zawodnicy z miejsc 1 – 6 za-
kwalifikowali się do półfinału I 
Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifi-
kacyjnego, który zostanie rozegrany 
na początku października w Łodzi.

Na rok 

 w aktywnym poszukiwaniu 

Dominika Kułacz - najmłodsza wśród 
młodziczek, które awansowały do 
półfinału w Łodzi.

Ola Stalica i Jurek Baran udowodnili, że 
czerwcowy udział w finale ogólnopolskim 
Mini Olympic Games w Warszawie nie był 
przypadkowy. Będzie okazja zwiedzić inne 
polskie miasta.

Projekt współfinansowany jest z  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

STAROSTWO POWIATOWE

Duży projekt unijny – duże pieniądze dla Powiatu
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Od czerwca do grudnia br. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas 
w ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty dla różnych 
grup beneficjentów, mające na celu zwiększenie ich aktywności 
zawodowej i społecznej oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje 
zawodowe.

W okresie od 25.06.2008 do 15.07.2008 r. grupa osób nie-
słyszących i niedosłyszących uczestniczyła w warsztatach zawo-
dowych, w ramach których beneficjenci poznawali nowe słowa, 
przygotowywali się do przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz  aktywnego poszukiwania pracy. Główną barierą, jaką na-
potkali prowadzący warsztaty, był ograniczony zasób słownictwa 
oraz problemy z fleksją (odmianą słów) beneficjentów. Większości 
uczestników obce były takie pojęcia jak: pracodawca, kwalifi-
kacje, rynek pracy, rozmowa kwalifikacyjna. Osoby niesłyszące 
poznawały nowe słowa i uczyły się posługiwać nimi w praktyce. 
Kolejnym etapem było przygotowanie uczestników do rozmów 
kwalifikacyjnych i poszukiwania pracy.

Wśród barier najczęściej napotykanych podczas poszukiwania 
pracy osoby niesłyszące wymieniały: uprzedzenia, brak zrozu-
mienia ich problemów, bariera językowa. Należy pamiętać, aby 
podczas komunikowania się z osobą głuchoniemą wypowiadać lub 
pisać proste, konkretne zdania, używać podstawowych słów, nie 
stać pod światło, nie żuć gumy podczas rozmowy, nie palić, patrzeć 
i mówić wprost do osoby; można pomagać sobie gestami.

W okresie od 03.07.2008 do 31.07.2008 r. kolejna grupa osób 
niepełnosprawnych uczestniczyła w warsztatach psychologicz-
nych. Ich celem było zdobycie nowych umiejętności i kompetencji 
zarówno osobowościowych jak i społecznych, które umożliwi-
łyby przełamywanie barier psychologicznych związanych m.in. 
z poczuciem wykluczenia społecznego. Uczestnicy warsztatów 
w aktywny sposób budowali lub poszerzali swoje umiejętności 
interpersonalne, a także nabywali praktyczną wiedzę z zakresu: 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności, sposobów 
radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów oraz pracy 
w zespole. Niezwykle istotne okazało się rozwijanie indywidual-
nego potencjału uczestników, poprzez ocenę słabych i mocnych 
stron osobowości jednostki, określanie indywidualnych wartości, 
predyspozycji oraz aspiracji, a także budowanie pozytywnej mo-
tywacji do działania.

W ramach projektu realizowany jest również „Programu 
korekcyjno-edukacyjny” dla osób nieradzących sobie z agre-
sją. Dotychczas odbyło się 12 z 22 zaplanowanych spotkań 
grupowych mających charakter warsztatowy. Uczestnicy zajęć 
mieli okazję zapoznać się z koncepcją władzy i kontroli oraz do-
minacji mężczyzn w związkach, oraz cyklem przemocy i złości. 
Punktem wyjścia było skonfrontowanie opinii oraz przekonań 
beneficjantów dotyczących złości i przemocy. Poprzez prezentację 
scenek oraz własne inscenizacje uczestnicy mogli szczegółowo 
przeanalizować sytuacje reagowania przez partnerów złością 

i agresją oraz rozważyć alternatywne a zarazem konstruktywne 
formy zachowania w konkretnych sytuacjach. Ważnym elementem 
przeprowadzonych warsztatów okazało się zapoznanie z postawą 
asertywności, analizowanie przemocy emocjonalnej oraz zacho-
wań typu: zastraszanie i onieśmielanie. Uczestnicy zapoznali 
się z konstruktywnymi formami zachowań, uwzględniającymi 
szacunek w relacjach interpersonalnych. Zdobywali nowe umie-
jętności radzenia sobie z niekontrolowanymi wybuchami złości, 
nabywali umiejętności wyodrębniania uczuć przeżywanych, 
okazywanych i wyzwalanych u innych ludzi. Stałym punktem 
spotkań jest weryfikacja postępów uczestników w zmaganiu się 
z własnymi ograniczeniami w radzeniu sobie z uczuciami złości 
oraz zachowaniami o charakterze agresywnym. 

Kolejną grupą objętą projektem są osoby opuszczające ro-
dziny zastępcze. W okresie od 11.07.2008 r. do 06.08.2008 r. 
w ramach indywidualnego wsparcia psychologicznego dla każ-
dego uczestnika projektu, stworzono indywidualny plan pracy. 
Przeprowadzono diagnozę w zakresie najważniejszych potrzeb 
beneficjentów. Główne cele i kierunki oddziaływań psychologicz-
nych dotyczyły sprecyzowania celów życiowych i zainteresowań, 
rozwoju pozytywnego obrazu siebie (poczucia własnej wartości), 
diagnozy potencjału intelektualnego z uwzględnieniem poziomu 
poszczególnych zdolności, określenia własnej ścieżki rozwoju 
osobistego, ćwiczenia postawy asertywnej, rozwoju zdolności 
motywacyjnych oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem.

6 sierpnia br. rozpoczęły się warsztaty zawodowe dla kolejnych 
beneficjentów projektu - uczestników Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej. W miesiącu sierpniu rozpoczął się również kurs podstaw 
obsługi komputera, w którym biorą udział osoby niepełnosprawne, 
w tym niesłyszące i niedosłyszące oraz uczestnicy „Programu 
korekcyjno-edukacyjnego”. Pojedyncze osoby są w trakcie 
odbywania kursu kosmetycznego z elementami wizażu, kursu 
wizażystki-stylistki, spawacza oraz kurs młodszego ratownika. 
Zaplanowany jest jeszcze kurs na obrabiarkę numeryczną. Od
miesiąca września kontynuowane są warsztaty psychologiczne 
i zawodowe dla poszczególnych grup beneficjentów.

Przez cały okres trwania programu jego  beneficjenci są objęci 
pracą socjalną oraz realizują indywidualne plany działania. Dla 
osób opuszczających rodziny zastępcze stworzono indywidualny 
plan działania będący uszczegółowieniem programu usamodziel-
nienia.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji oraz zainteresowane 
udziałem w projekcie, serdecznie zapraszamy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 8, tel. (017) 242 40 62

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL 
Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 oraz środków  własnych Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Ogłoszenie płatne
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Pożary od wieków niszczyły nasz kraj, rów-
nając z ziemią nie tylko dobytek ludzi, ale i do-
robek kulturalny. Wielu wybitnych polityków, 
uczonych i pisarzy zwracało uwagę na tę klęskę, 
sugerując różne rozwiązania. Z biegiem stuleci 
zaczęto wyposażać się w sprzęt przeciwpoża-
rowy. Pierwsze wzmianki o zorganizowanym 
ratownictwie ogniowym na ziemiach polskich 
pochodzą już z okresu średniowiecza. W latach 
sześćdziesiątych XIX wieku powstały niezależ-
ne organizacje zawodowo walczące z ogniem. 

Taką konieczność zauważyli również 
mieszkańcy Sarzyny i w 1919 roku na terenie 
naszej miejscowości została powołana Jednost-
ka Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Nieprzerwalnie i na tyle na ile możemy 
i potrafimy pomagamy w przeciwnościach 
jakich doświadczają na co dzień zwykli ludzie. 
Obecnie jednostka liczy 42 druhów przygoto-
wanych do działań ratowniczo - gaśniczych. 
Od 1999 roku, jesteśmy włączeni do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, pozawala 
nam to do pomagania i wspierania w pracy 
Państwową Straż Pożarną. 

Staramy się, aby jednostka nasza prężnie się 
rozwijała i stawała na wysokości powierzonych 
jej zadań. Każdego roku przygotowujemy stra-
żacką młodzież do zawodów sportowo-pożarni-
czych. Mamy na swoim koncie liczne sukcesy. 
W 2004 roku drużyna dziewcząt stanęła na 
najwyższym podium w Wojewódzkich Zawo-
dach Sportowo Pożarniczych w Straszęcinie, 
rok później usytuowały się na siódmym miejscu 
w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo - Po-
żarniczych w Parczewie. Rok 2008 to znów 
pierwsze miejsce w Wojewódzkich Zawodach 
Sportowo - Pożarniczych w Niechorzu Dolnym 
i zagwarantowanie sobie startu, jako reprezen-
tacja Województwa Podkarpackiego, w Ogól-
nopolskich Zawodach Sportowo - Pożarniczych 
w Lądku, gdzie najlepsi z Polski spotykają się 
co cztery lata. I to wydarzenie zasługuje na 
krótki opis ... 

Ze strażacką wolą walki, 16 sierpnia, do-
tarliśmy do odległego Lądka w Województwie 
Wielkopolskim, gdzie miał się odbyć pierw-

szy dzień zmagań. Stojąc wśród najlepszych 
uczestniczyliśmy w uroczystym rozpoczęciu 
dwudniowej imprezy. Zaraz potem nasze 
dziewczęta rywalizowały z innymi - równie 
spragnionymi sukcesu - przeciwniczkami. Nie 
co stresu i adrenaliny, 64 sekundy podczas 
ćwiczeń bojowych, 63 sekundy w sztafecie 
pożarniczej i OSP Sarzyna ulokowała się na 
5 miejscu, wyprzedzając 15 drużyn. 

Kolejny start miał się odbyć w niedzielny 
poranek, następnego dnia. Mimo szybkości 
w wykonywaniu ćwiczeń, jednego z najlep-
szych czasów na tych zawodach (56 sekund) 
i ogromnej determinacji nasz zespół ukończył 
zawody na 8 lokacie z 352,91 punktami. 

Z pierwszego miejsca cieszyła się jednostka 
z Województwa Wielkopolskiego - Barchlina 
zdobywając 383,10 punktów. 

Może jest w nas niedosyt i przekonanie, że 
mogło być lepiej, że sarzyńskie druhny potrafią 

     
        

więcej, jednak zarówno zawodniczki, jak i tre-
nerzy z dumą, wielką radością i z wszystkich 
sił, najlepiej jak tylko potrafili reprezentowali 
naszą okolicę. Wróciliśmy z nowymi i cenny-
mi doświadczeniami, ale przede wszystkim 
z uśmiechami na twarzach - bo być strażakiem 
to wielki zaszczyt. 

Ochotnicza Straż Pożarna z wielu względów 
jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, 
pod której sztandarem obywatel zaprawia się do 
dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swej 
władzy przez niego samego wybranej, pogłębia 
w swym sercu poczucie obowiązku i poświęcenia, 
a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez 
której nie ma w społeczeństwie i państwie ładu, 
harmonii i poszanowania. Tak oto o humani-
tarnym pożarnictwie pisał Bolesław Chomicz 
- współtwórca i pierwszy prezes Związku 
Straży Pożarnych. Dlatego warto poświęcić się 
pożarnictwu, bo ono uczy nie tylko walczyć 
z żywiołami, ale pokazuje jak bezinteresownie 
służyć, mając zarazem piękną pasję. To również 
stawiamy za priorytet pracując z młodzieżą 
i spotykając się ze strażakami z Sarzyny. 

Zawodniczki biorące udział w Ogólno-
polskich Zawodach Pożarniczych:  Katarzyna 
Józefata, Karolina Fedrkiewicz, Barbara Pokój, 
Monika Hapel, Rozalia Paszek, Aleksandra 
Hawro, Małgorzata Piróg, Paulina Niedbała, 
Alicja Sieńko, Patrycja Kulec.

Opiekunowie i trenerzy drużyny - dh An-
drzej Żuczek i dh Mieczysław Dąbek.

Dh Jan Pinderski 
Komendant Miejsko-Gminny 

Związku OSP RP w Nowej Sarzynie 

Strażaczki z Prezesem Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemarem Pawlakiem
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27 września 2008 roku 
w hali Zespołu Szkół Tech-
nicznych zabrzmiał gwiz-
dek sędziego inaugurujący 
w Leżajsku seniorskie roz-
grywki koszykówki kobiet. 
Do zmagań z Gwarkiem 
Pawłowice przystąpiły ko-
szykarki Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Leżajsk/Wierzawice 
(inaczej po prostu „Lotnik”, 
bo pod taką nazwą znana 
jest ta drużyna w całej Pol-
sce). W połowie października rozpoczną się 
zmagania drużyn młodzieżowych, a później 
także drużyn szkolnych.

   
Wydawałoby się, że po poprzednim (nie-

zwykle udanym) sezonie należy tylko postarać 
się powtórzyć ubiegłoroczne sukcesy (przypo-
mnę - srebrne medale Licealiady i Gimnazjady, 
6 miejsce w Polsce reprezentacji Szkoły Podsta-
wowej w Wierzawicach, finał MP juniorek). 
Tymczasem cele, jakie postawiono w tym 
sezonie przed drużynami „Lotnika” i MUKS
-u Leżajsk/Wierzawice są dużo bardziej ambitne. 
Przede wszystkim drużyny szkolne powinny po 
raz kolejny sięgnąć po medale mistrzostw Polski 
(może i po te najcenniejsze). Prawdę mówiąc 
jedynie jakiś kataklizm może przeszkodzić repre-
zentacji Zespołu Szkół Licealnych w „marszu po 
złoto”. Jak powiedział trener Piotr Musijowski 
liceum posiada już drużynę kompletną, gdzie 
na każdą pozycję dysponuje conajmniej  dwo-
ma równorzędnymi zawodniczkami. Takiej 
drużyny nie posiada raczej żadna inna szkoła 
ponadgimnazjalna w Polsce.

Trochę gorzej sytuacja wygląda z szansami 
drużyny gimnazjalnej z Wierzawic. Trzon 
reprezentacji stanowią bowiem uczennice 
I i II klasy, z rocznika 1993 jest jedynie jedna 
zawodniczka. Ale i tutaj walka o wejście do 
czołowej czwórki w Polsce leży w zasięgu ręki. 
Podobną szansę na siódme z rzędu mistrzostwo 
województwa ma reprezentacja SP Wierzawi-
ce. Dużo lepiej powinny natomiast wyglądać 
osiągnięcia klubowe, zwłaszcza jeśli chodzi 
o rozgrywki młodzieżowe.

Siódma w Polsce w ubiegłym roku drużyna 
juniorek (z której nikt nie odszedł, a wręcz 
przeciwnie nastąpiły wyraźne wzmocnienia 
składu) powinna w tym roku walczyć o pierw-
szy w historii powiatu leżajskiego medal klubo-
wych Mistrzostw Polski. I nawet tacy potentaci 
jak MUKS Poznań, Korona Kraków czy Lotos 
Gdynia z obawą spoglądają w kierunku Wie-
rzawic i Leżajska.

Na sukcesy można liczyć również ze strony 
juniorek starszych i młodziczek, a może rów-
nież kadetek.

No i wreszcie „sól” rozgrywek - seniorki 
(nawiasem mówiąc te same dziewczęta, co 
w rozgrywkach młodzieżowych, najstarsza 
z nich skończyła dopiero 18 lat). Można śmiało 
założyć, że góra tabeli jest w zasięgu drużyny 
„Lotnika”, a może nawet miejsce zapewniające 
możliwość walki o awans do I ligi centralnej. 
Po dobrze przepracowanym okresie przygo-
towawczym (na zdjęciach obok widać, jak 
dziewczyny wylewają z siebie „siódme poty”) 
drużyna jest gotowa do walki. Na dodatek do 
drużyny doszły bardzo dobre zawodniczki, któ-
re uzupełniły skład miejscowych na pozycjach 
newralgicznych dla drużyny. Z Gorlic akces do 
„Lotnika” złożyła Marlena Strojny (skrzydło-
wa), zaś z Wadowic przyszły Paulina i Sylwia 
Bernat (ta druga bardzo wzmocni reprezentację 
gimnazjalną). I wreszcie pojawiła się też klaso-
wa zmienniczka dla Jessie Musijowskiej. Jeszcze 
kilka miesięcy temu Kamila Kromka z Nowego 
Targu walczyła z zawodniczkami z Gimnazjum 
w Wierzawicach w finale regionalnym gimna-
zjady. Dzisiaj jest już zawodniczką „Lotnika”, 
która śmiało może zmienić w czasie meczu 
popularną „Jessie”.

Zresztą wszystkie zawodniczki, które latem 
wzmocniły zespół „Lotnika” są zawodniczkami 
pełnowartościowymi. I co bardzo symptoma-
tyczne szansę swego dalszego rozwoju sporto-
wego widzą właśnie w drużynie MUKS-u Le-
żajsk - Wierzawice. To też wskazuje na obecną 
pozycję „Lotnika” w koszykarskim światku. 
A trzeba jeszcze dodać, że wszystkie te zawod-
niczki znajdowały się w kadrze Małopolski 
w swoich kategoriach wiekowych i należały tam 
do wyróżniających się zawodniczek, zaś Kamila 
Kromka otrzymała też powołanie do szerokiej 
kadry narodowej rocznika 1992.

O tym, jaką siłę stanowi teraz MUKS 
Leżajsk - Wierzawice („Lotnik”), świadczą 
wyniki ostatnich sparingów drużyny w Krako-
wie, gdzie bez większych problemów „Lotnik” 
dwukrotnie pokonał Wisłę Kraków (przyszłego 
rywala w rozgrywkach seniorskich) i przegrał 
dopiero w samej końcówce z klasową drużyną 
Korony Kraków, która w ubiegłym sezonie 
otarła się o ekstraklasę (prowadząc przez całą 
pierwszą połowę meczu).

W czasie wakacji zaszły 
też pewne zmiany orga-
nizacyjne, które pozwolą 
na większe zaangażowanie 
Powiatu w sprawy koszy-
kówki.

Nowy klub, który za-
łożono, MUKS Leżajsk - 
Wierzawice rozciąga swoją 
działalność na teren całego 
powiatu, dalej jednak ściśle 
współpracując z UKS „Lot-
nik” Wierzawice. Prezesem 
nowego klubu został pan 

Piotr Lasota, zaś wiceprezesem pan Adam 
Kniaziewicz. We władzach znaleźli się również 
rodzice zawodniczek.

Nadal aktywnie działają szkoły - Zespół 
Szkół Licealnych w Leżajsku i Zespół Szkół 
w Wierzawicach.W tej ostatniej szkole za zgodą 
organu prowadzącego zorganizowano po raz 
pierwszy klasy sportowe o profilu koszykar-
skim, gdzie dziewczyny mogą rozwijać swoje 
umiejętności koszykarskie. 

Bardzo dużej pomocy udziela Gmina Le-
żajsk oraz osobiście Wójt - Mieczysław Tołpa. 
W aktywną pomoc włączają się także władze 
Powiatu ze Starostą - Robertem Żołynią.

Władze samorządowe wykazują tym sa-
mym, że dobrze rozumieją wagę osiąganych 
sukcesów dla postaw społecznych młodzieży. 
W chwili obecnej w różnych formach aktyw-
ności fizycznej związanych z drużynami koszy-
karskimi uczestniczy ponad 200 mieszkańców 
Powiatu, którzy zamiast „krzywić kręgosłup” 
przed komputerem czy telewizorem aktywnie 
spędzają czas. Ostatnio z cenną inicjatywą 
wystąpiła dyrekcja Szkoły Podstawowej nr2 
w Leżajsku, gdzie zorganizowano zajęcia ko-
szykarskie dla dziewcząt. Także szkółki koszy-
karskie mogłyby powstać też w innych szkołach 
podstawowych na terenie Powiatu.

Bo sukces przyciąga!
A tych sukcesów pewnie i w tym roku 

nie zabraknie. Bo „ZŁOTO” będzie w tym 
roku nasze!!!

  
   
    

27.09.2008 r.: Lotnik - Gwarek
18.10.2008 r.: Lotnik - Stal
26.10.2009 r.: Lotnik - Gimball
15.11.2008 r.: Lotnik - Żak
22.11.2008: Lotnik - Szesnastka Dromet
06.12 2008 r.: Lotnik - Korona
17.01.2009 r.: Lotnik - MLKS
07.02.2009 r.: Lotnik - AZS
14.02.2009 r.: Lotnik - Wisła II
22.02.2009 r.: Lotnik - Basket Rybitwy
07.03.2009 r.: Lotnik - Zryw
21.03.2009 r.: Lotnik - Siemaszka Domeny.pl

Wiesław Karasiński 

  

Zespół „Lotnika” w czasie obozu w Tryńczy
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