
Jesień
Jesień zawitała,
czuć jej zapach,
kiedy stąpasz po lesie
przesuwasz nogą liść 
szeleszczący.
Mrok zakrada się wcześniej,
wilgoć w powietrzu,
spadają żołędzie, kasztany,
coraz ciszej i smutniej.
Na wspólne rozmowy 
czasu mniej.
Samotna ławeczka
w jesiennej poświacie
zaprasza na spoczynek.
Wsłuchujesz się w życie leśne,
ono cichnie,
zapada w sen głęboki.

Małgorzata Walawska-Socha
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W numerze Powiatowe Obchody 
91-rocznicy Odzyskania 

Niepodległości
Leżajsk, 11 listopada 2009r. (środa)

Program:
godz. 11.45 – zbiórka pocztów sztandarowych i dele-

gacji przed pomnikiem Jana Pawła II przy Bazylice oo. 
Bernardynów w Leżajsku,

godz. 12.00 – Uroczysta Msza Św. w Leżajskiej 
Bazylice w intencji Ojczyzny z udziałem zaproszonych 
gości, pocztów sztandarowych i mieszkańców Powiatu 
Leżajskiego

ok. godz. 13.00 (po mszy św.) – Patriotyczny program 
artystyczny w wykonaniu młodzieży zespołu Szkół z Nowej 
Sarzyny  

ok. godz. 13.30  - Przemarsz pod pomnik poległych 
w walkach niepodległościowych, złożenie wieńców i kwia-
tów

organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Leżajsku i Klasz-
tor oo. Bernardynów

Temat miesiąca:
Nagrody Powiatu Leżajskiego …..................................................4-5

Wywiad „Kuriera”: 
Wywiad z Agnieszką czaplą – dyrektorem PUP w Leżajsku ........6-7

POWIAT:
obóz harcerski w zaklikowie ….................................................... 6
Współpraca międzynarodowa to priorytet …...............................8-9
o. zdzisław Grad-misjonarz i przyjaciel Malgaszów ….................10
Wyróżnienia dla produktów Poltino ….........................................10
Sportowe zmagania pracowników urzędów …..........................18-19
VII Spotkanie trzech Kultur w Leżajsku …...................................20
zespół „ziemia Leżajska” na festiwalu „Floare de Baragan” ….......20
XVI Giedlarowski Jarmark Kulturalny „Na Michała” …................21
Jarmark ekologiczny w Biedaczowie …. .......................................21
Kajakami po Wieprzu …...............................................................22
Wycieczka klasy przeciwpożarowej na roztocze …........................22

Muzeum Ziemi Leżajskiej ….................................................16-17
Wyróżnienie dla Muzeum; zakup wyposażenia; Jesień w Muzeum, 
Konkurs pt. „Leżajskie drogi do niepodległości” 

GMINA KURYŁÓWKA …......................................11
Wojewoda Podkarpacki z wizytą w Kuryłówce; Pamięci pomordowa-
nym w Katyniu

MIASTO LEŻAJSK ……................................12-13
Inwestycje w mieście

GMINA GRODZISKO DOLNE …..................... 14-15
Święto pieczonego ziemniaka; Są pieniądze na zakup instrumentów i 
strojów dla grodziskich zespołów; III regionalny Kongres Misyjnych; 
Jeszcze w tym roku Grodzisko będzie mieć swoją monografię

SPORT….............................................................23
Sukcesy Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate

OGŁOSZENIA
Wyrok Sądu rejonowego w Leżajsku …........................................19

Panu

Stanisławowi Wnękowi
pracownikowi Starostwa Powiatowego w Leżajsku

wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

OJCA
składa Zarząd Powiatu  

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku
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1 listopada obchodzimy święto „Wszystkich Świętych”. Gdy 
nadejdzie czas ciszy i zadumy wszyscy niezależnie od tego w co 

wierzymy odwiedzamy cmentarze i miejsca śmierci drogich nam osób, 
odwiedzamy groby bliskich nam zmarłych. zapalamy znicze i modlimy 
się przy mogiłach. W tym dniu chodzimy również na miejsca krwawych 
bitew i na cmentarze wojenne. Nie możemy zapomnieć o tych, dzięki 
którym żyjemy w kraju wyzwolonym, w kraju wolnym politycznie, 
dlatego każdy z nas powinien się pomodlić za poległych za ojczyznę, 
powinien zapalić znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza. Jest to je-
dyny dzień w roku, który skłania nas do wspomnień o zmarłych, do 
zadumy i refleksji. to jedyne święto w roku, które skupia wszystkich 
bliskich przy mogiłach. Pozwala na spotkanie po latach z ludźmi, 
z którymi dawno straciło się kontakt. Są to dni, które skłaniają ludzi 
żyjących do duchowego kontaktu z innymi, czy to z żyjącymi czy ze 
zmarłymi. czynności zewnętrzne (czyli kwiaty, wieńce, znicze) mają 
jedynie charakter pomocniczy. Można być bowiem, w tych dniach, 
bardzo blisko zmarłej osoby, której doczesne szczątki spoczywają gdzieś 
daleko, wiele kilometrów od nas. 

Święto „Wszystkich Świętych” wprowadził dla całego kościoła 
Grzegorz IV w 834r. jako pamięć o zmarłych. tradycja Wszystkich 
świętych albo Święto zmarłych ma swój początek w starym celtyckim 
święcie. „Samhain” (śmierć ciała) oznaczał dla naszych przodków począ-
tek nowego roku. Jeśli dziwi, że początek roku zaczynał się 1 listopada, 
należy sobie uświadomić, że celtowie byli rolnikami i dla nich żniwa 
zaczynały się sianiem ozimin, czyli obdarowaniem zaczątkiem życia 
gleby śpiących jeszcze pól.

Święto zmarłych jest obchodzone nie tylko w Polsce. tradycja 
dnia, w którym oddajemy cześć i wspominamy naszych bli-

skich, którzy odeszli jest obchodzony prawie na całym świecie. Jego 
obchody są zróżnicowane i zależą od kultur obowiązujących w danym 
kraju.

Na Słowacji w zaduszkową noc ludzie zostawiają na stole 
chleb lub inne potrawy. robią to, aby w ten sposób uczcić 

zmarłych, którzy w tym czasie przychodzą do swoich dawnych domów. 
Przodkowie dzisiejszych Słowaków dekorowali też groby matami i za-
palali świeczki. ten, kto nie mógł iść na cmentarz zapalał je w domu 
po jednej dla każdego zmarłego z rodziny.

W Szwecji zaduszki są świętem ruchomym. Przypadają 
w pierwszą sobotę listopada. Na każdym cmentarzu znaj-

duje się tzw. „zagajnik pamięci”, w którym rozsypuje się skremowane 
prochy zmarłych, którzy nie chcieli tradycyjnego pochówku. W tym 
też miejscu Szwedzi wspominają zmarłych.

również Holandia jest krajem, gdzie święto tych, którzy odeszli 
ma inną datę. tam też nie ma ono charakteru religijnego. Jest 

to tylko tak zwane „upamiętnienie zmarłych” i odbywa się 4 maja. Ho-
lendrzy w tym dniu składają wieńce i kwiaty w miejscach największych 
zbrodni II wojny oraz przed pomnikami. 

W tradycji rosyjskiej, gdzie ogromna większość ludzi jest 
wyznania prawosławnego swoich zmarłych wspomina 

się w niedzielę wielkanocną. tego dnia rosjanie całymi rodzinami 
gromadzą się przy grobach swoich najbliższych. 

Brytyjczycy wrzucają do ogniska kamienie, warzywa, orzechy 
by odgonić złe duchy. Ludzie tam dawniej robili też zagłę-

bienia w rzepie i dyni, w które wstawiali świece by odgonić złe duchy 
z domu.

całkiem inny charakter Święto zmarłych ma w krajach Ame-
ryki łacińskiej i Południowej. tamtejsi katolicy - a jest ich 

bardzo wielu, bo to właśnie na tym kontynencie żyje ich najwięcej 
obchodzą te dni odmiennie niż europejczycy. Korzenie tamtejszych 
obchodów wywodzą się z antycznych kultur zamieszkujących niegdyś 
te tereny: Azteków, Majów, Purepechas, Nahuas i totonacas i są z nimi 
połączone. Pilnują tego zwłaszcza rdzenni mieszkańcy tego obszaru. 
obecnie w krajach tych Święto zmarłych łączy w sobie elementy 
kultur indiańskich oraz hiszpańskiej i ma charakter przede wszystkim 
bardzo radosny. 

obecnie największe obchody tego święta odbywają się w Mek-
syku. W kraju tym dzielą się one też na dwie części. Pierwsza 

odbywa się 31 października i 1 listopada. Dotyczy zmarłych dzieci, 
które są nazywane aniołkami. W drugiej kolejności wspomina się 
dorosłych i ma to miejsce 1 i 2 listopada. Meksykańskie obrzędy ku 
czci zmarłych trwają też wiele dni i odbywają się w trzech miejscach - 
w domu, w kościele i na cmentarzu. W tym czasie w domach robi się 
porządki przygotowując go do odwiedzin dusz zmarłych krewnych. 
W pierwszy dzień święta rodziny spotykają się na wspólnej kolacji. 
W domach budują ołtarze w honorze dla swoich zmarłych.

W Irlandii do dziś obowiązuje jednak zasada, że po 1 listo-
pada nie zbiera się dzikich owoców, bo mogą być zatrute 

a w wiejskich regionach Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii w przeddzień 
tego dnia zgodnie z tradycją sprząta się domu, gasi ogień pod kuchnią, 
a gospodynie wykładają jedzenie i napoje.

Święto zmarłych jest także obchodzone na kontynencie azjatyc-
kim. W Japonii trwa ono od 13 do 15 sierpnia. rozpoczyna się 

tak zwanym o-bon matsuri. Japończycy wierzą, że dusze ich bliskich 
przybywają do swoich rodzin a witają je latarniami zapalanymi u pro-
gów domów tzw. „mukaebi” co oznacza „ognie powitalne”. 

(by)

Pamięć o zmarłych 
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Nagrody, które Zarząd Powiatu Leżajskiego przyznaje od 
2000r. są wyróżnieniem dla osób, które mogą się pochwalić 
w swoim dorobku wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie kultury 
oraz kultury fizycznej i sportu.

W ten sposób Powiat chce nagrodzić te osoby, które szczególnie 
przyczyniły się do upowszechniania kultury, tradycji i ludowych oby-
czajów lub zajęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
krajowym lub międzynarodowym. Nagrody przyznawane są każdego 
roku z inicjatywy własnej zarządu Powiatu lub na wniosek, który mogą 
składać instytucje kultury, organy jednostek samorządu terytorialnego 
z terenu Powiatu Leżajskiego, kluby sportowe i stowarzyszenia działają-
ce na rzecz kultury fizycznej i sportu, a także organizacje pozarządowe 
i inne podmioty.

W tym roku uroczystość wręczenia tych nagród odbyła się 
14 października br. w Dworze Starościńskim, gdzie mieści się siedzi-
ba Muzeum ziemi Leżajskiej i była połączona z wręczeniem nagród 
Starosty Leżajskiego dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Leżajski w uznaniu osiągnięć w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.

Nagrody w dziedzinie KULTURY otrzymali:
1. Kwartet gitarowy w składzie: Aleksandra Szewerniak, ewe-

lina Brudniak, Kamil Wylaź i Marcin łyko prowadzony przez p. 
Grzegorza Wziątka - za zajęcie II miejsca (pierwszego nie przyznano) 
w ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Gitary i zespołów 
Gitarowych

2. Stefan Dąbek – współzałożyciel zespołu regionalnego 
„Grodziszczoki”, działacz na rzecz zachowania unikalnych wartości 
grodziskiej gwary, ludowego stroju i obrzędowości

3. Magdalena Kołcz – skrzypaczka, uczennica ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II stopnia im.  zenona Brzewskiego w Warszawie, 

laureatka wielu konkursów skrzypcowych
4. Kazimierz Kuźniar - wieloletni działacz społeczny na rzecz 

miasta Leżajska i ziemi Leżajskiej a także walorów historycznych, 
przyrodniczych i tradycji naszego regionu. 

5. Barbara Kuczek – dyrygent chóru „cantiamo” z Gimnazjum 
Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku oraz „Belcanto” 
z zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława chrobrego w Leżajsku. 
Pod jej batutą chór „cantiamo” zdobył wiele znaczących nagród 
i wyróżnień. 

Nagrody w dziedzinie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
otrzymali:

1. Piotr Musijowski – instruktor koszykówki, zatrudniony w ze-
spole Szkół w Wierzawicach oraz zespole Szkół Licealnych w Leżaj-
sku, dzięki jego aktywności zarówno drużyny szkolne jak i klubowe 
osiągnęły wiele sukcesów w skali ogólnopolskiej

2. Jan Sum – instruktor sportu w tenisie stołowym, prezes PUKS 
„Arka” łętowni, jego podopieczni w ciągu pięciu ostatnich lat zdobyli 
kilkadziesiąt medali na mistrzostwach województwa, kilka na mistrzo-
stwach Polski oraz jeden na turnieju międzynarodowym w Pradze.

3. Piotr Sobala - instruktor modelarstwa lotniczego i kosmicznego, 
skarbnik Modelarskiego Klubu im. eugeniusza Kujana w Wierzawi-
cach, jego podopieczni zdobyli czołowe miejsca w modelarstwie na 
szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

 4. Zofia Turosz - zawodniczka Polskiego związku Weteranów 
Lekkiej Atletyki w kategorii Weteran K-70, zajęła wysokie miejsca 
w imprezach organizowanych na szczeblu ogólnopolskim i między-
narodowym

5. Ryszard Dryps – zawodnik Polskiego związku Weteranów Lek-
kiej Atletyki w kategorii Weteran M-50, zajął wysokie miejsca w impre-
zach organizowanych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym

Nagrody Powiatu Leżajskiego

Nagrodzeni nauczyciele ze Starostą Leżajskim
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6. Joanna Czapla - zawodniczka UKS „AS” zielona Góra, zdobyła 
wysokie osiągnięcia na szczeblu krajowym w skokach na ścieżce.

7. Tomasz Sobala - zawodnik Klubu Modelarskiego im. euge-
niusza Kujana w Wierzawicach, zajął wysokie miejsca w zawodach 
ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w modelarstwie 
lotniczym i kosmicznym 

8. Zawodnicy Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego 
„Azalia” w Brzózie Królewskiej: Katarzyna Wilkos,  Anna Socha, 
Monika Pacoń, Dariusz Głusza – za osiągnięcie wysokich wyników we 
współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym w kolarstwie 

9. Zawodniczki Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Arka” Łętowni:  Dominka Kułacz, Martyna Godek,  Aleksandra 
Stalica za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie 
sportowym na szczeblu krajowym w tenisie stołowym

10. Drużyna siatkarzy Leżajskiego Towarzystwa Sportowego 
„Feniks”w składzie: łukasz Hanus, Mateusz Dąbek, Marcin Kania, 
Mateusz Masełek, Patryk Sadlej, Kamil Siedlecki, Paweł Szlajnda, 
Jakub Wójcik, Wojciech Bałut, Damian zygmunt, Jacek zygmunt 
i Piotr trojan – za zdobycie wysokiego wyniku we współzawodnictwie 
sportowym na szczeblu krajowym w piłce siatkowej 

Laureaci nagrody Starosty Leżajskiego dla nauczycieli:

NAGroDA I StoPNIA
1. Stanisław Bartnik – dyrektor zespołu 

Szkół Licealnych w Leżajsku,
2. Adam Kowalski – nauczyciel wycho-

wania fizycznego w zespole Szkół Licealnych 
w Leżajsku

NAGroDA II StoPNIA
Z Zespołu Szkół Licealnych w Leżaj-

sku:
Maria Bazan – nauczyciel przedmiotów 

ekonomicznych 
Z Zespołu Szkół Technicznych w Le-

żajsku:
1. Robert Maruszak – nauczyciel przed-

miotów zawodowych z branży elektryczno-
mechatronicznej 

2. Wiesław Żelasko – nauczyciel przed-
miotów zawodowych z branży mechanicznej

3. Małgorzata Sroka – nauczyciel języka 
polskiego 

4. Maria Krasowska – nauczyciel przedmiotów rolniczych 
5. Tadeusz Sroczyk – kierownik Warsztatów Szkolnych, nauczyciel 

praktycznej nauki zawodu 

Z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku:
1. Sabina Pikor – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych 
2. Ewa Posturzyńska – pedagog 
3. Renata Ordyczyńska - nauczyciel matematyki, techniki, bi-

bliotekarka 

Z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie:
Monika Ryzner - nauczyciel wychowania fizycznego 

Z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku: 
Magdalena Kycia – pedagog

Procedury związane z przyznaniem nagród co roku prowadzi Wy-
dział edukacji, zdrowia i Kultury Fizycznej Starostawa Powiatowego 
w Leżajsku. 

Więcej informacji na temat laureatów można znaleźć na stronie 
www.starostwo.lezajsk.pl

Nagrodę odbiera Stefan Dąbek

Drużyna siatkarzy ze Starostą Leżajskim

Nagroda dla kwartetu gitarowego
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Od 1 września br. Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku 
kieruje Agnieszka Czapla. Zapytaliśmy nową Panią Dyrektor 
w imieniu Czytelników „Kuriera” o plany odnośnie funkcjono-
wania tej instytucji oraz o receptę na kryzys mający swoje skutki 
również na naszym lokalnym rynku pracy.

Małgorzata Bechta: Na samym początku chciałabym Pani 
pogratulować objęcia stanowiska dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Leżajsku. Objęła pani to stanowisko w bardzo trudnym 
czasie – Powiatowy Urząd Pracy od dłuższego czasu jest przedmio-
tem wielu dyskusji na temat prawidłowości jego działania. Pojawia-
ją się  zarzuty, iż wewnętrzne spory zdominowały działalność tej 
instytucji. Jak Pani ocenia tę sytuację jako nowa Pani dyrektor?

Agnieszka Czapla – Dyrektor PUP w Leżajsku: Dziękuje, cieszę 
się bardzo że los umożliwił mi powrót do rodzinnych stron. Decydu-
jąc się na złożenie aplikacji na stanowisko Dyrektora PUP miałam 
na uwadze fakt, iż leżajski urząd pracy jest wyjątkowym urzędem. 
Jednak moim zdaniem, pomimo sytuacji, która została stworzona 
wokół tego urzędu uważam, że jest on bardzo dobrym urzędem, któ-
ry w pełni realizuje swoje zadania. Dla mnie Urząd Pracy jest ważną 
instytucją państwową w naszym kraju, która poprzez swoje działania 
wychodzi bezpośrednio do ludzi i jest im w stanie pomóc. Jeśli jest 
możliwość pomocy choćby jednej osobie i widzimy później rezultat 
naszych działań, to jest to dla mnie olbrzymi sukces, który powoduje, 
że jestem w stanie się poświęcić dalszej pracy. chęć pracy dla innych, 
znajdujących się często w bardzo trudnej sytuacji życiowej, czyni ten 
urząd wyjątkowym, bo wiemy, że możemy poprzez swoją pracę 
naprawdę pomagać.

Jaki jest Pani sposób na wprowadzenie prawidłowych 
relacji wśród skłóconych pracowników?

Wierzę w ludzi – to oni są dla mnie najważniejsi. Na 
pewno potrzebujemy czasu oraz sprawnej komunikacji - 
otwartej i efektywnej. coś zostało zachwiane, zburzone 
teraz musimy to na nowo zbudować. ze swojej strony 
dołożę wszelkich starań, aby te relacje wróciły do normy. 
Jesteśmy urzędem obwarowanym przepisami prawa i do 
nich musimy się stosować. Jesteśmy urzędnikami, którzy 
swoim zachowaniem powinni dawać przykład uczciwości, 
lojalności i przestrzegania prawa. Nade wszystko mam też 
na uwadze naszych klientów zarówno osoby bezrobotne, 
ale też naszych pracodawców, bo to dla nich jest ten 
urząd i dla nich wspólnie musimy pracować.

Jest pani osobą młodą. Czy nie obawia się 
Pani, iż młody wiek będzie odbierany jako brak 
wystarczającego doświadczenia w kierowaniu 
instytucją?

Historia nieraz pokazała, że wiek nie zawsze 
idzie w zgodzie z rozumem, a statystyki dowo-
dzą, że młodzi ludzie coraz częściej obejmują 
znaczące stanowiska, nawet kobiety. „Dojrzałość 
poznaje się nie po wieku, ale po czynach.” Mam 
nadzieję, że dzięki takim wyborom, młodzi, 
zdolni ludzie nie będą musieli wyjeżdżać ze 
swoich miejscowości, tylko zostaną i razem 
będziemy mogli kształtować naszą lokalną 

LudzieObóz harcerski w Zaklikowie 
- na nudę nie było czasu!

obóz harcerski zorganizowany przez Hufiec zHP Leżajsk odbył 
się w stanicy „Na Kopcu” w zaklikowie w dniach od 29 czerwca do 12 
lipca 2009 r. Brało w nim udział 57 uczestników z terenu miasta oraz 
gminy Leżajsk. obóz nawiązywał tematycznie do wioski indiańskiej. 
Uczestnicy zostali podzieleni na sześć patroli, które w trakcie trwania 
wypoczynku realizowały zadania zawarte w harmonogramie pracy. 
Życie obozowe rozpoczynała pobudka o 7.30, potem zaprawa, poranny 
apel, zajęcia programowe, służba na stołówce, warta oraz „ceremonia 
zakończenia dnia”. obozowicze m.in. wykonali stroje indiańskie, 
totemy, naczynia z gliny, „łapacze snów”, biżuterię indiańską, zabawki 
z materiałów naturalnych. Nie zabrakło zajęć ruchowych, sportowych 
i sprawnościowych zarówno na obozowisku, jak i w lesie. zorganizowano 
wyjścia nad pobliski zalew. Sporą atrakcją okazała się wycieczka do Parku 
Jurajskiego w Bałtowie.

Uczestnicy zostali zapoznani z technikami harcerskimi, nauczyli 
się licznych piosenek i pląsów harcerskich. W program wpleciono 
obrzędowość harcerską, wpajano także zasady zgodne z Prawem 
Harcerskim. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia 
z profilaktyki uzależnień. Uczestnicy zostali zapoznani z podstawo-
wymi pojęciami związanymi z tematem, a następnie przedstawiali 
bardzo ciekawe scenki profilaktyczne. Wykazali się przy tym kre-
atywnością, pomysłowością i dobrą znajomością tematu. ciekawą 
formą zajęć okazały się także gry „Bizon” oraz „Władca Wiatrów”, 
które nawiązywały do tematyki obozu. W trakcie pobytu w zakli-
kowie nie zabrakło również atrakcji obozowych. odbyły się śluby 
obozowe, chrzest, zawody sportowe, konkurs piosenki harcerskiej, 
turniej muzyczny „tak to leciało”, turniej „Jeden z sześciu” itp. Na 
zakończenie obozu odbyło się pożegnalne ognisko podczas, którego 
uczestnicy wyrazili swoje zdanie, które z pewnością będzie pomocne 
przy organizacji kolejnego wyjazdu. Fakt, iż wielu z uczestników 
niezrzeszonych zadeklarowało swoją chęć przynależności do zHP, 
bądź uczestniczyło już w pierwszych zbiórkach może świadczyć  
o ciekawym programie oraz udanym obozie. obóz został zrealizowa-
ny w ramach zadania publicznego ogłoszonego przez Urząd Miejski 
w Leżajsku. Głównym organizatorem oraz oboźnym był dh. Damian 
Dec, komendantem pwd. Damian Wyszyński, zastępcą komendanta 
pwd. edyta Dolecka, a funkcje drużynowych pełnili: dh Ariel Brzu-
szek, dh łukasz Dec, dh. Malwina rogala, dh Sławomir Schmidt, 
dh Grzegorz Student oraz dh. Joanna Sztyrak.

Komenda Hufca zHP w Leżajsku składa serdeczne podziękowania 
za pomoc finansową otrzymaną od: Urzędu Miejskiego W Leżajsku, 
Urzędu Gminy w Leżajsku, elektrociepłowni Nowa Sarzyna, Miej-
skiego zakładu Komunalnego w Leżajsku, Browaru W Leżajsku, 
Pana Przemysława Wańczyckiego rocor Sp. z.o.o Firma  Generali, 
Usługi transportowe Prywatny Przewóz osób Bogdan Sobuś Brzóza 
Stadnicka. Pomoc finansowa otrzymana od Ludzi Dobrej Woli 
przyczyniła się do znacznego obniżenia kosztów obozu, przez co 
mogliśmy zorganizować wakacje dla dzieci. 

(e.d)
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to największy kapitał
gospodarkę. Bo najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości 
jest jej kreowanie.

Jak pani widzi przyszłość Powiatowego Urzędu Pracy w Leżaj-
sku, a konkretniej; czy będzie pani kontynuować działania i po-
mysły poprzedniego dyrektora czy opracuje pani własną strategię 
działalności PUP-u?

Każdy menedżer ma swój sposób działania, ale uważam, że urząd 
szedł w dobrym kierunku i nadążał za tak szybko rozwijającym się, 
a przede wszystkim zmieniającym się rynkiem. Żyjemy w czasach 
ciągłych zmian, a kryzys jeszcze bardziej to uwidocznił. Na pewno 
będę chciała, aby poprzez zasoby jakie posiadamy wzmocnić rozwój 
naszej lokalnej gospodarki, nie powinniśmy też zapominać o tych 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji zarówno materialnej, ale 
i duchowej, bo mamy być wsparciem pod każdym względem. to my 
mamy pomagać i kreować przyszłość innych.

Czy Pani zamierza wprowadzić jakieś innowacyjne rozwiąza-
nia? Na czym chce Pani skupić największą uwagę?

Na ten moment skupiam swoją uwagę na ludziach bo to jest 
najważniejszy kapitał, to od nich w dużej mierze zależy jak ten urząd 
dalej będzie funkcjonował. to motywacja i zaangażowanie pracowni-
ków stanowi olbrzymi kapitał na trudne czasy. Mam nadzieję że uda 
mi się wykorzystać ich umiejętności i kompetencje, aby na naszym 
lokalnym rynku mogło dziać się lepiej.

Nie można nie poruszyć również tematu, który jest przewodni 
w Polsce i na świecie, a mianowicie jest to kwestia kryzysu i zwięk-
szającego się bezrobocia. Proszę mi powiedzieć, czy doniesienia 
medialne dotyczące coraz głębszego kryzysu mają odzwierciedle-
nie Pani zadaniem również na sytuację rynku pracy w Powiecie 
Leżajskim?

Niestety w naszym powiecie bezrobocie sięga powyżej 17 % i to 
jest nie lada wyzwanie, mamy trudną sytuację, ale na pewno nie bez 
wyjścia. Mamy mądrych ludzi i to jest naszym atutem. Jesteśmy w sta-
nie wspierać naszych przedsiębiorców, poprzez instrumenty, którymi 
jako urząd dysponujemy. Uważam, że w czasie kryzysu, recesji firmy, 

wcześniejsze strategie długofalowe powinny zostać odłożone na 
później, a planować należy w krótszej perspektywie, co jak 

widzimy na rynku się obecnie sprawdza. część przedsię-
biorców świetnie się odnalazła w takiej sytuacji i od nich 
możemy się uczyć.

Jaka jest Pani jako Dyrektora PUP recepta na 
kryzys na naszym regionie?

Praca, praca, praca i to nie tylko urzędu, ale przede 
wszystkim współpraca lokalnych instytucji i przedsię-
biorców. tylko razem jesteśmy w stanie w naszym dość 
specyficznym lokalnym środowisku zrobić coś dobrego dla 
nas wszystkich i nie tylko przetrwać okres stagnacji, ale 
wykorzystać go według własnych potrzeb i dla własnego 
rozwoju.

I ostatnie pytanie – proszę opowiedzieć o sobie 
naszym Czytelnikom.

cóż nie jest prosto o sobie opowiedzieć. W kilku 
słowach – jestem maksymalistą, lubię wiedzieć wszystko 
i dużo pracować.

twierdzę, że nie ma rzeczy niemożliwych i wytrwale 
dążę do osiągnięcia postawionych sobie celów. Jestem 
osobą bardzo niezależną i rozwijającą swoje pasje. Jeśli 
mam wolną chwilę to maluję i rzeźbię. Na pytanie o wiek 
zawsze mówię, że jestem dzieckiem stanu wojennego, 
dzięki czemu uważam się za patriotkę, silnie związaną 
z naszym krajem, posiadającym tak niezwykłą historię. 
z wykształcenia jestem mgr zarządzania, ale zawsze 
moją pasją byli ludzie i praca z nimi i na ich rzecz. Bo 
ludzie są dla mnie największym kapitałem, stanowiącym 
o przyszłości każdej organizacji.

Dziękuję za rozmowę.
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W dniach 20-23 sierpnia br. delegacja z Powiatu Leżajskiego 
wzięła udział w wyjeździe na Ukrainę do Rejonu Pyriatyńskiego, 
z którym powiat od 2007 roku ma podpisaną umowę o współpra-
cy. W skład delegacji weszli przedstawiciele powiatu, jak również 
zespół folklorystyczny „Ziemia  Leżajska”. Kolejny raz delegacja 
uczestniczyła w Jarmarku Soroczyńskim. Najważniejszym punktem 
pobytu był udział w Festiwalu Kultury Polskiej i Ukraińskiej „Py-
riatyń Fest”. Ogromne wrażenia wywarł na wszystkich uczestnikach 
występ naszego zespołu,  a w  szczególności na specjalnym gościu 
festiwalu panu Ryszardzie Sosnowskim Radcy Ambasady Polski na 
Ukrainie. Delegacja wzięła udział w konferencji na temat działal-
ności szkolnych służb rozwiązywania konfliktów oraz współpracy 
z organami ochrony porządku publicznego. Na konferencji bardzo 
dokładnie przedstawiono na czym polega dość innowatorski projekt, 
który Pyriatyńska Rada Rejonowa wdraża w 9 szkołach ze swojego 
terenu. W tym samym czasie w Rejonie Pyriatyńskim przebywała 
delegacja z miasta Komlo na Węgrzech, z którą  miała sposobność 
zapoznać się delegacja z powiatu leżajskiego.

Przewodniczący Pyrtyńskiej Rejonowej 
Rady: Oleksiej Riabokoń – o współpracy 
między Rejonem Pyriatyńskim i Powiatem 
Leżajskim

Partnerstwo- gwarancja sukcesu
Początkiem naszej znajomości z Powiatem 

Leżajskim był program współpracy między 
państwami Europy Wschodniej  przy wsparciu  
amerykańsko-polskiej fundacji wolności. W ra-
mach tego programu delegacja samorządowa 
z Połtawskiej Ziemi przebywała w Polsce.  
Jednym z rozdziałów poznawania pracy struk-
tury władzy powiatowej w Polsce była wizyta 
w Powiecie Leżajskim i prezentacja organizacji 
Starostwa w Leżajsku. Było to pierwsze spo-
tkanie z Ziemią Leżajską, natomiast  siedem 
miesięcy później, w grudniu 2007r., pierwsza 
oficjalna delegacja z Pyriatynia odwiedziła powiat leżajski. Podczas tej 
wizyty podpisana została dwustronna umowa „O nawiązaniu współpracy 
między Rejonem Pyriatyńskim i Powiatem Leżajskim”. Podczas kolejnej 
już wizyty delegacja Rejonu Pyriatyńskiego miała okazję zapoznać 
się z doświadczeniem naszych partnerów z Polski odnośnie wdrożenia 
„Systemu Zarządzania Jakością na podstawie standardów ISO 9001-
2001”. Dla pracowników i radnych Pyriatyńskiej Rady Rejonowej zostały 
zorganizowane szkolenia dotyczące tego tematu na bazie gminy Tryńcza. 
Oprócz programu szkolenia członkowie naszej delegacji zapoznali się 
z pracą centrum rehabilitacji, zakładami oświaty, kultury, prowadzeniem 
leśnictwa. Uczestnicy wizyty wzięli również udział w X Międzynarodo-
wym Łowieckim Festiwalu 2008. Najbardziej niezapomnianą jednak 
wizytą było dla nas ostatnie spotkanie w powiecie leżajskim. Partnerzy 
z Leżajska  przygotowali dla nas bardzo ciekawy program. Po pierwsze 
– ważnym punktem programu był udział trio „Wołodar” w prestiżowym 
XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, 
po drugie - delegacja odwiedziła Straż Pożarną w Leżajsku, gdzie zapo-
znała się z jej pracą, strukturą oraz wyposażeniem, wspólną działalnością 
z innymi służbami związanymi ze służbą ratowniczą – pogotowiem, 
szpitalem, policją oraz opisem wspólnej działalności służby ratunkowej 
z miejscowymi organami samorządowymi w przypadku sytuacji nadzwy-
czajnych. Delegacja odwiedziła m.in. Zakład Silikony Polskie, ZPOW 

Współpraca międzynarodowa 
Hortino, Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku.

Uważam, iż wizyta była bardzo ciekawa - otrzymaliśmy dużo 
informacji z różnych zakresów działalności struktur władzy powiatu, 
których rozwojem jesteśmy zainteresowani, lecz niestety nie odnieśliśmy 
jeszcze takiego sukcesu, jak nasi polscy partnerzy. Zapoznanie z małymi 
przedsiębiorstwami, ich działalnością, jest dla nas bardzo cenne, ponieważ 
zależy nam na rozwoju tych właśnie przedsiębiorstw naszego regionu. Jako 
przykład dobrze prosperującej małej firmy było kowalstwo artystyczne 
pana Osipa w Nowej Sarzynie oraz zwiedzanie zakładu „Dobry Dom”, 
gdzie  rozwiązywane są z sukcesem problemy adaptacji i zatrudnienia 
ludzi niepełnosprawnych.

W naszych wzajemnych relacjach należy podkreślić, że bardzo istotnym 
elementem jest podpisana umowa o współpracy, która daje możliwość 
zapoznania się z doświadczeniem powiatu leżajskiego, które  chcemy 
wykorzystać u nas. Chcę zaznaczyć, że teraz w rejonie pyriatyńskim 
wdrażane są rozwiązania z powiatu, podpatrzone podczas wizyty do-
tyczące organizacji pracy Starostwa Powiatowego. Mam na myśli  pracę 
związaną z ewidencją usług, współpracę z organizacjami  pozarządowymi 
i społecznymi, przygotowanie i akceptację „Kodeksu etycznego pracowni-

ków”, w przygotowaniu znajduje się „Kodeks etyczny 
radnych rady rejonowej”. Te elementy przezroczystości 
i demokracji władzy są nowymi nie tylko dla naszego 
rejonu, ale również dla całego państwa. Z tymi do-
świadczeniami zapoznaliśmy się w trakcie wspólnego 
wyjazdu na konferencję w 2007 roku do Instytutu 
Służby Państwowej w Dniepropietrowsku, gdzie 
swoim doświadczeniem podzielił się również Starosta 
Leżajski Pan Robert Żołynia oraz przedstawiciele 
polskich organizacji pozarządowych. 

Cieszy nas również fakt efektywnej współpracy 
w dziedzinie kultury. Należy tu wymienić chociażby 
uczestnictwo naszych artystów w zorganizowanych na 
wysokim poziomie festiwalach na ziemi leżajskiej, 
jak również występy zespołów z Powiatu Leżajskie-
go u nas - zwłaszcza Trio Meritum oraz zespołu 
tanecznego „Leliwa” na Soroczyńskim Narodowym 
Jarmarku, a także na pierwszym festiwalu ukraińsko-

polskiej kultury „Pyriatyń-Fest”.
Co do dalszej współpracy to chciałbym, aby rozpoczęła się współpraca 

również w innych zakresach, związanych z oświatą i medycyną, ponieważ 
Ukraina i Rejon Pyriatyński pracują nad wdrożeniem w życie projektu 
„ONZ na Ukrainie” związanego z reformą medycyny, a reforma ochrony 
zdrowia w Polsce już została przeprowadzona. Odwiedziliśmy Szpital 
Powiatowy oraz poznaliśmy pracę lekarza rodzinnego. My ze swej strony 
chcielibyśmy zaprezentować pracę z młodzieżą szkolną, szczególnie do-
tyczącą procedur i strategii zarządzania kryzysem w szkole, jak również 
procedury mediacji i pośrednictwa w działalności prokuratury i naszej 
milicji. Doświadczenie to może być korzystne, ponieważ jesteśmy jedną 
z odnoszących największe sukcesy rejonowych społeczności, które wdrożyły 
tą metodę pracy w środowisku młodzieżowym.

Liczymy również na wymianę delegacji sportowych, przedstawicieli 
biznesu szczególnie w sferze rolnictwa z dziedziny przemysłu przetwórcze-
go. Niemniej interesująca dla nas jest współpraca związana z rozwojem 
gospodarstwa komunalnego, interesuje nas  zwłaszcza dostarczanie dobrej 
jakościowo wody pitnej, problem oczyszczania ścieków oraz wprowadzenie 
segregacji śmieci. Zapoznaliśmy się z kilkoma obiektami agroturystycz-
nymi. To ciekawe rozwiązania odnośnie stworzenia ośrodków, w których 
jest zachowana tradycja Polskiego Narodu.
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O wrażenia z pobytu na Ukrainie zapytaliśmy również pana 
Wojciecha Kostka – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Leżajsku. Oto jak opisuje rezultaty tego wyjazdu:

Podczas pobytu z dele-
gacją z naszego powiatu na 
Ukrainie w dniu 22 sierpnia 
2009 r. uczestniczyłem w Pe-
riatyniu w konferencji zorga-
nizowanej przez Przewodni-
czącego Rejonu Periatyńskiego 
pana Oleksieja Piotrowicza 
Riabokonia, której głównym 
tematem było przedstawienie 
wdrożonego do szkół podsta-
wowych programu „Szkolna 
Służba Porozumienia”, w któ-
rym wykorzystano mediacje 
i negocjacje do rozwiązywania 
występujących w szkołach 
sporów i konfliktów. 

Nauczyciele i uczniowie realizujący program w jednej ze szkół 
podstawowych przedstawili uczestnikom konferencji zalety mediacji 
i negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych, które w istotny 
sposób przyczyniły się do obniżenia agresji i przemocy występującej 
w szkołach podstawowych tego rejonu, po upływie roku od momentu 
jego wprowadzenia. W opinii ankietowanych uczniów był to największy 
problem do rozwiązania przez nauczycieli w szkołach, ponieważ 80% 
ankietowanych wskazywało na jej występowanie. W roku szkolnym 
2009/2010 szkoły ten program kontynuują, widząc jego skuteczność 
– obniżenie agresji i przemocy wśród uczniów – jako bezpośrednie 
korzyści w jego wprowadzeniu. 

Również doświadczenia amerykańskie polegające na wprowa-
dzeniu do wybranych szkół treningu w zakresie umiejętności komu-
nikacyjnych, kontroli uczuć i strategii rozwiązywania konfliktów 
interpersonalnych pokazały, że programy te mogą przynieść wymierne 
korzyści, które wykazywała przeprowadzana po określonym czasie ich 
ewaluacja. Wówczas okazywało się, że obserwowano mniej przemocy 
w klasach, mniej zawieszeń i usunięć ze szkoły w grupie uczniów sła-
bych, mniejszą liczbę uczniów sięgających po raz pierwszy po narkotyki 
oraz mniejszą przestępczość. Nastąpił nie tylko spadek negatywnych 
zjawisk wśród dzieci i młodzieży, ale pojawiły się również zjawiska 
pozytywne, takie jak: bardziej przyjazna atmosfera w klasie, większa 
chęć współdziałania, empatia, poprawa umiejętności komunikowania 
się, polepszenie wyników w nauce oraz bardziej pozytywne przywią-
zanie do rodziny i szkoły.

W Polsce mediacje i negocjacje do swoich szkół wprowadziły już 
niektóre miasta. Odbyło się wiele konferencji propagujących te formy 
rozwiązywania konfliktów, dlatego Poradnia również będzie je w na-
szym środowisku lokalnym propagować.  

Aby negocjacje i mediacje skutecznie wdrożyć do wykorzystania 
w szkole, należy się do tego przygotować w sposób profesjonalny. W tym 
zakresie należy przeszkolić zarówno nauczycieli, jak i uczniów, ponie-
waż to wybrani spośród nich liderzy pełnią funkcję szkolnych mediato-
rów, przyczyniając się do osiągania przez strony sporu porozumienia, 
a tym samym rozwiązywania konfliktów. Oczywiście nie wszystkie 
konflikty występujące w szkole czy w innym środowisku ucznia da się 
rozwiązać na drodze negocjacji i mediacji, dlatego konieczna jest także 
w razie potrzeby współpraca z policją i sądem rodzinnym.

Dokonania ukraińskich partnerów w zakresie mediacji i negocjacji 
szkolnych, które naprawdę warto upowszechnić, planuję przedstawić 
dyrektorom placówek oświatowych z powiatu leżajskiego podczas 
wspólnej konferencji w maju 2010 r., podczas ich kolejnej wizyty 
w Leżajsku.

     Wojciech Kostek 

 
Podczas ostatniej wizyty przedstawicieli Powiatu Leżajskiego 
w Pyriatynie na Ukrainie poruszane były również problemy 
z zakresu pomocy społecznej. O efekty tej wizyty zapytaliśmy 
pana Mariusza Koniora – kierownika Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Czy mógłby Pan 
przedstawić jak wyglą-
da pomoc społeczna na 
Ukrainie?

Podczas niedawnej 
wizyty delegacji z Pyria-
tynia w naszym Powiecie, 
goście z Ukrainy bardzo 
interesowali się tematyką 
pomocy społecznej. oglą-
dali nasze placówki, takie 
jak: Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Jelnej, 
zakład Aktywności za-
wodowej, Wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjne-
go, zapoznali się również 

z funkcjonowaniem Powiatowego centrum Pomocy rodzinie. Nasi 
goście bardzo interesowali się tą sferą pomocy, bowiem jest ona 
na Ukrainie bardzo słabo rozwinięta. Nie ma właściwie placówek 
pomocy instytucjonalnej, bardzo słabo funkcjonuje pomoc środo-
wiskowa, nie ma programów pomocy osobom niepełnosprawnym 
itd. Właściwie nie ma nawet wypracowanej jednolitej koncepcji 
budowania tejże pomocy.

Czy istnieje więc możliwość pomocy z naszej strony?
o tym właśnie rozmawialiśmy z naszymi partnerami. Pomocą 

dla nich jest już sama możliwość zapoznania się, jak można pomoc 
społeczną zorganizować, jak ją finansować, jakie formy pomocy 
można stworzyć itd. Ale nie tylko rozmawialiśmy, okazało się że 
możemy naszym przyjaciołom z Ukrainy pomagać jeszcze bardziej 
praktycznie.

Czyli?
Niedawno pewne stowarzyszenie osób niepełnosprawnych 

z Ukrainy zwróciło się do nas z zapytaniem, czy moglibyśmy 
przeszkolić ich rehabilitanta pod kątem rehabilitacji dzieci niepeł-
nosprawnych intelektualnie. oczywiście zadeklarowaliśmy chęć 
pomocy, dlatego niedługo będziemy gościć go w jednej z naszych 
placówek dla dzieci niepełnosprawnych. W miarę możliwości 
chcemy również pomagać osobom niepełnosprawnym pod kątem 
sprzętu rehabilitacyjnego, a także zapraszać naszych niepełno-
sprawnych gości na różnego rodzaju imprezy integracyjne. Będzie 
to dla nich dobra okazja do rehabilitacji społecznej, bowiem 
osoba niepełnosprawna na Ukrainie nadal ma bardzo niski status, 
powodujący, że funkcjonuje ona najczęściej na obrzeżach życia 
społecznego. Myślę, że będzie również wiele innych okazji do 
pomocy z naszej strony. 

Dziękuję za rozmowę.

to priorytet 
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„Najmniejszy kwiatek dany od serca opowie 
piękną historię niesamowitą baśń o cząstce nieba 
na ziemi, gdzie ludzie są aniołami, gdzie znaj-
dzie się ukojenie dla wszystkich lęków, bólu i łez, 
gdzie ludzie kwitną dla siebie jak kwiat”.

 Phil Bosmans

Spotkanie z Misjonarzem
We wtorek, 17 września 2009 roku mło-

dzież z zespołu Szkól Licealnych im.  Bolesła-
wa chrobrego w Leżajsku spotkała się w szkol-
nej auli z wyjątkowym gościem. otóż po 
długiej nieobecności szkołę odwiedził ojciec 
zdzisław Grad, wieloletni misjonarz i lekarz 
na Madagaskarze. ojciec zdzisław opowiadał 
uczniom o kulturze tamtejszych plemion. 
Wspomniał także o tym jak ważna jest modli-
twa za ludzi, którzy nie poznali jeszcze Boga. 
Jego praca wymaga wiele poświęceń i wyrzeczeń, gdyż od kilkunastu 
lat stara się zakorzenić wiarę chrześcijańską w sercach tamtejszych 
plemion, które nigdy nie słyszały o Bogu i ewangelii. Dzięki ogromnej 
cierpliwości, a także poszanowaniu ich rodzimej kultury misjonarzowi 
udało się przekazać wielu malgaskim plemionom sens Dobrej Nowiny. 
Dzięki pomocy ojca zdzisława, coraz więcej Malgaszów porzuca swe 
animistyczne wyznania i doświadcza obecności Boga. W Madagaskarze 
ojciec Grad jest uważny  nie tylko za wzorowego misjonarza ale także 
za dobrego przyjaciela, ojca czy lekarza dla ciała i ducha. Podczas urlo-
pu misjonarza, Malgaszowie z utęsknieniem wypatrują pojawienia się 
statku z ojcem zdzisławem, gdyż przez lata stał się dla nich wielkim 
skarbem. Dla wielu uczniów była to ważna lekcja, gdyż dowiedzieli 
się na czym polega posługa misjonarska w ubogich krajach, a dzięki 
dwóm wyświetlanym filmom, młodzież mogła zapoznać się z kulturą 

OJCIEC ZDZISŁAW GRAD 
– MISJONARZ I PRZYJACIEL MALGASZÓW

i obyczajami tamtejszych plemion. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie 
spotkanie tego misjonarza z uczniami szkoły.     

           
Ojciec Zdzisław Grad pochodzi z Grodziska Dolnego. W 1989 został 

wyświęcony w Seminarium Misyjnym w Pieniężnie, a od 1991 roku posłu-
guje jako misjonarz werbista na Madagaskarze, jednym z najbiedniejszych 
krajów świata. Początkowo był misjonarzem pierwszej Ewangelizacji 
ludów wybrzeża Pangalany. Następnie ukończył studia specjalistyczne 
w Rzymie. Obecnie pełni funkcję proboszcza i jest budowniczym nowo 
powstałej Parafii Słowa Bożego w Antananarvio.     

Więcej informacji na temat prowadzonych przez ojca 
zdzisława misjach można znaleźć na stronie internetowej:  
www.grad.svd-mad.org.        

Monika Wojdyła

Na początku października miała miejsce Jesienna Giełda 
ogrodnicza zorganizowana przez Podkarpacki ośrodek Doradztwa 
rolniczego w Boguchwale. Impreza która miała charakter promo-
cyjno-handlowo-seminaryjny, zgromadziła wielu hodowców i produ-
centów żywności z całego regionu. W ramach giełdy przeprowadzono 
również konkurs na „Najlepszy Produkt w Przetwórstwie owocowo 

- Warzywnym” w którym „Hortino” zdobyło II miejsce za produkt 
„Warzywa na patelnię z przyprawą staropolską PoLtINo”. Nagrodę 
z rąk kapituły odebrał V-ce prezes Bogusław Szweda. Stoisko firmy 
było licznie odwiedzane przez zgromadzonych na giełdzie mieszkań-
ców Boguchwały, którzy degustując mogli się osobiście przekonać 
o walorach smakowych nagrodzonego produktu.

 
Informujemy również, że firma HortINo została lau-

reatem tytułu „Polski Producent Żywności 2009” za produkt 
„Warzywa na patelnię z przyprawą rzymską PoLtINo”.

Inicjatywa Pozytywistyczna organizowana przez Stowarzy-
szenie im. eugeniusza Kwiatkowskiego ma na celu wyróżnianie 
i promocję żywności charakteryzującej się najwyższą jakością. 
tytuł ten otrzymały najlepsze polskie firmy produkujące żyw-
ność. edycje „Polski Producent Żywności” skupiają uwagę wielu 
producentów i dystrybutorów produktów spożywczych oraz 
konsumentów.

 

Regionalny Kierownik Sprzedaży Mariusz Maćkowiak odbiera nagrodę 
z rąk Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego.

Wyróżnienia dla produktów POLTINO
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5 października w Gminnym ośrodku 
Kultury w Kuryłówce odbyło się spotkanie 
Wojewody Podkarpackiego Mirosława Kara-
pyty i jego pracowników: Stanisława rysza 
– Dyrektora Biura Wojewody,  rafała Kumka 
–Dyrektora Wydziału Środowiska i rolnictwa, 
Wiesława rygla – Dyrektora Wydziału Infra-
struktury z przedstawicielami kuryłowskiej 
społeczności. Goście przedstawili kompeten-
cje urzędu, który reprezentują. Wojewoda 
opowiedział o ogólnej kondycji województwa 
i regionu. Udzielono także odpowiedzi na mnó-
stwo zadawanych pytań, które dotyczyły m. in. 
możliwości reagowania w sprawie uciążliwych 
odorów dla mieszkańców Dąbrowicy z tam-
tejszej gorzelni oraz mieszkańców Kuryłówki 
z zakładu hodowli trzody chlewnej. Pytano 
także o możliwość zmniejszenia populacji 
dzikiej zwierzyny, która z roku na rok coraz 
dotkliwiej niszczy uprawy rolników i stanowi 
zagrożenie dla mieszkańców. Kolejne pytania 
dotyczyły: możliwości zwiększenia dotacji 

Wojewoda Podkarpacki z wizytą w Kuryłówce

17 września to wyjątkowa data dla narodu polskiego, w tym dniu składamy  hołd ofiarom 
zbrodni stalinowskiej jaka miała miejsce w 1939 roku w Katyniu. te okrutne wydarzenia są 
ciągle żywe dla naszej narodowej społeczności.  Przerażający mord polskich oficerów, nazywany 
przez wielu mordem elity narodu i kwiatu kultury polskiej, oburza i szokuje z potęgującą siłą 
– tym bardziej,  że nadal istnieje tyle zakłamania dotyczącego tego tematu. Do dzisiaj naród 
oprawców nie wyraził należytej skruchy za popełnione czyny, a ponadto nadal skutecznie 
utrudnia dotarcie do pełnej informacji o tamtych wydarzeniach.  Wśród zamordowanych 
w Katyniu byli też mieszkańcy ziemi kuryłowskiej: Józef czerwonka z Brzyskiej Woli i Józef 
czajka z tarnawca. Ich bohaterstwo i poświęcenie dla ojczyzny uczczono w gminie Kuryłówka 
podczas uroczystości sadzenia pamiątkowych dębów w ramach ogólnopolskiej akcji ku czci 
Bohaterów Katynia.  W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele rodzin zamordowanych, 
władze samorządowe na czele z wójtem tadeuszem Halesiakiem, uczniowie szkół oraz mieszkań-
cy. Wydarzenie to było źródłem niezwykłych emocji, gdyż z jednej strony przywróciło bolesne 
wspomnienia dla grona najbliższych pomordowanych żołnierzy z drugiej zaś wzbudzało dumę 
i ogromny szacunek dla naszych przodków za ich umiłowanie ojczyzny. 

na pomoc społeczną jeszcze w tym roku oraz 
planowanych środków w budżecie wojewody 
na rok następny; dróg tzw. „schetynówek” 
– dróg, których ten program dotyczy i jakie 
warunki należy spełnić, aby możliwe było 
dofinansowanie ich remontu lub budowy; 
zapytano też o programy, które mogłyby wes-

przeć właścicieli gospodarstw indywidualnych 
w budowie oczyszczalni przyzagrodowych, czy 
zakupie i montażu kolektorów słonecznych. 
Podsumowując było to wyjątkowe spotkanie 
stwarzające możliwość mieszkańcom gminy 
uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania 
od kompetentnych osób.

Pamięci zamordowanym w Katyniu

Na Kalówce uczczono pamięć Józefa Czajki 
z Tarnawca.

Rodzina Józefa Czerwonki i władze samorządowe 
podczas uroczystości w Brzyskiej Woli.
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zadania inwestycyjne, zaplanowane na ten 
rok, są sukcesywnie realizowane. Większość 
z nich już zakończono, inne znajdują się w fazie 
zaawansowanych robót. Głównie wiążą się one 
z poprawą jakości układów komunikacyjnych 
w mieście, a więc budową, przebudową lub 
remontem dróg i chodników w mieście oraz 
budową parkingów. W tym roku zaplanowano 
również - oprócz rokrocznie wykonywanych 
w czasie wakacji remontów bieżących – kilka 
poważniejszych zadań dotyczących miejskich 
placówek oświatowych. Wszystkie zadania zwią-
zane z rozwojem gospodarczym miasta w tym 
wszelkie planowane, przygotowywane i realizo-
wane inwestycje prowadzi i nadzoruje zastępca 
Burmistrza Leżajska Piotr Urban. o postępie 
prac informuje Mieszkańców na łamach kolej-
nych wydań „Kuriera Powiatowego”.

ostatnio najważniejszym dla nas zadaniem 
były remonty w szkołach i placówkach 
oświatowych podległych miastu. zależało 
nam na tym, aby uporać się z nimi podczas 
wakacji, żeby uczniowie i nauczyciele mogli 
bez przeszkód wkroczyć w nowy rok szkolny. 
tak się też stało.

zacznijmy od Szkoły Podstawowej nr 1 
– tam drobnemu remontowi poddana została 
sala gimnastyczna. W klasach wymieniono 
podłogi i meble, odmalowano pomieszczenia. 
Wszelkie prace zostały zakończone w wyzna-
czonym terminie.

Bardzo ważnym zadaniem inwestycyjnym 
jest budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 1. Wykonawca, firma „łącz-
Bud” z rzeszowa wkroczyła na plac budowy 
w pierwszych dniach września br. termin 
zakończenia prac ustalono na 31 października 
tego roku. 

Bardzo nas to cieszy, że wniosek o do-
finansowanie tej inwestycji, jaki złożyliśmy 
do Ministerstwa Sportu, choć w pierwszym 
etapie odrzucony, ostatecznie został jednak 
zaakceptowany. Mamy przyznaną dotację, co 
oznacza, że z kasy miejskiej na budowę tego 
boiska wydamy kwotę równą mniej więcej po-
łowie wartości tej inwestycji. resztę otrzymamy 
z Ministerstwa Sportu. 

Jest to drugie takie boisko w naszym mie-
ście. Pierwsze powstało przed dwoma laty przy 
Gimnazjum Miejskim. 

Szkoła Podstawowa nr 2 – tam wykonano 
ogrom prac. W całym budynku wymieniono 
stolarkę – drzwi wejściowe do poszczególnych 
sal lekcyjnych. Po przetargu i zapoznaniu się 
z wysokością cen ofertowych, mogliśmy sobie 
pozwolić na poszerzenie zakresu robót. 

Wyremontowano więc korytarze – usunię-
ta została stara boazeria, zamontowano listwy 
odbojowe na ścianach. 1 września dzieci weszły 
do odnowionej szkoły.

Wokół szkoły, która obchodzi jubileusz 
50-lecia, wzdłuż ulicy Mickiewicza dobiegła 
końca budowa nowego ogrodzenia – słupki 
wykonane są z cegły ceramicznej, natomiast 
elementy metalowe są dziełem młodzieży 

z warsztatów zespołu Szkół technicznych w Le-
żajsku. ciąg pieszy od strony ulicy Mickiewicza 
prowadzący do głównego wejścia do budynku 
szkoły został wykonany z kostki brukowej.

Ale najważniejszą inwestycją dla tej pla-
cówki oświatowej, jaka rozpocznie się jeszcze 
w tym roku, jest budowa hali sportowej. 
Jesteśmy już po wszystkich procedurach prze-
targowych, wyłoniliśmy wykonawcę w postaci 
firmy „Integral” z rzeszowa, która weszła już 
na plac budowy. Myślę, że te prace powinny 
przebiegać bardzo sprawnie, bo jest to firma 
z dużym doświadczeniem.

Będzie to hala sportowa o wymiarach 32 
na 20 metrów z wyposażeniem dla potrzeb 
kształcenia ustawicznego, a zatem będą też 
szatnie, zaplecze sanitarne i sale dydaktyczne. 
Budowa ma trwać do 2011 roku.

Po zakończeniu budowy hali przystąpimy 
do zagospodarowania otoczenia szkoły od 
strony ulicy Kołłątaja. 

Szkoła Podstawowa nr 3. odnowiono 
kilka sal lekcyjnych i wyremontowano salę 
gimnastyczną łącznie z malowaniem parkietu, 
odnowieniem linii wyznaczających boiska do 

gier zespołowych. Prace zostały zakończone 
w terminie.

Gimnazjum Miejskie. Wykonano re-
mont sanitariatów poprzez wymianę płytek 
na ścianach i podłogach, zamontowano nowe 
urządzenia sanitarne.

Przedszkola. również w przedszkolach 
przeprowadzono remont i modernizacje. Naj-
więcej zrobiono w Przedszkolu „Promyczek” 
przy ulicy Mickiewicza. W kilku pomieszcze-
niach położono nowe posadzki, efektownie 
i bardzo ładnie została wykonana obróbka 
schodów na piętro.

Drogi w mieście
trwa budowa ulicy Podolszyny, Polnej 

i Borki. Jest to realizacja wniosku unijnego, 
prace postępują zgodnie z harmonogramem. 
łącznik między ulicą Podolszyny a Siedlanką 
jest budowany od podstaw, czyli - przepusty na 
potoku Jagoda, kanalizacja deszczowa, nasypy, 
podbudowa, chodniki, oświetlenie – jednym 
słowem wszystko. 

Ulica Borki to modernizacja nawierzchni. 
Na ulicy Polnej budowa kanalizacji deszczowej 
została już zakończona, pozostaje profilowanie 
geometrii jezdni oraz położenie asfaltu i budo-
wa jednostronnego chodnika. Mamy to zadanie 
zakończyć w połowie przyszłego roku. I nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby tak się stało, ponieważ 
jak do tej pory wszystkie prace przebiegają 
zgodnie z planem. 

zakończyliśmy już budowę ulicy Bocznej 
Moniuszki, wykonaliśmy nawierzchnię as-
faltową, poszerzyliśmy zakres tego zadania na 
ten rok, bo takie wytworzyły się możliwości. 
Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na 
budowę chodników wzdłuż ulicy Moniuszki 
i Bocznej Moniuszki z terminem realizacji do 
końca października tego roku.

zakończyliśmy również prace przy ukła-
daniu nawierzchni na ulicy Podzwierzyniec. 
Dzięki dodatkowym środkom zwiększyliśmy 
również zakres tego zadania - położony jest kra-
wężnik, warstwa profilująca asfaltu i warstwa 
asfaltowa ścieralna. Jest wykonana kanalizacja 
deszczowa, kraty odwadniające.

Przystąpiliśmy również do budowy chod-

nika i kanalizacji deszczowej, odwadniającej 
wzdłuż ulicy Zmuliska oraz budowy chodnika 
z kostki, który dojdzie do ulicy kpt. Kuczka. 
Docelowo połączone zostaną ulice kpt. Kuczka 
i Lipy. Średnica rur do kanalizacji deszczowej 
jest na tyle duża (fi 600), żeby była możliwość 
odwodnienia również ulicy kpt. Kuczka, która 
jest drogą powiatową. 

Na ulicach Piekarskiej i Krótkiej położo-
ne zostały nowe nawierzchnie asfaltowe. 

Przy ulicy Górnej przystąpimy do za-
kończenia remontu chodników natychmiast 
po sfinalizowaniu budowy stacji trafo przez 
zakład energetyczny. 

zakończyliśmy przebudowę ulicy Spo-
kojnej od sklepu PSS. została ona wyłożona 
kostką.

Co nas jeszcze czeka?
Jest już decyzja pana Marszałka Wojewódz-

twa Podkarpackiego, że zostanie wykonany 
chodnik wzdłuż ulicy Tomasza Michałka do 
ulicy Kąty. Kolejne inwestycje dotyczyć będą 

Inwestycje w mieście

Nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku.
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ulic Jana Brzozy i Kąty. Sporządzane są do-
kumentacje projektowe na ulicę Jana Brzozy, 
na budowę kanalizacji i wodociągów do ulicy 
Kąty. Do końcu roku ma być gotowy projekt 
powiększenia parkingu przy klasztorze o dalsze 
180 miejsc.

Miejskie centrum Kultury otrzymało 
środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na remont i modernizację bi-
blioteki mieszczącej się w budynku „Proświ-
ty”. W związku z tym ogłosiliśmy przetarg na 
sporządzenie dokumentacji. Przeznaczyliśmy 
na ten cel 85 tysięcy złotych. Przyznam, że po 
otwarciu ofert byłem zdruzgotany – zgłosiło 
się kilka firm, niektóre za projekt budowlany 
remontu i modernizacji biblioteki zażyczyły so-
bie 260 - 270 tysięcy złotych. Ja chciałbym tyle 
wydać na remont, a nie na dokumentację!

Remont Domu Kultury – jesteśmy na 
piątym miejscu listy rezerwowej wniosków 
wybranych do dofinansowania ze środków 
unijnych planowanej rozbudowy i modernizacji 
Miejskiego Domu Kultury. Mamy bardzo real-
ne szanse na otrzymanie tej dotacji, ponieważ 
wielu gminom brakuje własnych środków. 
Jestem dobrej myśli. Spodziewam się, że otrzy-
mamy tę unijną dotację w wysokości prawie 
trzech milionów złotych, co oznacza pokrycie 
w 85 procentach wartości całej inwestycji. 
Miasto ze swoich środków ma zapewnić tylko 
15 procent.

Jeśli nasz wniosek zostanie przyjęty, mo-
żemy ten remont zacząć w przyszłym roku. 
Jesteśmy do tego przygotowani. Mamy skom-
pletowane wszystkie potrzebne dokumenty 
łącznie z pozwoleniem na budowę. 

W mieście jest jeszcze bardzo wiele do zro-
bienia, ale niestety na ten rok kasa na inwestycje 
już się nam zamknęła.

Obwodnica
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-

tostrad czeka na pozwolenie na budowę pierw-
szego etapu obwodnicy. W ostatnich dniach 
kwietnia tego roku wystąpiła do Wojewody 
Podkarpackiego ze stosownym wnioskiem.

obwieszczeniem z 19 sierpnia bieżącego 
roku Wojewoda Podkarpacki zawiadomił, że na 
wniosek Generalnej Dyrekcji zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne o wydanie decy-
zji na pozwolenie na budowę I etapu drogi ob-
wodowej miasta Leżajska wraz z infrastrukturą 
i technicznymi urządzeniami budowlanymi. 
Ukazało się ono w prasie. Jednocześnie w tym 
samym dniu pan wojewoda to postępowanie 
zawiesił „do czasu zakończenia oceny oddzia-
ływania przedmiotowego przedsięwzięcia na 
środowisko”. Jest to postępowanie wymagane 
przepisami prawa. Po wydaniu decyzji przez 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 
nastąpi wydanie decyzji przez wojewodę. De-
cyzja pozwolenia na budowę powinna zawierać 
klauzulę rygoru natychmiastowej wykonalno-
ści. Spodziewamy się, że Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad otrzyma ją w li-
stopadzie tego roku. Według informacji, jakie 
posiadam od Generalnej Dyrekcji z rzeszowa, 
po otrzymaniu pozwolenia na budowę na 
pierwszy etap, niezwłocznie zostanie rozpisany 

przetarg na wyłonienie wykonawcy.
co się tyczy budowy drugiego etapu ob-

wodnicy, prace projektowe postępują w dobrym 
tempie. 31 sierpnia 2010 roku to ostateczny 
termin na wykonanie projektu budowlanego 
łącznie z zezwoleniem na realizację inwestycji 
drogowej czyli inaczej mówiąc pozwolenie 
na budowę. Nic nie wskazuje na to, by Biuro 
Projektowe „Klotoida” z Krakowa miało tego 
terminu nie dotrzymać. 

Jako miasto żywo interesujemy się rozwią-
zaniami technicznymi i komunikacyjnymi tej 
części obwodnicy zwłaszcza w kilku ważnych, 
newralgicznych punktach, jak na przykład 
skrzyżowanie z ulicą tomasza Michałka (ma 
powstać tam rondo), czy przebieg obwodnicy 
za osiedlem służby zdrowia. 

ostatnio pojawił się pewien temat do dys-
kusji, nad którego rozwiązaniem pracujemy nie 

tylko my. otóż zgodnie z przepisami, obowią-
zującymi na kolei, w przypadku skrzyżowania 
wiaduktem (czyli bezkolizyjnego) z torami 
kolejowymi, w promieniu trzech kilometrów 
od tego skrzyżowania mają być zlikwidowane 
poziome przejazdy przez tory kolejowe. A w Le-
żajsku jest ich kilka. W tej sprawie odbyliśmy 
kilka spotkań z przedstawicielami kolei i biura 
projektowego. Na jednym z ostatnich na sali 
obrad w leżajskim ratuszu zdecydowano, że 
przejazdy przez tory kolejowe na ulicy Sanowej 
i Klasztornej zostaną utrzymane, natomiast 
kwestią sporną okazał się zagrożony likwidacją 
przejazd przez drogę powiatową w kierunku 
Przychojca. 

Pozostałe prace nad projektem przebiegu 
drugiego etapu obwodnicy Leżajska przebiegają 
sprawnie i bezproblemowo.

Remont ulicy Podzwierzyniec. Z prawej zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban w rozmowie 
z drogowcami.

Nowe ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 2 od strony ulicy Mickiewicza.
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Ponad 170 tys. zł dofinansowania na zakup 
strojów ludowych i instrumentów muzycznych 
dla orkiestry Dętej oraz zespołu regionalnego 
„Grodziszczoki” i Kapeli Ludowej otrzymał 

Gminny ośrodek Kultury w Grodzisku Dol-
nym. Dotację przyznano w ramach działania 
odnowa i rozwój Wsi objętego Programem 
rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013.

W sierpniu br. podpisana została umowa 
o przyznaniu dotacji na realizację złożonego 
w marcu wniosku o doposażenie lokalnych 
zespołów. W ramach zadania zakupionych 
zostanie po 20 nowych kompletów tradycyj-
nych zarówno damskich jak i męskich strojów 
ludowych dla członków zespołu i Kapeli „Gro-
dziszczoki”. W skład stroju damskiego wchodzi 
bluzka, gorset, spódnica, zapaska i buty. Strój 
męski składał się będzie z koszuli, spodni, 
sukmany i butów.

Nowe stroje – 35 kompletów otrzyma 
również orkiestra Dęta. Ponadto dzięki zaku-
powi nowego kompletu instrumentów jeszcze 
piękniej i donośniej zabrzmią melodie naszej 
orkiestry. orkiestra otrzyma m.in. nowe klar-
nety, flety, trąbki, saksofony i suzafony.

Zakup strojów i instrumentów jest niezbędny 
dla prawidłowego funkcjonowania orkiestry i ze-

społu – podkreśla Katarzyna Mach-Wawrzaszek. 
Umożliwi właściwą prezentację zespołów podczas 
występów lokalnych i promujących ich dorobek 
na zewnątrz – dodaje dyrektorka ośrodka 
Kultury. 

zadowolenia z zakupu instrumentów nie 
kryje dyrygent orkiestry dętej, Jakub Magoń 
– Tak się składa, że w przyszłym roku orkiestra 
obchodzić będzie 100-lecia powstania, a nowe 
instrumenty będą wspaniałym prezentem z okazji 
tak wielkiego jubileuszu. Ponadto coraz więcej 
osób przychodzi na lekcje nauki gry na instru-
mentach, a nowe pozwolą im na efektywniejsze 
rozwijanie swoich umiejętności, dzięki czemu 
rozwijać się będzie nasza grodziska kultura. 

całkowita wartość projektu wynosi ok. 
280 tys. zł. realizacja tak dużego przedsięwzię-
cia byłaby niemożliwa bez wsparcia środkami 
zewnętrznymi. W chwili obecnej ośrodek 
Kultury prowadzi postępowanie przetargowe 
w celu wyłonienia wykonawców poszczegól-
nych działań. 

rP

Święto 
pieczonego 
ziemniaka
Pieczona kiełbaska i ziemniaki w różnej 

postaci, pyszne ciasta, a do tego miła, rodzinna 
atmosfera i dobra zabawa do późnych godzin 
wieczornych. Już po raz kolejny w tym roku 
sołectwo Wólka Grodziska zorganizowało dla 
mieszkańców imprezę plenerową. tym razem 
głównym bohaterem spotkania był ziemniak. 
W niedzielę, 4 października br., 
mieszkańcy Wólki i okolicznych 
miejscowości świętowali na 
dorocznym Jesiennym Pikniku 
Pieczonego ziemniaka. 

Święto Pieczonego ziem-
niaka na stałe wpisało się w ka-
lendarz imprez organizowanych 
przez szkołę i Stowarzyszenie 
rozwoju Wsi Wólka Grodziska. 
tegoroczne spotkanie zorga-
nizowano nie jak zawsze przy 
szkole, lecz w nowym miejscu, 
pod grzybkiem. 

W progra mie impre zy 
znalazły się między innymi 
konkurencje sportowo-rekre-
acyjne dla dzieci i rodziców, 
gry z ziemniakiem, zawody 
z wędką i oczywiście pieczenie 

Są pieniądze na zakup instrumentów 
i strojów dla grodziskich zespołów

ziemniaka. Na najmłodszych czekały loterie, 
zabawy na trampolinie oraz stoiska z napojami 
i cukrową watą. 

W bloku artystycznym dzieci ze Społecz-
nej Szkoły Podstawowej z Wólki Grodziskiej 
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne 
i teatralne. Były piosenki o jesieni, zabawne 
skecze i przedstawienie w języku angielskim. 

Imprezę zakończyła wspólna zabawa na 
świeżym powietrzu.

MH

Gry i zabawy z ziemniakiem

Stoisko z ciastkami cieszyło się dużym zainteresowaniem
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Spotkania z misjonarzami, loterie fantowe 
i charytatywne aukcje, a wieczorem koncert 
zespołu „Dla Ducha” z Piotrkowa trybunal-
skiego – tak w Parafii chałupki Dębniańskie 
przebiegał III regionalny Kongres Misyjny. 
W dniach 11-13 września br. kilkaset osób 
z różnych stron uczestniczyło w zorganizo-
wanym przez stowarzyszenie Missio Miseri-
cordiae kongresie misyjnym. Przez trzy dni 
modlili się z nimi misjonarze i misjonarki 
z takich krajów jak Madagaskar, Argentyna, 
Ukraina, czy chiny. 

W trakcie piątkowej i sobotniej Mszy św. 
wierni modlili się za misjonarzy i wszystkich 
tych, którzy żywo włączają się w różne formy 
pomocy misyjnej. o swoich doświadczeniach 
związanych z pracą na misjach opowiedzieli 
o. Mirosław Piątkowski SVD z Argentyny, o. 
Wojciech rybka SVD z chin, s. Agnieszka 
Podles z Ukrainy, s. Halina, Michalitka z Ka-
merunu oraz znany wszystkim nasz grodziski 
rodak o. zdzisław Grad SVD z Madagaskaru. 
Misjonarze mówili o problemach z jakimi 
przyszło im się zmierzyć na początku posługi 
misyjnej oraz trudami dnia codziennego. za-
prezentowali także przywiezione specjalnie na 
kongres film i zdjęcia obrazujące życie i kul-
turę ludzi zamieszkujących kraje, w których 
na codzień pracują. 

Punktem kulminacyjnym kongresu była 
niedziela. Uroczystej Mszy św. przewodniczył 
ks. prał. Adam rejman, Dyrektor Papieskich 
Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Przemyskiej. 
obecna była także siostra z przemyskiej 
rozgłośni „radio Fara”, która przygotowy-
wała reportaż z kongresu. Po mszy wszyscy 
chętni udali się na wspólny posiłek do domu 
wiejskiego w Grodzisku Nowym. Na obiad 
podano fasolkę, która jest jedną z głównych 
potraw spożywanych przez mieszkańców 
Madagaskaru. Posiłek przygotowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Grodziska No-
wego. Na stołach znalazły się także egzotyczne 
owoce, m.in. mandarynki, banany, rodzynki, 
orzeszki ziemne i melony. Przy kawie z Mada-
gaskaru spróbować można było wspaniałych 
lokalnych wypieków i ciast, przygotowanych 
przez mieszkańców parafii oraz członków 
stowarzyszenia. Prócz wspólnej modlitwy 
i dobrego jedzenia była i wspaniała zabawa. 
Wszyscy ze zniecierpliwieniem czekali na 
charytatywną aukcję misyjnych pamiątek, 
którą w niezwykle emocjonujący sposób z o. 
Gradem prowadził pan Marek ordyczyński. 
Wśród przedmiotów wystawionych na aukcję 
znalazły się obrazy z liścia banana, naszyjniki, 
bawole rogi, owoc baobabu, drzewko wani-
liowe, ściereczka wykonywana własnoręcznie 
przez dzieci z etiopii, drewniane maski, 
kamienie, muszle, chusty oraz piękne lalki 
w strojach typowo malgaskich. Uczestnicy 
licytacji nie szczędzili sił ani pieniędzy. 

III Regionalny Kongres Misyjny

Jeszcze w tym roku Grodzisko będzie 
mieć swoją monografię

Stowarzyszenie „Kobiety Gminy Grodzisko Dolne” podpisało w lipcu umowę z Urzędem 
Marszałkowskim i otrzymało 10 tys. zł dofinansowania na wydanie monografii grodziskiej.  
Monografia, czyli praca naukowa przedstawiająca rys historyczny miejscowości, zawierać 
będzie wyczerpujące, szczegółowe opisy dotyczące historii, tradycji i kultury mieszkańców 
Grodziska. 

Publikacja monografii jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia i ośrodka 
Kultury. Dane do opracowania publikacji zbierane były głównie na terenie województwa 
podkarpackiego, a także w archiwach w Krakowie i Lwowie. Monografia w sposób dogłębny 
i uporządkowany przedstawiać będzie dziedzictwo kulturowe naszego regionu oraz historię 
i obyczajowość gminy Grodzisko Dolne. Koncepcja monografii została zredagowana przez 
kadrę naukową Uniwersytetu rzeszowskiego. Stosowne umowy z naukowcami zostały 
podpisane przez ośrodek Kultury w sierpniu br. Wydanie gotowej monografii nastąpi pod 
koniec listopada tego roku.

rP

Gdy jedni licytowali aukcyjne 
przedmioty inni ustawiali się 
w kolejce po losy, które jak 
zapewniał ojciec Grad wszyst-
kie były wygrane. A główną 
nagrodą w loterii był odtwa-
rzacz DVD i aparat cyfrowy. 
obie te nagrody trafiły do 
rodziny, która bardzo aktywnie 
uczestniczyła w aukcji. Wy-
licytowała drewnianą maskę 
za 550 zł i jak widać opłacało 
się, bo kto nie szczędził grosza 
na misje zyskiwał podwójnie. 
Nie wliczając przedmiotów 
z aukcji i loterii, nabyć można 
było wiele innych pamiątek 
m.in. książkę „Baśnie z czerwonej Wyspy” 
autorstwa o. Grada. łącznie w ciągu trzech 
dni udało się zebrać 10 275 zł, z czego 3 275 
zł pochodziło z przeprowadzonych licytacji. 
Wszystkie zebrane pieniądze przekazano na 
ręce o. zdzisława. 

W misyjną działalność można było włą-
czyć się także poprzez Duchową Adopcję Ser-
ca. realizowany przez stowarzyszenie projekt 
umożliwia zdobycie wykształcenia dzieciom. 
Dokonując comiesięcznej wpłaty w wysokości 
10-15 zł można zapewnić edukację malga-

skiemu dziecku. I chodź nie jest to adopcja 
fizyczna, bardziej duchowa - na odległość - to 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Najlepszym tego dowodem byli obecni na 
kongresie rodzice adopcyjni m.in. z Krakowa, 
tychów, Przemyśla, czy Jarosławia. Dzięki 

takim osobom już ponad 700 dzieci znalazło 
swoje rodziny nie tylko w Polsce, ale także za 
granicami kraju. 

Swoją obecnością zaszczycił także biskup 
Marian rojek, który przybył na kongres 
mimo wielu zajęć. 

MH

Waniliowe drzewko pojechało do Rzeszowa.

Po wysłuchaniu koncertu grupy z Piotrkowa Trybunalskiego bp Rojek udzielił zabranym błogosławieństwa



JESIEŃ W MUZEUM
Muzeum ziemi Leżajskiej zaprasza na wystawę „Czuły dotyk koloru”. ekspozycja 

prezentuje kolekcję malarzy kolorystów ze zbiorów Muzeum okręgowego w rzeszowie. 
Wśród wystawianych obrazów znajdują się dzieła tak znakomitych artystów jak Jana cybi-
sa, Hanny rudzkiej-cybis, czesława rzepińskiego, Artura Nachta-Samborskiego, Piotra 
Potworowskiego, Jerzego Fedkowicza i wielu innych. W przeważającej mierze są to obrazy 

olejne, a dopełniają je akwarele i tem-
pery. Wystawa będzie prezentowana 
w dniach 8 październik – 31 grudzień 
br. Komisarzem ekspozycji jest Pani 
Dorota rucka-Marmaj.

W dniu 25 października o godz. 
17.00 w Sali Konferencyjnej Muzeum 
odbędzie się koncert pt. „Czarne 
chmury albo śpiewanie na ekranie” 
czyli pieśni i utwory dobrze znane  
z polskich filmów historycznych w wy-
konaniu zespołu muzyki dawnej contra 
belluM. 

Wstęp na koncert jest bezpłatny. 
zapraszamy!

Sponsorzy: WARTA Autoryzowane 
Biuro Leżajsk ul. targowa 11 (obok 
Urzędu Skarbowego), DOMINNET 
Dominik rup - internet, komputery, 
AGD, rtV, zakład Usług energe-
tycznych WOD-REM sp. z o.o. Nowa 
Sarzyna ul. chemików 1. 

W dniu 5 października br. pod-
czas Gali Przedsiębiorczości w Sali 
Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego 
Muzeum ziemi Leżajskiej będąc 
w gronie 22 laureatów z całego kraju 
wyłonionych z ponad 18 tysięcy firm 
i instytucji biorących udział w progra-
mie „Dzień przedsiębiorczości” ode-
brało prestiżową statuetkę i dyplom. 
Program, którego koordynatorem 
w Leżajsku był zespół Szkół tech-
nicznych im tadeusza Kościuszki ma 
na celu przygotowanie młodzieży do 
świadomego wyboru drogi zawodo-
wej i ścieżki edukacyjnej. Program 
objęty jest honorowym patronatem 
Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej 
Pana Lecha Kaczyńskiego. orga-
nizatorem programu jest Fundacja 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz 
Biuro Inicjatyw Społecznych Kan-
celarii Prezydenta rzeczypospolitej 
Polskiej kierowanej przez Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta rP 
Panią ewę Junczyk – ziomecką.

WYRÓŻNIENIE DLA MUZEUM

Gala przedsiębiorczości - dyr. MZL Andrzej Chmura 
i Maciej Kosior pracownik MZL

Zakup wyposażenia 
dla Muzeum

Dzięki dotacji Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z programu rozwój 
Infrastruktury Kultury,  Muzeum ziemi 
Leżajskiej dokonało zakupu defensora – 
nawilżacza powietrza, jest to urządzanie 
niezbędne dla zachowania odpowiednich 
warunków eksponatom wypożyczanych z in-
nych muzeów.  zakupionych zostało 16 gablot 
z oświetleniem do tworzonej stałej ekspozycji 
ukazującej historię i wielokulturowość ziemi 
Leżajskiej, wymienione zostało oświetlenie 
w ekspozycji zabawkarskiej oraz w sali ekspo-
zycyjnej na parterze Dworu Starościńskiego 
przeznaczonej na wystawy czasowe, ponadto 
zakupiony został sprzęt multimedialny i kom-
puterowy. W tym miejscu w imieniu własnym 
i pracowników muzeum pragnę serdecznie 
podziękować Panu zbigniewowi rynasiewi-
czowi Posłowi na Sejm rP za okazaną pomoc  
i wsparcie dla statutowych działań Muzeum 
ziemi Leżajskiej.

Defensor zakupiony z dotacji MKiDN

Nowe gabloty do tworzonej stałej ekspozycji 
zakupione z Dotacji MKiDN

Oświetlenie w ekspozycji zabawkarskiej 
zakupione z Dotacji MKiDN
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Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza  
do udziału w konkursie otwartym 

pt. „Leżajskie drogi do niepodległości”

regulamin konkursu:
organizator konkursu: Muzeum ziemi  Leżajskiej1. 

cel konkursu: poszerzenie wiedzy naukowej i świa-2. 
domości społecznej w zakresie udziału mieszkańców  
ziemi Leżajskiej w I wojnie światowej, wydarzeniach 
wiodących do odzyskania niepodległości oraz w cza-
sie wojny polsko – bolszewickiej 1919 -  1920 

Warunki uczestnictwa : 3. 

 - młodzież szkolna  z terenu powiatu leżajskiego

 - regionaliści i pasjonaci historii

Praca konkursowa: zadanie uczestników konkursu 4. 
polegać będzie na odszukaniu – wśród przodków 
-  bohaterów wydarzeń z lat 1914 – 1920 na Le-
żajszczyźnie

Forma pracy: prace pisemne w formie opisu, spra-5. 
wozdania, wspomnienia, dokumentacji źródłowej 
i fotograficznej ( do ok.. 4 stron formatu A4 )

termin składania prac: 6. 30 października 2009 
w szkołach lub w sekretariacie Muzeum ziemi 
Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20 A 

organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania 7. 
złożonych prac w celach naukowo – badawczych 
zgodnych ze statutem Muzeum.

Dla uczestników konkursu przewidziane są cenne 8. 
nagrody.

złożenie pracy na konkurs  jest jednoznaczne z przy-9. 
jęciem niniejszego regulaminu.

rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród będzie 10. 
miało miejsce 10 listopada 2009 roku w Muzeum 
ziemi Leżajskiej. 

                                                    

Wszystkim, którym bliskie jest Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej i chcieliby wesprzeć finansowo w postaci darowi-

zny jego rozwój i działalność statutową,  
podajemy nr konta na które można dokonać wpłaty: 

98 1240 2630 1111 0010 1630 5244. 

Wszystkim darczyńcom 
składamy serdeczne podziękowania

Z wyrazami szacunku, 
Dyrektor  i Pracownicy

Muzeum Ziemi Leżajskiej

„Tajemnice Chińskiego Geniuszu 
– Odkrycia i Wynalazki” 

Wystawę można zwiedzać do 7 listopada br., jest ona niepowtarzalną 
okazją do poznania kultury i historii starożytnych chin. cywilizacja chińska 
trwa nieprzerwanie od 5000 lat i wciąż się rozwija. Wystawa obejmuje chińską 
myśl z zakresu rolnictwa, astronomii, matematyki, medycyny, architektury, 
militariów oraz techniki. Wśród eksponatów znajdą się m.in. pług, siewnik, 
globus, zegary astronomiczne, liczydło, sejsmograf, modele pagody i mostu 
(wiszącego), miotacz kamieni, armata, kusza, taczki, korba ręczna, drabina, 
papier, druk, jedwab, a także chińskie gry - warcaby, szachy, domino. Hono-
rowy patronat nad wystawą objęli Je Pan Sun rongmin Ambasador chińskiej 
republiki Ludowej w rzeczpospolitej  oraz Pan zbigniew rynasiewicz Poseł 
na Sejm rP.

Sponsorzy wystawy: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Urząd Miejski 
w Leżajsku, Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku, elektrociepłownia Nowa 
Sarzyna, BMF Polska, Miejski zakład Komunalny w Leżajsku, Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku, Firma Handlowo Budowlana JANIK 
Nowa Sarzyna, Agro Krzysztof Knap, Usługi Kulinarne Andrzej Więcław.

Patronat medialny: tVP rzeszów, Polskie radio rzeszów, Gazeta co-
dzienna NoWINY, tygodnik SztAFetA, Kurier Powiatowy.

Poseł Zbigniew Rynasiewicz na wystawie Tajemnice Chińskiego ...

 17 

POWIAT

KURIER POWIATOWY 10/2009 (67)

Godziny zwiedzania Muzeum 
poniedziałek 12.00 – 16.00

wtorek – piątek 10.00 – 16.00
sobota – nieczynne

niedziela 11.00 – 19.00
ostatnie wejście na pojedynczą ekspozycję 

- 1 godz. przed zamknięciem,
Kompleksowe zwiedzanie Muzeum: 

- 2 godz. przed zamknięciem.        

Muzeum Ziemi Leżajskiej
ul. Mickiewicza 20 A, 37-300 Leżajsk

tel./fax. 017 240 22 35
www.muzeum-lezajsk.pl

sekretariat@muzeum-lezajsk.pl

• MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ •



Sportowe zmagania 
pracowników urzędów

20 września br. na stadionie sportowym LKS „Staromieszczan-
ka” w Starym Mieście odbył się VIII rodzinny turniej Sportowo 
– rekreacyjny Pracowników Samorządów Powiatu Leżajskiego 
o Puchar Starosty Leżajskiego 2009. 

W turnieju startowały 4 drużyny pracowników: Urzędu Gminy 
Leżajsk, Urzędu Miejskiego w Leżajsku, Urzędu Gminy w Grodzi-
sku Dolnym oraz Starostwa Powiatowego w Leżajsku. Uczestnicy 
startowali w następujących konkurencjach:

Sztafeta hula hop, chód na płozach, Mini piłka siatkowa, 
Strzały na bramkę, Sprawnościowy tor przeszkód-sztafeta, Konku-
rencja strażacka, rzuty „jajkiem”, rzuty do kosza, Wodna sztafeta, 
Konkurencja niespodzianka - jazda na rowerze.

Drużyna Starostwa Powiatowego w Leżajsku w składzie: 
robert Żołynia, Lucjan czenczek, Małgorzata Kubicka, tomasz 
Kloc, Monika Kuśmierz, Antoni Burek, rafał Pakosz, Konrad 
Żak, Ireneusz Stefański, Wiesław Żak, Artur ostrowski, Monika 
Daź, Paweł Daź, Katarzyna Grabowiec, Urszula Woźnica zajęła ex 
aequo pierwsze miejsce w następujących konkurencjach:  „rzuty 
jajkiem”, „rzuty do kosza” oraz „chód na płozach”. 

 
W końcowej klasyfikacji I miejsce zajęła drużyna z Grodziska 

Dolnego, II miejsce ze Starostwa Powiatowego w Leżajsku, III miej-
sce z Gminy Leżajsk, a IV miejsce z Miasta Leżajsk. organizatorzy 
wręczyli zwycięzcom puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe oraz 
zaprosili wszystkich uczestników turnieju na okolicznościowy 
poczęstunek. Imprezę zwieńczyła zabawa taneczna. 

 
organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Powiatowe zrzesze-

nie zespołów Sportowych w Leżajsku oraz Powiat Leżajski.  

Konkurencja „Chód na płozach”

Przejażdżka dorożką

Drużyna pracowników Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku
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Sąd Rejonowy w Leżajsku II Wydział Karny przesłał do redakcji 
„Kuriera” odpis prawomocnego wyroku z dnia 14/05/2009r sygn. akt 
II K 239/09 dot. Damiana Płachty s.Augustyna z prośbą o podanie go 
do publicznej wiadomości poprzez jego ogłoszenie.

Sygn. akt II.K.239/09
W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 14 maja 2009r.

Sąd Rejonowy w Leżajsku, II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Wojciech Jucha
Protokolant: sekr. Jadwiga Makówka
Przy udziale Prokuratora: Prok. Rej. Renaty Danilewicz

Po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2009r. na rozprawie w postępowaniu 
przyspieszonym sprawy:

Damiana Płachta s. Augustyna i Zofii z d. Zygmunt, ur. 22.04.1986r. 
w Leżajsku

oskarżonego o to, że:

 w dniu 13 maja 2009r. w Leżajsku znajdując się w stanie nietrzeźwości 
prowadził samochodem osobowym marki Daewoo Tico nr rej. RLE 
05824 w ruchu lądowym, pomimo orzeczonego przez sąd Rejonowy 
w Leżajsku sygn. akt.II.W. 390/08 zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych na okres od 9.12.2008r. do 9.12.2010r.

tj. o przestępstwo z art. 178 a § 1 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 
2 kk 

u z n a j e

oskarżonego Damiana Płachtę za winnego popełnienia wyżej opisanego 
czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 178 a § 1 kk i art. 244 kk w zw. 
z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 § 3 kk

s k a z u j e

- go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,
- na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu Damianowi Płachta 
na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego 
pozbawienia wolności od dnia 13.05.2009r. do dnia 14.05.2009r.,
- na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego Damiana 
Płachty zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 
okres 3 (trzech) lat,
- na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej 
wiadomości poprzez umieszczenie jego odpisu w miesięczniku „Kurier 
Powiatowy” w Leżajsku
- na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego Damiana Płachty 
na rzecz Skarbu Państwa kwotę 609,20 zł (sześćset dziewięć złotych 
20//00) tytułem kosztów sądowych.

Sąd Rejonowy w Leżajsku

Wyrok uprawomocnił się 27.07.2009 r. i podlega wykonaniu.
Leżajsk, 08.09.2009r.

Prezes Sądu Rejonowego w Leżajsku
Tomasz Kuczma

Kto wypije szybciej, czyli wodna sztafeta

Rzuty do kosza

Mini piłka siatkowa

Odbiór zasłużonych nagród
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W dzieje miasta Leżajska oraz całego 
regionu podkarpackiego w naturalny sposób 
wplotły się losy Polaków, Żydów i rusinów, 
ponieważ do II wojny  światowej stanowili oni 
integralną część społeczności.

od 7 lat Miejskie centrum Kultury w Le-
żajsku organizuje „Spotkanie trzech Kultur 
w Leżajsku” (wcześniej „Dni Kultury Żydow-
skiej”, od 2003r. „Spotkanie trzech Kultur”) 
mające na celu promowanie kultury polskiej, 
ukraińskiej i żydowskiej w formie festiwalu 
muzycznego o zasięgu międzynarodowym.

Pomysłodawcy Festiwalu i jego organizato-

VII Spotkanie Trzech 
Kultur w Leżajsku

rzy chcieli zmienić 
stereotypowe po-
strzeganie przedsta-
wicieli innych nacji 
zamieszkujących 
przed laty nasze 
miasto, przybliżyć 
ich dorobek kultu-
ralny i uświadomić, 
że to co nas różni 
nie musi nas dzielić.

celem tegoż Festiwalu jest promowanie 
i wspieranie twórczości artystycznej, a szcze-

gólnie zachowa nie 
i popularyzacja mu-
zyki charakterystycz-
nej dla narodowości 
polskiej, ukraińskiej 
i żydowskiej, zamiesz-
kującej niegdyś Ziemię 
Leżajską. Ważne jest 
również wzmacnianie 
identyfikacji z miejscem 
pochodzenia i jego dzie-
dzictwem kulturowym, 
budowanie więzi lokal-
nych opartych na świa-

domości wspólnego dziedzictwa kulturowego, 
jego ochronie i pielęgnowaniu, zwrócenie 
uwagi na integralność kultury polskiej, ukra-
ińskiej i żydowskiej.

z racji kolejnej edycji Festiwalu organizato-
rzy nadali tegorocznemu Spotkaniu szczególny 
charakter, dlatego do udziału w nim zaproszone 
zostały renomowane zespoły krajowe i zagra-
niczne, m.in. Zespół Pieśni i Tańca Ludowe-
go Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej 
w Lublinie, Dzikie Pola (Ukraina), Rzeszów 
Klezmer Band, Teatr NN z Lublina, Kapela 
Ludowa Niżańskiego Centrum Kultury 
„Sokół”. 

Imprezę uświetniła okolicznościowa wysta-
wa ph. „Jeden świat  - trzy kultury”, na której 
zaprezentowane zostały ciekawe dokumenty 
i eksponaty, prace fotograficzne działającego 
przy McK Klubu Fotograficznego „optikos”, 
kiermasz twórców rękodzieła artystycznego 
i ludowego oraz degustacja tradycyjnych potraw 
kuchni polskiej, żydowskiej i ukraińskiej.

Artystom, wystawcom, darczyńcom, spon-
sorom i współorganizatorom zostały wręczone 
statuetki festiwalowe, przedstawiające „splatane 
dłonie” – symbolizujące wspólne dziedzictwo 
kulturowe i wzajemne przenikanie się kultury 
polskiej, ukraińskiej i żydowskiej.

tegoroczne „VII Spotkanie trzech Kultur 
w Leżajsku” odbywało się pod honorowym 
patronatem zbigniewa rynasiewicza – Posła na 
Sejm rP oraz przy pomocy Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach progra-
mu „Wydarzenie artystyczne”.

McK , fot. Wacław Padowski

 

Zespół „Ziemia Leżajska”  
na festiwalu „Floare de Baragan”

W dniach 6 – 9 sierpnia 2009 roku w Slobozii, mieście położonym na południowym 
wschodzie rumunii, odbył się po raz dwunasty międzynarodowy festiwal folklorystyczny 
FLoAre De BArAGAN. Jednym z zaproszonych do Slobozii gości był, sławiący już od 
lat rodzimy folklor, zespół Pieśni i tańca „ziemia Leżajska” pod kierownictwem Pana 
czesława zawieruckiego. choreografem zespołu jest Pan Jan Brzuzan, a orkiestrę i grupę 
wokalną prowadzi Pan Władysław Staroń. oprócz Polaków w imprezie uczestniczyły zespoły 
z kilku państw europejskich, m. in. z Bułgarii, Serbii, czarnogóry, Macedonii, rumunii, 
Grecji czy rosji. 

W ramach festiwalu, wspólnie z innymi grupami, „ziemia Leżajska” uczestniczyła 
w paradach ulicznych i koncertowała w kilku miejscowościach – Slobozia, calarasi, 
tandarei, Giurgeni. Poza występami, kierownictwo zespołu wraz z młodzieżą spotkało 
się z przedstawicielami miejscowych władz, prezentując Leżajsk i okolice oraz osiągnięcia 
zespołu. Koncerty stały się również okazją 
do spotkań z miejscową ludnością i  do 
zwiedzenia regionu. 

Festiwal odbywał się w wyjątkowo ciepłej 
i życzliwej atmosferze. Występy „ziemi Le-
żajskiej” cieszyły się dużym zainteresowaniem 
i były entuzjastycznie przyjmowane przez 
publiczność. Umiejętności wokalne i tanecz-
ne młodzieży spotkały się także  z uznaniem 
organizatorów i członków innych grup folk-
lorystycznych. 

 Ważnym efektem festiwalu, poza zbli-
żeniem kultur, stała się integracja młodzieży, 
która wspólnie koncertowała, ale również 
bawiła się i poznawała okolice.

(az)
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Jarmark Ekologiczny w Biedaczowie 
W Biedaczowie po raz kolejny odbyła się w dniu 13 września 2009r. cykliczna impreza 

pt. „Jarmark ekologiczny”.
Wśród wystawców znalazły się miedzy innymi gospodarstwa ekologiczne, instytucje i firmy 

działające na rzecz ekologii.
Prezentowane były także: rękodzieło ludowe – garncarstwo i bibułkarstwo, gdzie widzowie 

mogli zobaczyć jak powstają kwiaty z bibuły czy wyroby z gliny.
W części artystycznej wystąpiły amatorskie zespoły artystyczne: Kapela Ludowa GoK, 

zespół Śpiewaczy olszynka”, zespół Wokalno-muzyczny z Huciska, Kwartet Harmonijek 
Ustnych „Wagiel” oraz grupa taneczna „Bravo”.

XVI Giedlarowski Jarmark 
Kulturalny „Na Michała”

27 września br. Gminny ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej zorganizowała 
XVI edycję imprezy folklorystycznej, mającej na celu podtrzymanie i kultywowanie ludowych 
tradycji i obyczajów pod nazwą Giedlarowski Jarmark Kulturalny „Na Michała”.

W ramach jarmarku odbyła się prezentacja przygotowanej przez GoK rekonstrukcji widowiska 
starodawnego jarmarku odpustowego z początku XX wieku p.t. : „Na Św. Michoł”.

Wspaniałe widowisko wystawiły zespoły Artystyczne działające przy GoK: zespół Folk-
lorystyczny „FoLUSz” z Giedlarowej, zespół 
obrzędowy „oLSzANKA” z Biedaczowa, ze-
spół obrzędowo-Śpiewaczy „Brzozoki” z Brzózy 
Królewskiej oraz gościnnie zespół z Baranowa 
Sandomierskiego oraz Harasiuk. członkowie ze-
społów podjęli się trudu odtworzenia przebiegu 
dawnego jarmarku co udało się znakomicie.

realizacja widowiska odbyła się w ra-
mach projektu przygotowanego przez GoK, 
a dofinansowanego przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, którego celem 
jest zrekonstruowanie w formie plenerowego 
widowiska jarmarku odpustowego z początku 
XX wieku oraz archiwizacji tych unikatowych 
zwyczajów i tradycji lokalnych na nosniku DVD 
oraz fotografiach.

całość zakończył koncert zespołu „Siewcy 
Lednicy” oraz zabawa ludowa.

Widowisko zrealizowano w ramach 
projektu – „Na Św. Michoł rekonstrukcja 
dawnego Jarmarku Giedlarowskiego” z pro-
gramu „Dziedzictwo kulturowe – Priorytet 
5 – Ochrona dziedzictwa kultury ludowej” 
– ogłoszonego przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa 

Fot. Ryszard Węglarz
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Kajakami  
po Wieprzu

W dniu 11 września 2009 r. 28 osobowa 
grupa uczniów zespołu Szkół w Nowej Sarzy-
nie, wraz z nauczycielami Dariuszem Kręcidło, 
łukaszem Supersonem, robertem Bartochą 
oraz opiekunem zenonem Jańcem wyruszyła 
na spływ kajakowy do zwierzyńca. Wyprawie 
towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda.

Spływ rozpoczęliśmy o godz. 10:00 w jed-
nej z baz kajakowych nieopodal miejscowości 
zwierzyniec. trasa liczyła około 10 km, a po-
ruszaliśmy się po rzece Wieprz. Wrażenia ze 
spływu są nie do opisania: cisza, spokój, bliski 
kontakt z naturą.

Mieliśmy okazję do świetnej zabawy na 
wodzie, mocowania się z przeszkodami, wdra-
żając przy tym element współpracy wioślarzy. 
Pomimo tego, że trasa nie była najtrudniejsza, 
wiosłowanie dla początkujących nie było rzeczą 
łatwą. Musieliśmy się mocno starać wchodząc 
w zakręty i omijając różne przeszkody, by 
utrzymać obrany kierunek.

Po około 1,5 godz. spływu dotarliśmy do 
zalewu rudka, gdzie po przenosinach kajaków 
przez małą tamkę wyruszamy w dalszą drogę. 
oczywiście, mimo ostrożności i rozwagi, 
towarzyszył nam także śmiech i fajna zabawa. 
Jak to na spływach bywa – kilka osób miało 
bliski kontakt z wodą, a jeszcze inni z kajakami 
sąsiadów.

czas mijał nieubłaganie i zanim się obej-
rzeliśmy musieliśmy opuścić pokład na brzegu. 
Wycieczkę zakończyliśmy wspólnym ogni-
skiem, na którym chłopcy mogli wykazać się 
umiejętnościami kulinarnymi. chcemy bardzo 
podziękować organizatorom naszej wyprawy, 
którym zawdzięczamy ten spływ. oby więcej 
takich wycieczek…. Ahoj!! :) 

Dominika Janiec, Justyna Polak

Wycieczka klasy przeciwpożarowej 
na Roztocze

We wtorek, 22 września br., rozpoczęła się wycieczka klasy przeciwpożarowej z zespołu Szkół 
w Nowej Sarzynie na roztocze. Pod czujnym okiem naszego wychowawcy, prof. Bartłomieja cze-
chowicza oraz prof. łukasza Supersona wszyscy uśmiechnięci weszli do autokaru. Podróż trwała 
niecałe dwie godziny. Gdy dotarliśmy na miejsce, udaliśmy się na wycieczkę szlakiem turystycznym 
„Szumy”, podziwiając uroki natury. Pieszo dotarliśmy do ośrodka ,,roztoczanka” w Suścu.

Po rozdaniu kluczy do domków letniskowych mieliśmy 15 minut na rozpakowanie się i prze-
branie w ciuchy sportowe. Szybka zbiórka, a po niej ćwiczenia, biegi i wyścigi w parach były 
kolejnymi punktami programu. trening trwał niecałą godzinę. Po odświeżeniu się poszliśmy na 
obiad. Potem chwilka przerwy i gra w siatkówkę z uczniami z innych miejscowości. Po siatkówce 
rozdzieliliśmy się na dwie grupy. Połowa klasy poszła pokonywać park linowy, reszta na zajęcia 
profilaktyczne.

Park na początku wyglądał na łatwy, lecz kiedy weszliśmy na górę, niektórzy z nas mieli 
malutkiego „stracha”. Pierwszą przeszkodę (drabinka, która się leciutko bujała) przeszliśmy z ła-
twością. Po drabince krótki zjazd z jednego drzewa na drugie, lekkie odbicie i… byliśmy już przy 
trzeciej przeszkodzie. Przeszliśmy belki przywiązane do sznurów. Kolejne zadanie, spacer po linie 

rozciągniętej nad jeziorkiem, przysporzyło nam wiele trudności. tu już zaczęła się ciężka 
praca. Lina się chwiała gdy tylko zrobiliśmy kolejny krok. Gdy dotarliśmy do platformy, 
mogliśmy chwilkę odpocząć. Kolejne zadanie – „pajęczynę” przeszliśmy z łatwością. Potem 
znowu „schody” – opony zawieszone na sznurach. Kolejne przeszkody pokonaliśmy łatwo 
i dotarliśmy do ostatniej, największej atrakcji – zjazdu po linie na drugą stronę parku.

Po zdjęciu uprzęży asekuracyjnej mieliśmy czas na krótki, ale jakże potrzebny odpoczy-
nek. Po nim – zbiórka i dalsza część zajęć profilaktycznych. Wysłuchaliśmy wprowadzenia 
oraz wdaliśmy się w dyskusję związaną z nałogiem alkoholizmu. Wieczorem nadszedł czas 
na grillowanie. Po dniu pełnym wrażeń udaliśmy się do swoich domków.

Godzina trzecia nad ranem – alarm. Wszyscy biegiem w 3 minuty mieliśmy się zebrać 
na placu na zbiórce. Nocne ćwiczenia i parę godzin snu, bo już o ósmej pobudka na poranny 
trening: czołganie, bieganie i ćwiczenia z różnymi przeszkodami.

Po godzinnym treningu i po śniadaniu zamiana ról – grupa, która nie była jeszcze w par-
ku linowym poszła się z nim zmagać, a moja odbyła kolejny etap zajęć profilaktycznych. 

Gdy byliśmy już po obiedzie, ostatnia zbiórka, zabranie bagaży i w drogę. Ale jeszcze 
nie do domu – pojechaliśmy na spływ kajakowy. Było dużo śmiechu i różne przeszkody, 
dzięki którym połowa wycieczki wpadła do wody. Mokrzy, lecz uśmiechnięci, dotarliśmy 
do przystani, gdzie czekał na nas autokar. Szybkie przebranie się w suche ciuchy i przejazd 
na ognisko. Po krótkim czasie ruszamy do domu. Pod szkołą byliśmy o godzinie 20.00 
i po odmeldowaniu udaliśmy się do domu.

Bardzo nam się podobała ta wycieczka. Do dziś wspominamy przygody w parku 
linowym, na kajakach i na ćwiczeniach, a nocnego alarmu profesorowi czechowiczowi 
tak szybko nie zapomnimy :)

Marta Obara
Wycieczka była dofinansowana ze środków Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
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XX Mistrzostwa 
Juniorów - Świnoujście 2009

W dniach 2-4 października 2009 r. w Świnoujściu odbyły się XX Mistrzostwa 
Polski Juniorów Karate Kyokushin. W imprezie wzięło udział 208 zawodników z 78 
ośrodków. organizatorem zawodów była Świnoujska Akademia Karate Kyokushin. 
Sędzią głównym był shihan Andrzej Drewniak. Bardzo dobrze zaprezentowali się 
zawodnicy naszego klubu Konrad Kowalski i Marcin olszowy /rywalizację w kategorii 

I miejsce drużynowo 
po raz trzeci

26 września br. w Nowej Sarzynie rozegrano 
Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin. Wy-
śmienicie spisali się zawodnicy z Leżajskiego 
Klubu Kyokushin Karate, którzy w klasyfikacji 
drużynowej z dorobkiem 87 punktów zajęli 
I miejsce.

Młodzi karatecy rywalizowali w konkuren-
cjach kata, czyli indywidualnym pokazie technik 
karate oraz w kumite, czyli walkach. W stylu 
kyokushin kumite w kategoriach wiekowych 
do 18 roku życia rozgrywane jest w formule 
lekkiego kontaktu, natomiast starsi startują   
według reguł full contact. W turnieju  uczest-
niczyło blisko 150 karateka z Dębicy, Go-
rzyc, Lublina, Kolbuszowej, Krosna, Jasła, 
tarnobrzega, Nowej Dęby, Starego Sącza, Przeworska,  
radzynia Podlaskiego, rawy ruskiej, zamościa i Le-
żajska. Sędzią głównym zawodów był sensei ryszard 
Kiper lider ruchu kyokushin w tarnobrzegu. oficjalne-
go otwarcia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna, Pan robert Gnatek. organizatorem turnieju 
był Leżajski  Klub Kyokushin Karate kierowany przez 
sensei Dariusz Burda 2 Dan, a współorganizatorem Urząd 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i MoSir Nowa Sarzyna.  
Puchary zwycięzcom wręczali: Pan zbigniew rynasiewicz 
Poseł Sejmu rzeczpospolitej Polskiej i Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna  Pan robert Gnatek.

Patronat medialny objął „Kurier Powiatowy”.
Fot. Bartosz Wysocki

juniorów full contakt zakończyli na miejscach 5-8/ wy-
grywając swoje pierwsze walki w ładnym stylu. W dal-
szym etapie rywalizacji pucharowej Konrad przegrał  
przez wskazanie sędziów 3/2 z aktualnym zwyciężcą 
tej kategorii, natomiast Marcin uległ Wicemistrzowi 
Polski Juniorów po kontrowersyjnym wyniku sędziów. 
W zawodach startowała też sempai Iwona turosz, która 
odpadła na początku rywalizacji. Kierownikiem ekipy 
i sędzią był sensei Dariusz Burda, a opiekunem sempai 
Artur Musashi Majder. 

KUMIte MĘŻczYzN KAt. 65 kg

1. Jarczyk Paweł – ruda Śląska
2.Kozubowski Konrad – Bartoszyce
3.Witak Krystian - otwock
4.Dubiel Marcin – Kraków
5.– 8. Kowalski Konrad – Leżajsk
5.– 8. Wandzel tomasz – Katowice
5. -8. olszowy Marcin – Leżajsk
5.-8. czachora Piotr - Grajewo

Liczba zawodników: 208, Ilość ośrodków: 78, Naj-
lepszy zawodnik: Will Gerard, Najlepsza zawodniczka: 
Sowa Monika 

Wręczenie nagród
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USŁUGI KOMUNALNE
NAJNIŻSZE CENY!!!• 
odbiór odpadów stałych• 
 bezpłatny odbiór surowców wtórnych • 
 bezpłatna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektro-• 
nicznego oraz odpadów wielkogabarytowych 
własne składowisko odpadów• 
 nowoczesny park maszynowy• 
 wykwalifikowana kadra• 
terminowa obsługa• 

ZAPRASZAMY dO wSPóŁPRAcY 
klientów indywidualnych i firmy

37-100 ŁAŃcUT,
ul. 29 listopada 1,
tel. (017) 225 26 13

Biuro czynne 
pn.–pt. w godz. 8-16

37-300 LEŻAJSK, 
wierzawice 874, (obok POM)
tel. (017) 242 00 78

Biuro czynne 
pn.–pt. w godz. 7-15
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