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W numerze

Czytaj „Kuriera Powiatowego”!
od stycznia br. zmieniliśmy czas ukazywania się „Kuriera 

Powiatowego”. Nie końcem miesiąca – jak było do tej pory 
– ale teraz „Kurier” jest dostępny już w połowie danego 
miesiąca. zapraszamy do lektury! 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
Rodzinie zmarłego

 Śp. Adama Kaduka

składa Dyrektor i Pracownicy Muzeum
oraz Rada Muzeum Ziemi Leżajskiej
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Zmartwychwstanie
Szok po męce,
My w udręce
Serce krwawi z bólu, żalu
Grozą zagrzmiał Bóg z obłoków
Wszyscy byli w wielkim szoku.
Ciało Pana zdjęci z krzyża
I złożyli w ciemnym grobie
Ten występek nas poniża
Okrywamy się w żałobie.
A w niedzielę już od rana
Wieść gruchnęła na świat cały,
Bo już w grobie nie ma Pana
A Pan Jezus zmartwychwstały.
Alleluja, Pan zmartwychwstał
Zmarły powstał po ofierze 
Radość dla nas, cud się stał
Pan do nieba nas zabierze.
Dziękujemy Ci o Panie
Za Twą mękę, poświęcenie
Spraw by znowu cud się stał
Nastąpiło nawrócenie.

Wielkanoc 2009 r.
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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy życzyć wszystkim Czytelnikom „Kuriera”,  
aby ten czas był czasem przemiany serc.  

Aby udział w tych Tajemnicach ożywiał wiarę, dawał nadzieję i umacniał miłość. 
Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził‚ w nas to, co jeszcze uśpione, 

ożywił to, co jest martwe; 
niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności.

Życzymy, aby Zmartwychwstanie dokonało się w Waszych sercach 
i aby dokonywało się każdego dnia.

Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzą
W imieniu Zarządu Powiatu Leżajskiego – Starosta Leżajski Robert Żołynia

W imieniu Radnych Rady Powiatu Leżajskiego – Przewodniczący Jan Kula

Przyrzeczenie podkarpackiej 
młodzieży strzeleckiej 

W dniu 06.03.2009r. strzelcy z województwa podkarpackiego 
złożyli uroczyste przyrzeczenie strzeleckie na Leżajski Sztandar związku 
Strzeleckiego odnowiony przez Muzeum ziemi Leżajskiej. ta uroczy-
stość odbyła się w 90-tą rocznicę śmierci płk. Leopolda Lisa – Kuli. 
Uroczystość rozpoczęła się  Mszą Świętą pod przewodnictwem Je 
Ks. Bp Kazimierza Górnego - ordynariusza Diecezji rzeszowskiej 
w kościele p.w. Świętego Krzyża w rzeszowie w asyście wielu kapła-
nów, w tym również kapelana Jednostki Strzeleckiej z Leżajska o.chor. 
radomiła Wójcikowskiego. 

Podczas uroczystości Powiat Leżajski reprezentowała delegacja 
w składzie Józef Majkut Wicestarosta Leżaj-
ski, Lucjan czenczek członek zarządu 
Powiatu Leżajskiego, Andrzej chmura 
Dyrektor Muzeum ziemi Leżajskiej, ro-
man Federkiewicz historyk (pracownik 
Muzeum ziemi Leżajskiej), reprezentujący 
również rodzinę Wrzesińskich, która prze-
chowywała sztandar od września 1939 r. 
i przekazała go w roku 2008 do Muzeum 
ziemi Leżajskiej. z Leżajskimi Strzelcami 
na uroczystość przyjechał również Dyrek-
tor zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku 
Stanisław Bartnik. 

Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy 
uczestnicy przemaszerowali na Plac Farny 
przed pomnik Bohatera. Mjr Mariusz 
Stopa - zastępca Komendanta Garnizonu rzeszów złożył meldunek 
gen. bryg. dr tomaszowi Bąkowi - Dowódcy 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich, który dokonał przeglądu pododdziałów żołnierskich 
i strzeleckich. Następnie wciągnięto flagę państwową na maszt i ode-
grano hymn rP. Później odbyło się przyrzeczenie strzeleckie młodzieży 
z Jednostek Strzeleckich 2035 Leżajsk 2021 rzeszów i  związku Strze-
leckiego „Strzelec” oS-W na historyczny sztandar związku Strzelec-

kiego „Strzelec” Leżajsk z roku 1927. Sztandar ten 18 września 1932 
roku brał udział w  odsłonięciu  pomnika płk Leopolda Lisa - Kuli, 
na Placu Farnym w rzeszowie.

Do przyrzeczenia przystąpiło 214 strzelców z zespołu Szkół Li-
cealnych w Leżajsku, X Lo zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego 
w rzeszowie, XIV Lo zespołu Szkół technicznych w rzeszowie, Lo 
w Sędziszowie  Młp.,  zespołu Szkół Samochodowych w rzeszowie, 
zespołu Szkół w Strzyżowie, zespołu Szkół ogólnokształcących Nr 
1 w rzeszowie, Gimnazjum w Boguchwale, Gimnazjum w Wielo-
polu Skrzyńskim, Gimnazjum Nr 9 i 11 w rzeszowie, Gimnazjum 
w Głogowie Młp. oraz z Brzeska. Wyróżnieni strzelcy, którzy złożyli 
przyrzeczenie na sztandar to min. Marta rzepko  z zespołu Szkół 
Licealnych w Leżajsku. rotę przyrzeczenia odczytał bratanek Boha-
tera - Leopold Kula w asyście Komendanta Głównego zS „Strzelec” 

oS-W mł. insp. zS prof. Janusza ciska 
i Dowódców Jednostek Strzeleckich 
w rzeszowie mł. insp. zS Marka Strączka 
i Leżajska chor. zS Waldemara tłuczka. 
Po przyrzeczeniu orkiestra garnizono-
wa odegrała Hymn Wojska Polskiego 
„Pierwszą Brygadę”. okolicznościowe 
przemówienia wygłosili prof. Janusz cisek 
- Komendant Główny zS „Strzelec” i Jan 
Kasprzyk - Przedstawiciel Prezydenta rP 
ryszarda Kaczorowskiego, Prezes związku 
Piłsudczyków w Polsce. Dla uczczenia 90. 
rocznicy Śmierci płk Leopolda Lisa-Kuli 
kompania reprezentacyjna 21 BSP oddała 
salwę honorową. Następnie złożono wieńce 
i wiązanki kwiatów przed pomnikiem 

Bohatera. Po niej nastąpił ciekawy pokaz umiejętności strzelców z JS 
2021 w rzeszowie. 

Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów 
21 BSP i zS „Strzelec” oSW - JS 2035 Leżajsk, JS 2021 rzeszów, JS 
2033 Lubaczów. 

odnowiony historyczny sztandar zS „Strzelec” Leżajsk z 1927r. 
obecnie eksponowany jest w Muzeum ziemi Leżajskiej.
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Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych, pragnę złożyć wszystkim 
mieszkańcom Leżajska i Ziemi Leżajskiej 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pogody ducha i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego oraz wszelkiej 
pomyślności. Niech świąteczne dni upłyną 

w miłej i rodzinnej atmosferze.
Wesołego Alleluja!

Poseł na Sejm RP
Zbigniew Rynasiewicz

Zdrowych, pogodnych, pełnych wiary, 
nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych. 

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań

w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"

życzą
Dyrektor i Pracownicy

Muzeum Ziemi Leżajskiej

Siły i mądrości płynącej z Tajemnicy 
Zmartwychwstania Pańskiego,

zdrowych i pełnych spokoju

Świąt Wielkanocnych

życzą

Dyrektor i Pracownicy

Miejskiego Centrum Kultury 

w Leżajsku

Zdrowych i pogodnych Świat Wielkanocnych
wśród srebrnych bazi,

wiosennego nastroju, smacznego jajka 
oraz wesołego Alleluja

Życzy Zarząd oraz  Pracownicy Firmy

www.sklepy.orzech.com.pl
Leżajsk 

ul. A.Mickiewicza 58

Sieć Sklepów
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Księże Proboszczu, proszę powiedzieć 
jak Kościół w dobie tak głośno omawianego 
obecnie kryzysu gospodarczego pomaga 
osobom, które straciły pracę lub są zagrożone 
jej utratą? Czy ta pomoc ma jakiś szczególny 
wymiar w czasie Wielkiego Postu?

Kościół współczesny styka się bezpośred-
nio z rzeczywistością kryzysu gospodarczego, 
gdyż jest wtopiony w konkretne społeczności 
i grupy zawodowe. Pomoc oferowana osobom 
dotkniętym bezrobociem ze strony Kościoła 
idzie w różnych kierunkach w zależności od 
wielkości parafii, możliwości duszpasterskich, 
żywotności grup apostolskich działających 
w parafii itp. te kierunki można by zacieśnić do 
dwóch podstawowych wynikających z samego 
posłannictwa Kościoła; po pierwsze – kierunek 
duchowy jako zasadniczy i po drugie - material-
ny szeroko rozumiany. Pierwszy jest realizowany 
od początku istnienia Kościoła, niezmienny, bo 
dotyczy posługi Słowa i Sakramentów świętych. 
W tym żadna inna instytucja go nie zastąpi. 
Natomiast drugi kierunek materialny jest 
tylko wspomaganiem instytucji państwowych, 
które w pierwszym rzędzie mają konstytucyjny 
obowiązek troski o godne życie obywateli. tutaj 
skupię się wyłącznie na tej pierwszej formie – 
duchowej pomocy, jaką Kościół zawsze niósł 
i niesie. to przede wszystkim modlitwa za te oso-
by. od niedawna dzień 1 maja jest ustanowiony 
dniem modlitwy za bezrobotnych. Kościół jest 
miejscem, gdzie człowiek nawiązuje osobiste 
relacje z żywym Bogiem poprzez udzielanie 
sakramentów św. Dostęp do nich mają wszyscy 
ochrzczeni, ale decyzja leży po stronie człowieka. 
tak więc osoby w trudnej sytuacji życia wcale 
nie są na uboczu, ale we wspólnocie Kościoła, 
niejako może jeszcze bardziej są zaproszeni do 
szczególnej bliskości z Bogiem w myśl słów 
chrystusa; „ Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście ….” owo pokrze-
pienie duchowe może być w takich sytuacjach 
nieodzowne w zaakceptowaniu tego trudnego 
czasu i zmaganiu się z przeciwnościami życia, ale 
w świetle nadziei płynącej od Stwórcy. W ostat-
nim czasie słyszy się coraz więcej o organizowa-
nych rekolekcjach dla bezrobotnych w dużych 
aglomeracjach miejskich. również te rekolekcje 
wielkopostne organizowane w naszych parafiach 
w tym czasie Wielkiego Postu mogą być sku-
teczną pomocą. Ja również polecałbym zaanga-
żowanie się w działania wspólnot przy naszych 
parafiach takich jak: Akcja Katolicka, Kręgi 
Domowego Kościoła czy Bractwo Szkaplerza 
Świętego. Wsparcie ze strony małej wspólnoty 
niejednokrotnie więcej daje niż pozostawanie 
sam na sam z problemem.  

Stała formacja duchowa jaka dokonuje się 

w tych grupach rozwija i wewnętrznie ubogaca 
człowieka, który zyskuje większą odporność 
i stabilność życiową, by zmagać się z problema-
mi i bronić się przed pułapkami zniewolenia 
człowieka – takimi jak ucieczka w alkohol 
czy narkotyki. Najważniejsze jednak jest to, 
by ludzie bezrobotni i potrzebujący pomocy 
nie zamykali się w sobie, by umieli zwrócić się 
o pomoc do innych. to trudne dla tych ludzi, 
ale możliwe, kiedy także z naszej strony będzie 
otwartość na takich ludzi i chęć pomocy na 
miarę swoich możliwości. 

Parafia Farna w Leżajsku służy potrzebu-
jącym nie tylko modlitwą…

Nie tylko Fara, bo każda parafia ma takie 
możliwości i to czyni. Przechodząc do innej 
formy pomocy potrzebującym chciałbym 
powiedzieć o działalności caritasu przy naszej 
parafii, który wypełnia swą statutową działalność 
już od prawie 10 lat. Jest on organizacją kościel-
ną pozarządową. codziennie przez cały rok 
(z przerwą miesięczną na remonty) wydawane 
są posiłki dla osób najbardziej potrzebujących. 
Dotąd wydawano ok. 50 posiłków dziennie 
głownie dla ludzi z terenu miasta. od ostatnich 
miesięcy ta liczba wzrosła znacznie i waha się 
w granicach 80-100 posiłków dziennie. Widać, 
że kryzys gospodarczy to także kryzys   rodzin 
ubogich. z każdym miesiącem przybywa osób 
potrzebujących, a nasze możliwości są bardzo 
ograniczone. Wynika to z faktu, że caritas nie 
ma swojego zaplanowanego budżetu, gdyż jest 
instytucją charytatywną i liczy zawsze na dobrą 
wolę i zrozumienie u władz wojewódzkich 
i samorządowych. 

Jak wygląda więc kwestia finansowania? 
Z jakich źródeł Caritas jest utrzymywany? 

Środki finansowe pochodzą od samorządów 
lokalnych, składek pieniężnych organizowanych 
przy kościele czy też darczyńców indywidual-
nych. Jesienią są zbierane płody rolne na caritas 
w kilku parafiach naszego rejonu, co też jest 

dużym wsparciem materialnym. Niektóre firmy 
spożywcze, piekarnie (PSS Społem Leżajsk, 
Hortino, GSScH Nowa Sarzyna),  sklepy nie-
odpłatnie przekazują żywność lub swój wkład 
finansowy (Grupa Żywiec). Nasz leżajski oddział 
caritasu od początku również prowadzi nocle-
gownię dla bezdomnych w okresie zimowym 
przez okres 6 miesięcy, w której schronienie 
znajduje co roku 20-30 osób. Mamy uznanie 
dla tych samorządów, które co roku przydzielają 
dla caritasu środki finansowe (Gmina Leżajsk, 
Miasto Leżajsk, Starostwo, Gmina Grodzisko 
Dolne), a do współpracy zapraszamy pozostałe 
samorządy, gdyż z noclegowni dla bezdomnych 
czy posiłków korzystają mieszkańcy z różnych 
miejscowości w powiecie leżajskim i nie tylko. 

Po raz pierwszy w swej działalności ten rok 
2009 caritas rozpoczął od deficytu. A perspek-
tywy na przyszłość nie rysują się w pięknych 
kolorach, gdyż w dobie kryzysu wszyscy „zaci-
skamy pasa”, a potrzeby jak się okazuje wciąż 
rosną. Warto także nadmienić, że w okresie 
zimy w noclegowni zatrudnionych jest  czte-
rech  wychowawców. te etaty i składki na zUS 
refunduje Urząd Pracy. tak więc utrzymanie 
budynku caritasu, wszystkie media, działal-
ność jadłodajni i noclegowni w dużym stopniu 
zależy od ludzi dobrej woli. Nie można tu także 
pominąć działających przy caritasie Warsztatów 
terapii zajęciowej,  z których korzysta 30 osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu leżajskie-
go, a finansowanych w 90% przez Wojewódzki 
oddział PFroN-u w rzeszowie. 

tą drogą pragnę również podziękować 
wszystkim woluntariuszom skupionym w zboż-
nym dziele świadczenia pomocy bliźniemu, 
które w języku łacińskim brzmi: cArItAS. 

A jak mogą pomóc mieszkańcy Leżajska 
i okolic?

Na pomoc leżajszczan zawsze mogliśmy 
liczyć. Widoczna jest w zbiórkach pieniężnych 
organizowanych pod patronatem caritasu, dat-
kach indywidualnych, zbieranych świątecznych 
paczkach żywnościowych, czy w przekazywaniu 
używanej odzieży. Każdy kto ma w swoich 
szafach zbędne ubrania przynosi je do caritasu 
przy ul. Jarosławskiej 4, a później są one rozda-
wane potrzebującym bezpłatnie w każdy wtorek 
w godz. od 10 do 12. 

Księże Proboszczu, czego chciałby życzyć 
Ksiądz osobom, które obecnie znajdują się 
w trudnej sytuacji życiowej?

Najpiękniejszymi życzeniami są nasze ro-
dzime, polskie, tradycyjne, a więc takie, które 
składamy sobie przy świątecznym stole, życzenia 
zdrowia, szczęścia i pomyślności. osobom na za-
kręcie życiowym życzę, by uwierzyli na nowo, że 
chrystus zmartwychwstały przychodzi  z nową 
nadzieją, że daje nam siły do życia, pozwoli 
podnosić się z grzechów, ale także z ludzkiej bez-
radności. Wszystkich, którzy to dzieło caritas 
wspierają polecam wstawiennictwu naszej Pani 
Leżajskiej Matce Pocieszenia. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Małgorzata Bechta

Ks. Ryszard Królicki - Proboszcz Parafii Farnej w Leżajsku:

Kościół służy pomocą 
w trudnym czasie
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W poprzednim wydaniu „Kuriera Powiatowego” informowaliśmy 
Państwa o zmianie na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP 
w Leżajsku. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w rzeszowie 
z dniem 25 lutego odwołał ze stanowiska Komendanta Powiatowego 
PSP w Leżajsku - bryg. mgr inż. Józefa Golca, powołując na jego 
miejsce od dnia 26 lutego br. mł. bryg. mgr inż. Bogdana Kołcza - 
Dowódcę JrG PSP w Leżajsku. 

Nowy komendant jest absolwentem Szkoły chorążych Pożarnictwa 
w Krakowie,  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Aka-
demii obrony Narodowej w Warszawie. Pracę w zawodowej Straży 
Pożarnej rozpoczął  w roku 1990 zajmując kolejno stanowiska dowódcy 
sekcji, kierownika sekcji ds. operacyjnych, naczelnika wydziału ds. ope-
racyjnych  oraz dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej

Nowy sprzęt 
zwiększy 

bezpieczeństwo 
Wywiad z Komendantem Powiatowym PSP 
w Leżajsku – mł. bryg. Bogdanem Kołczem

Ma Pan za sobą kilka tygodni pracy jako Komendant Powia-
towy PSP w Leżajsku. Proszę powiedzieć jakie są Pana cele jako 
nowego Komendanta?  Co zamierza Pan osiągnąć?

Jednym z celów, które chciałbym osiągnąć jest dążenie, o ile 
regulacje prawne na to pozwolą, do utworzenia zintegrowanego 
systemu ratowniczego na powiecie poprzez doskonalenie krajo-
wego systemu ratowniczo-gaśniczego jako spójnego i jednolitego 
układu skupiającego powiązane ze sobą podmioty ratownicze, 
które mogłyby podjąć skuteczne każde działania ratownicze, jak 
również usprawnienie funkcjonowania systemu powiadamiania 
ratunkowego zapewniającego zarówno obsługę numerów alarmo-
wych oraz  organizację przedsięwzięć ratowniczych poprzez zinte-
growane stanowiska dyspozytorskie. Doskonale wiemy również, że 
Państwowa Straż Pożarna to służba-organ administracji rządowej 
o charakterze ratowniczym, który organizuje i kieruje ustawowo 
akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Na powodzenie każdej akcji ra-
towniczej mają wpływ takie czynniki jak: wyszkolenie ratowników, 
które należy intensyfikować wspólnymi ćwiczeniami, ale również 
wyposażenie techniczne jednostek ratowniczych. Dlatego też moje 
zamiary skierowane są do usprawnienia organizacji działań poprzez 
pozyskiwanie nam tak bardzo potrzebnego sprzętu specjalistycznego, 
również  samochodu gaśniczego z napędem uterenowionym. W tym 
zakresie liczymy tutaj na pomoc i wsparcie ze strony podkarpackiego 
komendanta wojewódzkiego, przedstawicieli administracji rządowej 
i samorządowej, narodowego funduszu ochrony środowiska, (dzia-
łając w ramach funduszów strukturalnych, programu modernizacji 
w oparciu o analizę obszarów chronionych, regionalnego programu 
operacyjnego). zakup nowego samochodu zapewne przyczyni się do 
lepszego zabezpieczenia terenu chronionego wraz z jego potencjałem 
przemysłowym, zabytkami, infrastrukturą, lasami i przyczyni się do 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 

Czy ma Pan jakieś nowe pomysły, które chciałby Pan wpro-
wadzić w życie, by jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo 
mieszkańców Powiatu?

rozwój przemysłu i coraz większy stopień chemizacji gospodarki, 
stosowanie i magazynowanie przez zakłady coraz to większych ilości 

substancji toksycznych i niebezpiecznych oraz przewóz tych mate-
riałów, stwarzają ciągły wzrost potencjalnego zagrożenia dla życia 
i zdrowia ludzkiego a także dla środowiska  naturalnego. Sytuacje 
awaryjne z udziałem toksycznych środków przemysłowych można 
uznać za najbardziej powszechny rodzaj zagrożeń cywilizacyjnych. 
Skażenia chemiczne mogą spowodować skomplikowane problemy 
ekologiczne, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo życia 
ludzkiego. Ich usuwanie wymaga szerokiej wiedzy z różnych dyscyplin 
technicznych i teoretycznych dających podstawy do poszukiwań coraz 
skuteczniejszych metod ich rozwiązywania. 

W naszej Komendzie funkcjonuje Specjalistyczna Grupa ratow-
nictwa chemiczno-ekologicznego (SGrchem)w ramach krajowego 
systemu ratowniczo – gaśniczego, której jednym z zadań podczas zda-
rzenia chemicznego jest właściwe rozpoznanie zagrożenia, prognozo-
wanie i ocena sytuacji poprzez identyfikację substancji niebezpiecznej, 
w tym pobranie próbek do analizy jakościowej. Właściwe wyznaczenie 
strefy zagrożenia będzie decydować nie tylko o bezpieczeństwie ratow-
ników, ale stanowić będzie ochronę dla wszystkich osób postronnych 
znajdujących się w tym obszarze zagrożenia.

Aby sprostać tym zadaniom  SGrchem powinna posiadać na 
swym wyposażeniu urządzenia, sprzęt pomiarowy i analityczny na 
bazie małego laboratorium chemicznego, który pozwoliłby na szybkie 
dokonanie analizy zawartości substancji niebezpiecznych w próbkach 
powietrza, wody i podłoża, wykrywania skażeń związków chemicznych 
z dużej odległości z możliwością automatycznego, ciągłego skanowania 
otoczenia. 

Zatem jakie możliwości daje nam ten sprzęt w aspekcie bez-
pieczeństwa mieszkańców?

Sprzęt ten pozwoliłby na precyzyjne określenie rozmiaru strefy 
skażenia oraz określenie prędkości  i kierunku jej przemieszczania się. 
takie czynniki jak prowadzenie ciągłego monitoringu atmosfery czy 
tzw. monitoringu „dyskretnego” -stają się niezbędne przy prowadzeniu 
działań z zakresu zagrożenia bioterrorystycznego - gdyż pozwalają 
kierującemu akcją  panować nad sytuacją, a wydawane decyzje będzie 
mógł dostosowywać do zmieniających się warunków zagrożenia na 
obszarze działania.
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z całą pewnością pozyskanie w/w sprzętu pozwoli na szybkie prze-
widywanie  możliwości rozprzestrzeniania się zagrożenia, co w efekcie 
stworzy możliwość podjęcia odpowiednich  precyzyjnych decyzji (np. 
ewakuacji mieszkańców z wyznaczonego obszaru, zamknięcie ulic, 
zabezpieczenie cieków wodnych itd.). 

Dlatego też, przekonany jestem że wszystkie powyższe przed-
sięwzięcia zapewne wpłyną na  efektywność działań ratowniczych 
podczas rozpoznawania i identyfikacji substancji niebezpiecznych, 
spełnią oczekiwania kierującego akcją a tym samym zapewnią poczucie 
bezpieczeństwa nie tylko ratownikom, ale przede wszystkim mieszkań-
com nie tylko naszego powiatu, ale również województwa, gdyż nasza 
grupa  zabezpiecza cały ten obszar. realizując tą koncepcję bylibyśmy 
jedną z najlepiej przygotowanych jednostek w zakresie rozpoznawania 
zagrożeń chemicznych w Polsce.

Czy strażacy podejmujący działania mogą czuć się bezpieczni?
Nie możemy zapominać, że podstawowym elementem warunkują-

cym skuteczność podejmowanych w akcji przedsięwzięć we wszystkich 
rodzajach zdarzeń jest bezpieczeństwo ratowników. Pod pojęciem tym 
rozumie się całokształt warunków technicznych do których należy 
dążyć i które należy zapewnić zmierzając do pełnego zabezpieczenia 
ratowników  przed wpływem  działania szkodliwych źródeł emisji. Nie 
mam wątpliwości, iż zapewnienie maksimum bezpieczeństwa ratowni-
kom zagwarantuje w efekcie doprowadzenie działań ratowniczych do 
końca w sposób optymalny tj. zgodnie z przyjętym planem postępo-
wania, w sposób ciągły z uwzględnieniem aspektów ekonomiczności 
i efektywności działań oraz  zgodnie z zasadami sztuki ratowniczej. 

Wielu strażaków, z którymi Pan teraz współpracował to są 
Pańscy koledzy, bo wspólnie pracowaliście przez kilka lat. Jak 
teraz będą wyglądać relacje kolegi z kolegą, z tym że kolegi, który 
jest teraz Komendantem?

Moje relacje będą zapewne służbowe wynikające z obowiązków, 
ale również oparte na zaufaniu i konstruktywnym dialogu w stosun-
ku do pracowników ze szczególnym uwzględnieniem optymalnego 
wykorzystania ich potencjału  poprzez utworzenie zasobu kadrowego 
z wykorzystaniem wyników wartościowania, wydajności i efektywności 
na poszczególnych stanowiskach pracy.

relacji interpersonalnych raczej się nie zmienia w zależności od 
zajmowanego stanowiska. Uważam, że wszyscy pracujący w naszej 
specjalizacji (gdzie każdy ratownik wchodzący do strefy zagrożenia 
musi liczyć na drugiego) są odpowiedzialni przy realizacji obowiązków 
służbowych począwszy od bardzo dobrego przygotowania się do dzia-
łań poprzez specjalistyczne wyszkolenie, a skończywszy na właściwym 
wykonaniu powierzonego zadania. 

Czy szykują się zmiany personalne w Komendzie po objęciu 
przez Pana nowego stanowiska?

zmiany na stanowiskach pracy zapewne będą, gdyż podyktowane 
jest to przejściem oficerów na zaopatrzenie emerytalne, na inne sta-
nowiska służbowe i z tego względu zwolnieniem etatów. Praktycznie 
najwyższe stanowiska w komendzie będę przedstawiał oficerom 
odpowiedzialnym, którzy wyróżniali się dotychczas w wykonywaniu 
obowiązków służbowych i im te miejsca będę przydzielał.

Czy planowany jest nabór nowych pracowników?
Procedura rekrutacji kandydatów do służby w PSP  na 2009 rok 

została już wszczęta na terenie województwa podkarpackiego. termin 
składania wniosków minął 20 marca 2009r. Nabór, który prowadzi 
Komenda Wojewódzka PSP w rzeszowie dotyczy stanowisk pracy 
strażaka w służbie przygotowawczej dla  Komend Powiatowych PSP 
z terenu woj. podkarpackiego. Kandydat do służby w PSP musi spełniać 
takie wymagania jak: posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni 
praw publicznych, być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, odznaczać się 

warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orze-
czeniem wojewódzkiej komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do 
służby w PSP, posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, 
posiadać zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby w PSP.

Postępowanie kwalifikacyjne  prowadzone będzie przez komisje 
powołane przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
w rzeszowie.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do służby w Państwowej Straży 
Pożarnej jest pozytywne zaliczenie próby wydolnościowej zmodyfikowaną 
metodą harwardzką (harvard step-up test) oraz testu sprawności  fizycz-
nej, która zostanie przeprowadzona m.in. w naszej komendzie.

 
Czy uważa Pan, że zasoby kadrowe są dobrze wyszkolone, aby 

zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Powiatu?
Postępująca technologia uprzemysłowienia stawia nowe wyzwania, 

ale i zagrożenia. Aby być przygotowanym do tych działań należy dążyć 
stale do dostosowania sprzętu, ale również wyszkolenia ratowników. 
Prowadzimy na bieżąco doskonalenie zawodowe dla ratowników 
z zakresu działań gaśniczych oraz specjalistyczne z ratownictwa tech-
nicznego, chemiczno-ekologicznego, medycznego. zaplanowaliśmy 
w tym roku również nowe szkolenia dla strażaków oSP z zakresu dzia-
łań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. Jest to nowy 
cykl szkoleń zgodny z programem szkolenia dla strażaków-ratowników  
oSP. Ponadto chcemy również przeprowadzić szkolenie strażaków oSP 
z zakresu ratownictwa technicznego oraz przygotowania ratowników 
do pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych. Intensyfikacja 
szkoleń strażaków z jednostek oSP zapewne wpłynie na efektywność 
organizacji działań ratowniczo-gaśniczych. Podczas wszystkich tych 
inicjatyw nie może zabraknąć współdziałania z zarządem Powiatowym 
i zarządami Gminnymi zoSP, Prezesami jednostek, z którymi wypra-
cowywane są nowe zamierzenia co do funkcjonowania, wyszkolenia, 
wyposażenia jednostek oSP z naszego powiatu, tak aby wspomaganie 
naszych działań ratowniczo-gaśniczych było zawsze skuteczne.

Proszę przybliżyć Czytelnikom „Kuriera Powiatowego” 
informację-jak wygląda dzień pracy Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej?

Pracy dnia Komendanta PSP nie można ująć w statyczne ramy. 
Dzień pracy najczęściej rozpoczynam  krótką naradą z pracownikami 
odpowiedzialnymi za poszczególne wydziały. 

owszem są takie punkty, jak odprawy i narady służbowe w Ko-
mendzie Wojewódzkiej, spotkania publiczne, ale również występują 
natychmiastowe służbowe obowiązki priorytetowe w zakresie  finan-
sowym, operacyjnym, organizacyjnym, kadrowym, które muszą być 
na bieżąco realizowane.

Poza pracą zawodową na pewno ma Pan ulubione zajęcia. Jakie 
jest Pana hobby?

Poza pracą zawodową mam swoją rodzinę,  która też wymaga mojej 
obecności. Jeśli chodzi o moje hobby to lubię niekiedy  słuchać muzyki 
klasycznej, interesuję się sportem, lubię grać w piłkę nożną, poza tym 
podróżować, ale niestety na to mam coraz mniej czasu.

Korzystając z tej okazji chciałbym podziękować byłemu ko-
mendantowi  bryg. Józefowi Golcowi za ogromny wkład, zaanga-
żowanie i inicjację wszelkich przedsięwzięć, całokształt działań na 
rzecz funkcjonowania naszej służby ratowniczej, bezpieczeństwa 
naszego powiatu i życzę dobrego zdrowia, satysfakcji z własnych 
dokonań, spełnienia dalszych zamierzonych celów i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.

rozmawiała Małgorzata Bechta
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Nowy wizerunek 
współczesnej kobiety

z najnowszych danych wynika, że Polki są jednymi z najbardziej przedsiębiorczych 
kobiet na świecie. Stary stereotyp, kiedy kobieta zajmowała się domem i wychowy-
waniem dzieci przeszedł już dawno do lamusa. Kobieta współczesna, to taka, która 
zdobywa nowe doświadczenie, pnie się po szczeblach kariery. W ostatnich latach, 
kobiety coraz częściej zdobywają wiedzę i nowe umiejętności. rośnie więc pokolenie 
młodych wykształconych kobiet. 

o przemyślenia na temat dylematów i wartości współczesnej kobiety zapytaliśmy 
Panie – zajmujące kierownicze stanowiska w Starostwie Powiatowym w Leżajsku.

Agnieszka Wyczarska 
Naczelnik Wydziału organizacyjno-Prawnego

Współczesna kobieta marzy o ... ?
Spoglądając dziś na Polki wydaje się, że większość z nich to 
kobiety, które dążą do wolności. Są otwarte na świat, na nowe 
propozycje. Posiadają zupełnie inną mentalność, mają inne 
poglądy, są niezależne. Dla nich równie ważna jest kariera 
zawodowa, jak i rodzina. Mało tego, potrafią to doskonale po-
godzić. Nie czują już tak silnej potrzeby przebywania w domu 
pełniąc wyłącznie rolę gospodyni.

Barbara Ciuńczyk 
– Naczelnik Wydziału 
Architektury 
i Budownictwa

Czy macierzyństwo przeszkadza w awansie 
zawodowym?
z moich doświadczeń wynika, że macierzyństwo 
nie przeszkadza w realizacji kariery zawodowej. 
A wręcz przeciwnie, uczy obowiązkowości, 
dyscypliny i umiejętności organizowania czasu 
pracy nie tylko domowej, ale i zawodowej. Na 
pewno łatwiej jest pogodzić pracę zawodową 
z wychowaniem dziecka, jeżeli przy zapewnieniu 
mu ciepłej i serdecznej opieki mogą pomóc 
niezastąpione babcie i dziadkowie. 

Maria Hanus 
– Naczelnik Wydziału ochrony 
Środowiska, rolnictwa i Leśnictwa

Czy można pogodzić pracę 
zawodową z wychowaniem dziecka?
Nie łatwo jest połączyć życie 
zawodowe z rodzinnym. 
z dylematem co wybrać: 
wychowanie dziecka, czy 

samorealizację w pracy zawodowej 
- spotkała się zapewne każda kobieta. Wiele kobiet, po urodzeniu 
dziecka, zdecydowałoby się na pozostanie w domu, gdyby nie 
trudna sytuacja ekonomiczna. Moim zdaniem, przy odrobinie 
wysiłku można pogodzić pracę zawodową z wychowaniem 
dziecka, chociaż bardzo często pracujące kobiety żyją w poczuciu 
winy, że zaniedbują rodzinę. z drugiej strony aktywność 
zawodowa pozwala im zdobywać umiejętności, które pomagają 
lepiej funkcjonować nie tylko w pracy, ale i w rodzinie.

Helena Mazurek 
– Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego

Czy etos Matki Polki jest obciążeniem dla współczesnej kobiety?
Dzisiejsza Matka Polka jest wciąż opoką rodziny, bo przecież 
macierzyństwo jest wpisane w los kobiety i niejednokrotnie jest 
jej głównym spełnieniem. Ale dzisiejsza Matka Polka to także 
kobieta aktywna zawodowo, w równym stopniu co mężczyzna. 
to kobieta, która ma być zawsze piękna, zadbana, nadążająca 
za trendami mody, ale równocześnie dbająca o swoją rodzinę i 

dom. Wreszcie to kobieta, która ma niewyczerpane pokłady cierpli-
wości dla dzieci i jest największym wsparciem dla swojego partnera. tyleż ról ma 
dzisiaj Matka Polka, za wizerunkiem której próbujemy nadążyć.

Katarzyna Ćwikła
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Współpra-
cy Międzynarodowej

Czy współczesna, młoda  kobieta ma więcej powodów 
do frustracji, niż jej matka czy babka?
Współczesna, młoda  kobieta ma więcej powodów 
do frustracji.  W pogoni  za postępem  
i zmianami zapomina o sobie, swoim zdrowiu i 

wyglądzie. Dodatkowo mocna pozycja kobiety we współczesnym świecie 
wymaga od niej samodzielności i niezależności.  Nadmiar obowiązków: 
dobra żona, matka, kucharka, świetny pracownik są trudne do pogodzenia. 
zadbana, szczęśliwa kobieta to zdrowa psychika i brak frustracji. 

Anna Uchman 
- Kierownik 
Biura obsługi 
rady i zarządu 
Powiatu

Współczesna kobieta to rywalka mężczyzny?
Jeśli powiem: „ależ oczywiście, że tak!”, 
mężczyźni zarzucą mi stronniczość, a może 
nawet feminizm. Jeśli odpowiem, że „nie” - 
okaże się, że my kobiety jesteśmy płcią słabą, 
delikatną, nie potrafiącą zastąpić mężczyzny 
w jego codziennych obowiązkach.  
Jedno jest pewne - współczesne kobiety 
aktywne są we wszystkich dziedzinach życia 
(łącznie z polityką). Mężczyźni zdążyli już 
chyba przyzwyczaić się do tego faktu. Panie 
efektywnie konkurują z nimi zarówno na 
polu rodzinnym, towarzyskim, jak i zawodo-
wym. A na zakończenie mała dygresja - my-
ślę, że mimo wszystko największym rywalem 
kobiety jest druga kobieta. 
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Sonda
Męski punkt widzenia

– czyli na co mężczyźni zwracają uwagę w wyglądzie kobiet?

- Na różnych firmowych imprezach, szkoleniach, czy konferencjach 
możemy dostrzec męski wizerunek kobiety. Elegancki uniform lub garnitur 
zastąpiły sukienki czy tradycyjne jeansy tylko po to, aby dobrze prezentować się 
w świecie męskich interesów. Jednak według mnie kobieta powinna zachować 
swoją kobiecość. 

- Dla podkreślenia własnej płci, kobieta powinna prezentować się 
w spódnicy lub garsonce. Kobieta w spodniach wygląda mniej elegancko 
niż w dobrze skrojonej i dopasowanej spódnicy. Istotna jest też odpowiednia 
długość spódnicy. 

- Bardzo ważne są również dodatki, które powinny być dobrane kolory-
stycznie. Należy pamiętać, żeby nie przesadzać. Kobieta nie może przypominać 
wystrojonej choinki. 

- Sama garderoba to nie wszystko. Istotną rolę odgrywają tutaj fryzu-
ra i makijaż. Uważam, że bardzo elegancko wyglądają włosy długości do 
ramion. Nie trzeba ich wtedy upinać, wystarczy, że zostaną odpowiednio 
wymodelowane. 

- Makijaż służbowy powinien być dopasowany do urody, wieku, garderoby 
i jak najbardziej naturalny. 

- Odpowiednio zadbane paznokcie i buty świadczą bardzo wiele o osobie, 
z którą mamy do czynienia. 

I Ty możesz zostać studentem
W sobotę 21 lutego 2009 r. w zSL w Leżajsku odbyła się już IX edycja Międzyszkolnego Powiato-

wego Konkursu Matematycznego ,, I ty możesz zostać studentem” przeznaczonego dla maturzystów 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu leżajskiego. cieszył się on jak zawsze dużym zainteresowaniem 
wśród młodzieży, która słyszała o nim pozytywne opinie od swoich starszych kolegów i koleżanek. 
Formuła konkursu (arkusz maturalny z poziomu rozszerzonego) uświadomiła uczniom stan ich 
przygotowania do majowego egzaminu dojrzałości. W tym dniu z 10 zadaniami otwartymi zmagali 
się uczniowie z: zSL w Leżajsku, zSt w Leżajsku, zS w Nowej Sarzynie i zS w Żołyni. 

Po poprawieniu zakodowanych prac przez komisję złożoną z nauczycieli wyżej wymienionych 
szkół wyłoniono laureatów. Ścisłą czołówkę stanowią: I miejsce Maciej zaleski -  zS w Nowej Sarzy-
nie, II miejsce Anna zygmunt – zS w Nowej Sarzynie, III miejsce Bartosz Leszaj – zSL w Leżajsku. 
zwycięzcom oraz ich opiekunom – GrAtULUJeMY! Patronat nad konkursem niezmiennie od 
lat sprawują: Starosta Leżajski, Wójt Gminy Leżajsk, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 
Dyrektor zSL w Leżajsku. Są oni również fundatorami cennych nagród dla zwycięzców. tradycją 
stało się również wspólne spotkanie laureatów, opiekunów i sponsorów w restauracji cAPrI. 
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy ciastku i kawie ufundowanych jak co roku przez pań-
stwa Niemczyków. Konkurs przygotowały i przeprowadziły: mgr elżbieta Naróg, mgr Małgorzata 
Sarzyńska z zSL w Leżajsku oraz mgr Magdalena tokarz z zSt w Leżajsku. 

M. Sarzyńska                   

OPINIE LAUREATÓW 
O KONKURSIE

dobrze by było żeby konkurs odbywał się •	
dwa razy do roku, bo mógłbym uzupełnić 
braki i ponownie sprawdzić stan swojej 
wiedzy jeszcze przed maturą

konkurs sprowadził mnie na ziemię, bo po-•	
kazał, że w dalszym ciągu mało umiem

był dla mnie kolejnym matematycznym •	
wyzwaniem

zostanie laureatem konkursu stało się mo-•	
tywacją do dalszej pracy i potwierdzeniem 
wyboru dalszej drogi kształcenia

miła atmosfera konkursu i wspaniałe na-•	
grody potwierdziły moją opinię o tym, że 
konkurs ten jest bardzo dobrym pomysłem 
i warto w nim startować

gdy zobaczyłem zadania przeraziłem się, •	
ale po głębokim ich przeanalizowaniu 
stwierdziłem, że sobie poradzę – nie można 
na wstępie wpadać w panikę – stres jest do 
opanowania. 

Nagroda dla Zakładu Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego „ORZECH” 

Sp. z o.o.

zarząd Powiatu Leżajskiego 
składa serdeczne gratulacje dla 
zakładu Przetwórstwa owoco-
wo – Warzywnego „orzecH” 
sp. z o.o. za uzyskanie prestiżo-
wego certyfikatu „Przejrzysta 
Firma”, będącego wyrazem 
wiarygodności i uczciwości 
tego zakładu przyznanego 
przez Firmę Dun and Brad-
street Poland we współpracy 
z partnerami.

Niniejsze wyróżnienie 
świadczy o rzetelności w wy-
wiązywaniu się z obowiązku 
publikacji sprawozdań finansowych. 
Dany certyfikat jest wyrazem wiarygodności i uczciwości 
finansowej tejże firmy.



Godziny zwiedzania Muzeum: 
poniedziałek – piątek 12.00 – 16.00 

sobota – nieczynne, 
niedziela 11.00 – 19.00 

ostatnie wejście na pojedyncze wystawy 
- godzina przed zamknięciem

Karnet na kompleksowe zwiedzanie Muzeum
- dwie godziny przed zamknięciem

Nowe  eksponaty 
przekazane Muzeum 

Muzeum ziemi Leżajskiej dzięki hojności 
mieszkańców Leżajska  i okolic ciągle pozy-
skuje nowe, cenne eksponaty. tym razem 
darczyńcą Muzeum jest P. zbigniew Laren-
dowicz, który przekazał zabytkowy, ponad 
stuletni aparat fotograficzny Voigtländer 
Bergheil, pierwotnie należący do jego ojca 
Franciszka. 

Franciszek Larendowicz urodził się w po-
bliskiej Sieniawie. Mieszkając po sąsiedzku              
z księciem Adamem Ludwikiem czartory-
skim ujawnił swój talent muzyczny. Dzięki 
mecenatowi możnego patrona ukończył 
Konserwatorium towarzystwa Muzycznego                           
w Krakowie w klasie organów, a później 
wyjechał do Paryża i właśnie tam nabył po-
wyżej wspomniany aparat fotograficzny. Po 
powrocie do Polski osiadł w Leżajsku, gdzie 
przez okres ponad 60 lat pracował jako orga-
nista w Bazylice oo. Bernardynów. oprócz 
muzyki jego pasją stała się fotografia. Przy 
pomocy aparatu przywiezionego z Paryża 
dokumentował życie miasta i okolic. Po dziś 

dzień zachowały się m. in. zdjęcia leżajskiej 
bazyliki, miejskiego rynku czy też przystani 
kajakowej na Sanie. Po śmierci Franciszka, 
aparat przeszedł w ręce jego syna zbigniewa 
Larendowicza, który zdecydował się przekazać 
go Muzeum ziemi Leżajskiej.

to nie jedyny jego dar dla Muzeum. 
oprócz aparatu oddał także dwanaście szkla-
nych negatywów, obcinarkę do fotografii 
wykonaną własnoręcznie przez jego brata 
eugeniusza, suszarkę do negatywów, cztery 
drewniane kopioramki formatu 9/12 oraz 
wiele unikatowych zdjęć z okresu między-
wojennego. to nie wszystko. Przekazał też 
banknoty rubli rosyjskich i marek austro 
- węgierskich z okresu zaborów, srebrny 
przedłużacz do ołówków, zabytkowy kałamarz 
oraz pióro do kaligrafii i dwie nieużywane 
podeszwy do butów z darów UNrrA po 
drugiej wojnie światowej. 

zbigniew Larendowicz to podobnie jak 
jego ojciec osoba niezwykła. W czasie II 
wojny światowej działał w Narodowej or-
ganizacji Wojskowej w stopniu porucznika 
pod pseudonimem „Wicher”. Po wojnie jego 
pasją stało się zgłębianie historii klasztoru 
oo. Bernardynów w Leżajsku, gdzie od 
ponad 30 – tu lat pracuje jako wolontariusz 
w klasztornej bibliotece. Wielkie zdolności 
kronikarskie zaowocowały licznymi pracami 
o tematyce historycznej, m. in. „Kult Matki 
Bożej Pocieszenia w Bazylice oo. Bernardy-
nów w Leżajsku”, czy „Historia posiadłości 
Klasztoru ojców Bernardynów w Leżajsku”.    

Żywimy nadzieję, iż przykład zbigniewa 
Larendowicza stanie się inspiracją dla innych 
leżajszczan, którzy podzielą się swoimi zbio-
rami z Muzeum ziemi Leżajskiej.   

roman Federkiewicz MzL   

„Leżajskie drogi do niepodległości”
Muzeum ziemi Leżajskiej uzyskało 

dofinansowanie ze środków Muzeum Hi-
storii Polski w kwocie 10 000 zł w ramach 
programu „Patriotyzm Jutra” na realizację 
zadania „Leżajskie drogi 
do niepodległości”. 
Projekt obejmuje 
opracowanie mate-
riałów źródłowych 
w pos tac i  zb io -
ru korespondencji   
i fotografii z okresu 
I wojny światowej, 
dotyczących  ro-
dziny Lejów, czego rezultatem 
będzie wydanie ich w formie książkowej – 
patronat naukowy nad wydawnictwem objął 
prof. Janusz cisek Dyrektor Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. Do projektu zorga-
nizowana zostanie wystawa fotograficzna, 
lekcja muzealna dla dzieci i młodzieży oraz 
konkurs historyczny dla dzieci, młodzieży 
i regionalistów. Partnerem projektu w zakre-
sie konkursu jest ośrodek Kultury w Nowej 
Sarzynie, z którym zostanie przygotowany 
regulamin konkursu „Mój przodek na drodze 
do niepodległości”, uczestnicy będą mieli 
za zadanie możliwie najbardziej wyczerpu-

jąco przedstawić 
sylwetkę przodka, 
który był uczestni-
kiem walk z okre-
su 1914-1920. 
termin realizacji 
projektu 1 maj – 
11 listopad 2009 
r. Harmonogram 
realizacji projektu 

przedstawiany będzie bieżąco w „Kurierze 
Powiatowym” oraz na stronach internetowych 
Muzeum i Starostwa. W tym miejscu pragnę 
złożyć serdeczne podziękowanie Panu 
Posłowi na Sejm RP Zbigniewowi Rynasie-
wiczowi za okazaną pomoc i wsparcie dla 
statutowych działań Muzeum.

Andrzej chmura
Dyrektor

Muzeum ziemi Leżajskiej

Z. Larendowicz z R. Federkiewiczem przy rodzinnych 
zdjęciach   
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1% dla Muzeum Ziemi Leżajskiej
Szanowni Państwo,
Muzeum Ziemi Leżajskiej uzyskało status organizacji  pożytku publicznego i figuruje 

w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000316265. 
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie działalności Muzeum  - 1% swojego 

podatku.
Kto może przekazać 1% swojego podatku dla Muzeum Ziemi Leżajskiej?
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 

19-procentowej stawki podatku.
Jak przekazać 1% dla Muzeum Ziemi Leżajskiej?
Na końcu formularza PIT-36, PIT-36l, PIT-37 lub PIT-38 należy wpisać pełną nazwę 

wybranej organizacji, jej numer KRS ( numer KRS Muzeum Ziemi Leżajskiej 0000316265) 
oraz kwotę jaką Państwo chcą przekazać, kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego wy-
nikającego z zeznania podatkowego. 1% podatku przekazuje za Państwa Urząd Skarbowy.

         Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękuję.
Z poważaniem

Andrzej Chmura - Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej



6 marca br. w Sali Konferencyjnej 
Muzeum ziemi Leżajskiej miało miejsce 
uroczyste otwarcie wystawy czasowej p.t. 
„tradycje bibułkarskie powiatu leżajskiego”. 
organizatorami wystawy są m.in. Muzeum 
ziemi Leżajskiej, czesława zawadzka – Go-
spodarstwo Agroturystyczne w Przychojcu 
oraz Stowarzyszenie „Kobiety razem” w Le-
żajsku. 

 
Wśród wystawców bibułkowych „arcy-

dzieł” znalazły się Gospodarstwa Agrotury-
styczne, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowa-
rzyszenia, ośrodki Szkolno–Wychowawcze, 
Domy Dziecka, Przedszkola, Szkoły, ośrodki 
Kultury, Kluby Seniora, Domy opieki 
Społecznej oraz ponad 30 indywidualnych 
wytwórców.

celem spotkania było również uhonoro-
wanie seniorek, które prawie pół wieku temu 
trudziły się wykonywaniem ozdób z bibuły 
oraz artystów, którzy obecnie przekazują 
swoje umiejętności młodszym pokoleniom, 
przyczyniając się jednocześnie do kultywowa-
nia tradycji bibułkarskich na terenie Powiatu 
Leżajskiego. 

Starosta Leżajski robert Żołynia wręczył 
pamiątkowe podziękowania kobietom, które 
przyczyniły się zarówno do odrodzenia jak 
i kultywowania tradycji bibułkarskich na 
terenie Powiatu. Wśród wyróżnionych zna-
lazły się: Albina Giża, Maria Kosior, Salomea 
Dudas, Salomea Misztal, Józefa Mieleszko, 
czesława zawadzka, Marta zdeb oraz 
Agnieszka Niemiec. 

Ponownie wyróżniona została czesława 
zawadzka, która otrzymała list gratulacyjny 

Tradycje bibułkarskie 
od Kuratora oświaty w rzeszowie, reprezen-
towanego przez p. Krystynę czubara. tuż 
przed rozpoczęciem zwiedzania wystawy, 
zebrani goście wysłuchali wypowiedzi Dy-
rektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbu-
szowej Jacka Bardana o historii bibułkarstwa 
w regionie oraz w Polsce. otwarciu wystawy 
towarzyszyły również występy zespołów śpie-
waczych, takich jak: „Kalina” z Przychojca 
oraz „Alebabki” z McK w Leżajsku.

PW

Razem twórzmy stałą ekspozycję
Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do odwiedzania Muzeum oraz 

udziału w jego tworzeniu. Muzeum regionalne jakim jest Muzeum ziemi Leżajskiej 
to przede wszystkim stałe ekspozycje ukazujące historie, tradycje, kulturę, a tym 
samym wyjątkowość naszej małej  ojczyzny  - ziemi Leżajskiej. W związku z tym 
zwracam się z serdeczną prośbą  o informacje dotyczące eksponatów, wydawnictw, 
książek, dawnych przedmiotów codziennego użytku, mebli, strojów itp.,  które 
w określonej formie mogliby Państwo udostępnić dla Muzeum. Przekazywane 
przez Państwa eksponaty są protokolarnie przyjmowane przez Inwentaryzatora 
Muzeum, otrzymują Państwo protokół przekazania. Następnie dokonuje się wpisu 
przekazanego eksponatu do Księgi Inwentarzowej Muzeum i nadaje się ekspona-
towi numer. Kolejnym krokiem jest założenie eksponatowi karty ewidencyjnej 
w której znajduje się zdjęcie eksponatu  i jego opis, po czym eksponat jeżeli jest 
to konieczne poddawany jest konserwacji, a następnie trafia na jedną z trzech 
stałych ekspozycji tworzonych w Muzeum. 
eksponaty oczekujące na konserwację bądź 
wystawienie przechowywane są w specjal-
nych kartonach, które przekazało nam 
Muzeum-zamek w łańcucie, są one umiesz-
czane w magazynie Muzeum na  regałach 
magazynowych przejezdnych zakupionych 
w roku 2008 z dotacji Ministra Kultury. 
Muzeum, ekspozycje i zbiory zabezpieczone 
są profesjonalnymi systemami alarmowymi, 
przeciwpożarowym, antywłamaniowymi, 
monitoringiem zewnętrznym i wewnętrz-
nym oraz pracownikami ochrony. 

Andrzej chmura
Dyrektor Muzeum ziemi Leżajskiej

Zapraszamy na wystawy 
czasowe w Muzeum 

„Rok Liturgiczny – wystawa starodruków cyrylickich” 
–  od 16 kwietnia br., wystawa ze zbiorów działu Sztuki cer-
kiewnej Muzeum – zamek w łańcucie (wstęp  bilet normalny 
5 zł, bilet ulgowy 3 zł.)

„Oczami wroga Wrzesień’39 w fotografii niemieckiej 
i sowieckiej” – wystawa plenerowa ze zbiorów IPN oddział 
w rzeszowie,

„W drodze do Elimelecha” – wystawa fotograficzna oli 
Jachimskiej i Irka Kowala z Jarosławia (wstęp bezpłatny).

Warsztat do produkcji zabawek 
ekspozycja zabawkarstwa leżajskiego

„Oczami wroga...” - wystawa plenerowa
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22 marca 2009 roku w Domu Kultury 
w Piskorowicach odbyło się pierwsze z cyklu 
spotkań z rolnikami o tematyce „Pozyskiwa-
nie Funduszy Unijnych w ramach Programu 
rozwoju obszarów Wiejskich 
2007-2013”. Podobne spotkania 
odbyły się również 24 marca 
w Wierzawicach oraz 25 marca 
w Dębnie. 

Bezpłatne otwarte spotkania 
mają charakter informacyjno-edu-
kacyjny. Podstawowym celem jest 
rzetelne i szczegółowe przekazanie 
informacji o możliwościach pozy-
skania przez rolników Środków 
Unijnych w ramach Programu 
rozwoju obszarów Wiejskich w latach 2007- 
2013.

Inicjatorami spotkań byli: Poseł na Sejm 
rP - zbigniew rynasiewicz, Starosta Leżajski 
- robert Żołynia, Dyrektor Podkarpackiego 
oddziały Agencji restrukturyzacji i Mo-
dernizacji rolnictwa - Marek ordyczyński, 
zastępca Dyrektora Podkarpackiego ośrodka 
Doradztwa rolniczego - Krystyna Gdula oraz 

Kierownik Powiatowego zespołu Doradztwa 
rolniczego w Leżajsku - Monika Pelc. 

Spotkania z wyżej wymienionymi osobami 
mają na celu przybliżenie tematyki pozyski-

wania funduszy unijnych. 
Warto wykorzystać mo-
ment, w którym rolnicy 
mogą pozyskiwać środki 
na modernizację i rozwój 
własnych gospodarstw.

z uwagi na fakt, iż spo-
tkania te cieszyły się dużym 
zainteresowaniem rolników 

Spotkania „Pozyskiwanie Środków Unijnych”
oraz mieszkańców będą one kontynuowane 
w najbliższym czasie w większości sołectw 
naszego regionu.

oprócz tematyki związanej z rolnictwem 
przybyli goście skorzystali z obecności Posła 
zbigniewa rynasiewicza oraz Starosty Leżaj-
skiego roberta Żołyni i poruszyli najważniejsze 
problemy regionu. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy. 
o terminach kolejnych spotkań będziemy 
Państwa informować. osoby zainteresowane 
mogą uzyskać informacje również w biurze 
Posła zbigniewa rynasiewicza w Leżajsku pod 
numerem (017) 242 70 22. 

kk

od października 2008 r. w zespole Szkół 
Licealnych im. B. chrobrego w Leżajsku 
działa Szkolne Koło Wolontariatu. Uczniowie 
angażują się w bezinteresowną pracę na rzecz 
potrzebujących.

Skąd pomysł na utworzenie 
Szkolnego Koła Wolontariatu?

Mówiąc o genezie powstania Szkolnego 
Koła Wolontariatu nie sposób nie wspomnieć 
o Fundacji „Dzieło Nowego tysiąclecia”. 
Fundacja ta wspiera uzdolniona młodzież 
z małych miejscowości, przyznając stypendia, 

organizując obozy wakacyjne i językowe oraz 
spotkania  diecezjalne. Stypendyści mają także 
obowiązki - ich zadaniem jest rozwijanie swo-
ich talentów, dzielenie się z ludźmi miłością 
i Dobrą Nowiną ( więcej na temat FDNt 
na stronie internetowej www.dzielo.pl ). za-
łożenie to stało się inspiracją do utworzenia  
Szkolnego Koła Wolontariatu.

Jak to się zaczęło?

Pewnego dnia dwie stypendystki FDNt, 
Kasia i ewa, zapukały do gabinetu pani peda-
gog elżbiety rup z prośbą o pomoc w znale-

zieniu organizacji, 
w której mogłyby 
udzielać się jako 
wolontariuszki. 
Pani  pedagog 
z zaangażowa-
niem rozpoczęła 
nawiązywać kon-
takty z różnymi 
p l a c ó w k a m i , 
w których mo-
głyby pracować. 
Pierwszym takim 
miejscem stał się 
zakład opie-
kuńc zo -Lec z -
niczy w Leżaj-
sku. Natomiast 
w środowisko 
osób głuchonie-
mych wolonta-

Wolontariat w szkole
riuszy wprowadziła pani edyta Stępniowska. 
W międzyczasie powstał pomysł zaangażo-
wania w wolontariat większej liczby osób. 
Początkowo grupa liczyła 7. uczniów. Można 
powiedzieć, że była to „grupa eksperymental-
na”.  obecnie liczba wolontariuszy powiększa 
się a opiekunami są pedagodzy szkolni: pani 
elżbieta rup, pani Izabela Miazga i pani 
Jadwiga Jarosz-Świdrak.

Czym zajmują się wolontariusze ?

raz w tygodniu, po lekcjach, wolontariu-
sze wychodzą w grupach 2-3 osobowych do 
zoL-u. tam odwiedzają chorych, starszych 
ludzi. rozmawiają z nimi, czasem robią drob-
ne zakupy, a przede wszystkim słuchają co 
mają im do powiedzenia. część wolontariuszy  
zajmuje się także dwójką małych dzieci – Adą 
i  Marcinem - których rodzice są osobami głu-
choniemymi. Praca z nimi polega na uczeniu 
przez zabawę mowy i reagowania na dźwięki. 
raz na jakiś czas organizowane są różnego 
rodzaju akcje,  jak np. kolędowanie z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia, rozdawanie kartek 
na Dzień Babci i Dzień Dziadka w zoL-u, 
zbiórka zabawek dla biednych dzieci.

W kolejnym numerze KP zamieścimy 
wywiad z kierownikiem Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Leżajsku oraz wypowiedzi wo-
lontariuszy zaangażowanych w pomoc na rzecz 
podopiecznych ZOL-u.
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Pomoc w kryzysie

Z okazji Świąt Wielkanocnych
serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, 

pomyślności w życiu osobistym i zawodowym
a w świąteczny poranek radosnych chwil 

w gronie najbliższych 

składają:
Wójt i Rada Gminy Kuryłówka

26 lutego br. w Kuryłówce odbyła się kon-
ferencja poświęcona tematyce pomocy osobom 
i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej. organizatorem konferencji była 
Gminna Komisja rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kuryłówce, a honorowy 
patronat nad nią objęli: tadeusz Halesiak - 
wójt gminy Kuryłówka oraz robert Żołynia 
- starosta leżajski.                                                              

W ostatnim czasie dyskusje o kryzysie 
toczą się wszędzie na całym świecie. Dotyczą 
one przede wszystkim niekorzystnych wyda-
rzeń gospodarczych i zahamowania rozwoju 
poszczególnych państw. Jednak nie możemy 
zapomnieć, że skutkiem tych patowych sytuacji 
są problemy, a niekiedy wręcz dramaty tysięcy 
osób  i ich rodzin. Dlatego też warto wiedzieć 
gdzie i w jakich instytucjach możemy szukać 
pomocy dla siebie, naszych bliskich, bądź tych, 

którym społecznie, czy zawodowo pomagamy. 
taki też był cel organizatorów konferencji, 
którzy pragnęli poinformować mieszkańców 
gminy, przedstawicieli samorządu, radnych, 
księży, nauczycieli  o tym jakie kompetencje 
w zakresie niesienia pomocy posiadają liczne in-
stytucje w gminie i w powiecie.  I tak po otwar-
ciu debaty przez gospodarza gminy tadeusza 
Halesiaka i wystąpieniu wicestarosty Józefa 
Majkuta, kolejno zaprezentowane zostały:

Powiatowe centrum Pomocy rodzinie •	
w Leżajsku – prezentacji dokonał Mariusz 
Konior (kierownik)
Specjalistyczny ośrodek Wsparcia dla •	
ofiar Przemocy w rodzinie w Nowej Sa-
rzynie – Józefa zybura-łyko (kierownik), 
Małgorzata Loryś (pedagog)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna •	
w Leżajsku – Monika Golenia (pedagog)

Specjalny ośrodek Szkolno Wychowaw-•	
czy w Leżajsku – Bożena Garbacka (dy-
rektor), Genowefa Wanat (nauczyciel),
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jel-•	
nej – Danuta Kurzyp (kierownik),
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku •	
– Stanisław Szpila (kierownik rewiru 
dzielnicowych)
Gminna Komisja rozwiązywania Pro-•	
blemów Alkoholowych w Kuryłówce – 
roman Szałajko (sekretarz)
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej •	
w Kuryłówce – Alicja Kycia (kierownik).

Wszyscy uczestnicy konferencji ubogaceni 
w obszerny zakres wiedzy z szeroko rozumianej 
polityki społecznej podkreślali potrzebę orga-
nizowania takich spotkań, szczególnie w tak 
trudnych dla wielu ludzi czasach.
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Ciepłych, pogodnych, serdecznych, dobrych

Świąt Wielkanocnych
Życzą

Mieszkańcom Leżajska

Burmistrz i Rada Miejska 
w Leżajsku

rada Miejska 28 stycznia 2009 roku 
przyjęła budżet miasta Leżajska na rok 2009, 
w którym zapisanych zostało wiele różnego 
formatu i rangi zadań inwestycyjnych. Dzisiaj 
chciałbym powiedzieć o trzech najważniejszych 
zadaniach, jakie nas czekają, dla których wieją 
pomyślne wiatry. 

otóż jednym z nich jest „Modernizacja 
układu komunikacyjnego dróg miejskich 
w Leżajsku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
877 Leżajsk - Naklik w obrębie węzła Le-
żajsk”. Jest to bardzo duże zadanie inwesty-
cyjne. W jego skład wchodzi budowa drogi 
łączącej ulicę Podolszyny z ulicą Siedlanka, 
przebudowa ulicy Borki i modernizacja ulicy 
Polnej.

W ulicy Polnej zbudujemy kanalizację 
deszczową i jednostronny chodnik z kostki 
brukowej. Jest tam duży ruch pieszy z racji 
usytuowanych zakładów; energetycznego i ga-
zowniczego. Na całej długości ulica otrzyma 
nową nawierzchnię asfaltową. 

Przebudowa ulicy Borki polegać będzie 
na wzmocnieniu powierzchni i położeniu 
nawierzchni asfaltowej, ułożeniu na pew-
nym fragmencie jednostronnego chodnika 
z kostki.

W tym zadaniu znajduje się również 
budowa łącznika między ulicami: Podolszy-
ny i Sielanką. Będzie to nowa droga, która 
zrealizowana zostanie w latach 2009 i 2010. 
Pozwoli ona odciążyć ulicę Siedlankę, a poza 

tym, z racji zabudowy, jaka jest tam tworzona, 
znacznie ułatwi komunikację. Wylot tej ulicy 
jest zaprojektowany przy granicy z Gminą 
Leżajsk obok stacji trafo, to jest za zakładem 
„Netkom”. zrealizujemy tam kanalizację 
deszczową, przepusty, oświetlenie, chodniki 
z kostki, fragment ścieżki rowerowej i oczywi-
ście nawierzchnię asfaltową - ponad 5 tysięcy 
metrów kwadratowych. Piękna inwestycja.

to zadanie zgłosiliśmy do programu 
unijnej pomocy i decyzja już zapadła - otrzy-
maliśmy dotację unijną w kwocie ponad 
2 270 000 złotych. Wartość tego zadania to 
prawie 3 100 000 zł. różnicę musimy dołożyć 
z miejskiej kasy – to jest około 900 000 zło-
tych. Ale kwota prawie 2,3 mln złotych dotacji 
unijnej jest kwotą nie do pogardzenia.

Inwestycje 
w mieście

zastępca Burmistrza Leżajska Piotr 
Urban prowadzi i nadzoruje zadania  
związane z rozwojem gospodarczym  
miasta, w tym wszelkie planowane,  
przygotowywane i realizowane inwestycje. 
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otworzyliśmy już oferty przetargowe na te 

prace i zamierzamy jak najszybciej przystąpić 
do rozpoczęcia robót.

Drugie bardzo poważne zadanie inwe-
stycyjne, o którym chciałbym powiedzieć, 
dotyczy budowy hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2. Przygotowywaliśmy się do 
tego od pewnego czasu. Mamy dokumentację, 
wszystkie kosztorysy i pozwolenie na budowę. 
Koszt tego przedsięwzięcia jest oceniany na 
ponad 6 600 000 zł.

tego zadania nie ma w budżecie miasta 
Leżajska na ten rok; nabór wniosków o dotacje 
z Unii europejskiej ogłoszony został już po 
jego uchwaleniu przez radę Miejską. 

W ramach programów unijnych o dofi-
nansowanie inwestycji oświatowych złożyliśmy 
wniosek na rozbudowę Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Leżajsku z budową hali sportowej o po-
wierzchni 32 x 20 metrów z wyposażeniem dla 
potrzeb kształcenia ustawicznego.

Wynik rozstrzygnięć po analizie zgłoszo-
nych wniosków również okazał się dla nas po-
zytywny – przyznano nam 4 656 000 złotych. 
teraz nie pozostaje nic innego, jak poszukanie 
pozostałych 2 milionów złotych. Mam na-
dzieję, że jakąś część tej kwoty uda nam się 
gdzieś wykołatać, ale pozostałą część będziemy 
musieli pokryć z własnych środków.

Myślę, że jest to gra warta świeczki. Jeśli 
nie zdobędziemy tych pieniędzy, przyznana 
dotacja zostanie nam cofnięta. Musimy ostro 
zawalczyć, żeby nie stracić tej szansy, bo ona 
się już nie powtórzy. 

to jest tak: sporządzenie dokumentacji 
jest trudne, ale jeszcze trudniej jest zdobyć 
środki pomocowe. oczywiście stawia to przed 
nami duże  wyzwanie, bo mając dokumenta-
cję oraz przyznane środki, musimy poszukać 
własnej kasy i podjąć stosowne procedury, 
żeby rozpocząć tę inwestycję, wykonać ją oraz 
w określonym czasie rozliczyć. Ale myślę, że 
skoro z wieloma trudnymi problemami sobie 
radzimy, to i z tym damy sobie radę. 

Mam też inną dobrą informację dla 
mieszkańców Leżajska. Dotyczy ona budowy 
kolejnego obiektu sportowego w mieście. 
otóż powiat leżajski zgłosił wniosek pn. 
„rozbudowa zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku – budowa hali sportowej wraz 
z segmentem dydaktycznym”; wartość ponad 
7 600 000 zł. ten wniosek również został za-
aprobowany – przyznana dotacja sięga kwoty 
5 milionów złotych. tak więc dwa wnioski 
dotyczące budowy hal sportowych w Leżajsku 
znalazły się na liście rankingowej i obydwa się 
zakwalifikowały. to wielki sukces. to ponad 
9 600 000 złotych w sumie dotacji unijnej 
w infrastrukturę sportową dla miasta Leżajska. 
Piękna sprawa!

W połowie marca złożyliśmy też wniosek 
na rozbudowę i modernizację Miejskiego 
Domu Kultury. to kolejna inwestycja, której 
nie ma w budżecie, ale otworzyła się możliwość 
otrzymania dotacji unijnej. Możemy uzyskać 

dotację w wysokości 4 600 000 złotych, więc 
trzeba szukać reszty.

trzecia sprawa, dotycząca bazy spor-
towej. rozpoczęliśmy bardzo intensywne 
starania o dofinansowanie boiska sportowego 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
nr 1 i jest ono zapreliminowane w budżecie. 
W lutym, już po uchwaleniu budżetu, poja-
wiła się możliwość uzyskania dofinansowania 
tej inwestycji, dlatego na ostatniej sesji rady 
Miejskiej przyjęto poprawkę. Jest to boisko 
analogiczne jak boisko przy gimnazjum – peł-
no wymiarowe, z nawierzchnią poliuretanową, 
ogrodzeniem. to przy gimnazjum świetnie się 
sprawdza, postanowiliśmy więc, żeby takie 
samo zrobić też przy Szkole Podstawowej nr 1. 
Jego wartość to około 450 tysięcy złotych. 
Dotacji możemy otrzymać do 200 tysięcy 
złotych, reszty musieliśmy poszukać w swojej 
kasie. I te 250 tysięcy złotych już znaleźliśmy. 
Mamy nadzieję, że dostaniemy tę dotację, 
aczkolwiek jest pewien problem – promowane 
są gminy, które nie mają jeszcze takich boisk, 
a my jedno już mamy.

Kolejne zadanie, które realizujemy w zwa-
riowanym tempie, wiąże się z rozbudową 
chodników wzdłuż ulicy tomasza Michałka. 
ta ulica jest drogą wojewódzką, nie naszą, 
ale postawiliśmy sobie za cel, ażeby chodniki 
wzdłuż niej możliwie ciągnęły się jak najdalej. 
Po naleganiach z naszej strony i wielu kon-
sultacjach z Podkarpackim zarządem Dróg 
Wojewódzkich doszliśmy do konsensusu: my 
jako miasto opracujemy dokumentację na 
budowę chodników od stacji paliw orlen do 
ulicy Kąty (dojścia do Florydy) z lewej strony 
oraz po przeciwnej stronie - od istniejącego 
chodnika do wjazdu do stacji paliw za Nadle-
śnictwem, a PzDW wykona chodniki i zatoki 
dla autobusów.

równocześnie zasugerowaliśmy PzDW, że 
skoro za parkingiem koło stacji orlen ma być 
skrzyżowanie z obwodnicą, to zatokę autobu-
sową, która była w projekcie podstawowym, 
trzeba zlokalizować w innym miejscu, bliżej 
ulicy Podleśnej. Przeznaczyliśmy na to grunt 
miejski - tam zostanie urządzona zatoka dla 
autobusów PKS. W przyszłości nie będzie 
kolidowała z obwodnicą, a ludzie, idący ze 
szpitala ulicą Podleśną, będą mieli bliżej do 
przystanku. zaproponowaliśmy też, żeby 
powstała zatoka autobusowa z chodnikami 
przed stacją orlen.

Muszę zaznaczyć, że współpraca miasta 
z Podkarpackim zarządem Dróg Wojewódz-
kich układa się bardzo dobrze, na zasadzie 
wzajemnego zrozumienia i życzliwości. War-
tość prac, jakie są do wykonania, czyli budowa 
chodników i miejscowe odwodnienia to ponad 
400 tysięcy złotych. Jeżeli my zrobimy projekt, 
wówczas oni to sfinansują. W ramach remontu 
ulicy tomasza Michałka nastąpi wymiana na 
całej długości – od skrzyżowania z ulicą Mic-
kiewicza - istniejących już chodników (kost-
ka) i wydłużenie ich w kierunku Sokołowa, 
wzmocnienie nawierzchni poprzez położenie 
kolejnych warstw asfaltu.

Kolejna sprawa to udrożnienie trasy komu-
nikacyjnej w dzielnicy przemysłowej miasta. 
zamierzamy przeprowadzenie rozbudowy 
drogi łączącej drogę krajową nr 77 z drogą 
wojewódzką nr 877 na Naklik, czyli ulice: 
Boronia, Hutniczą i Fabryczną. zależy nam 
na tym, by ruch tirów z Browaru i Hortino 
skierować na Sarzynę, w kierunku centralnej 
Polski, i odciążyć skrzyżowanie ulicy Mickie-
wicza w okolicy klasztoru. Dlatego planujemy 
stworzyć nową drogę, która biegłaby prosto od 
ulicy Hutniczej wzdłuż ogrodzenia Browaru do 
ulicy Siedlanka.

ogłaszamy też przetarg na cztery doku-
mentacje planowanych inwestycji. Dotyczą 
one wzmocnienia i rozbudowy ulic: Boronia, 
Hutniczej, Fabrycznej, budowy sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej do ulicy Kąty, 
budowy parkingu przy ulicy Warszawskiej 
i budowy ulicy Spokojnej. zależy nam na 
tym, żeby mieć przygotowane dokumentacje 
na wypadek ogłoszenia naboru wniosków 
o przyznanie dotacji unijnych.

Mam też dobre wieści dotyczące inwestycji 
pod nazwą obwodnica miasta Leżajska. Przy-
gotowania do rozpoczęcia budowy postępują 
wielkimi krokami. 

Dokumentacja I etapu jest gotowa i Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
występuje do Wojewody Podkarpackiego 
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. 
Jednocześnie GDDKiA przygotowuje się do 
ogłoszenia przetargu na wyłonienie wyko-
nawcy i rozpoczęcia budowy w IV kwartale 
tego roku, jeśli procedury przetargowe prze-
biegną sprawnie. Umowa na wykonawstwo 
tak ogromnej inwestycji, jaką jest budowa 
obwodnicy to łakomy kąsek dla firm drogo-
wych. Mam nadzieję, że uda się do końca roku 
wyłonić wykonawcę, co bardzo dobrze rokuje 
dla I etapu obwodnicy.

to stawia też przed nami wymagania, bo 
jako miasto musimy zgodnie z ustaleniami 
zbudować łącznik do obwodnicy. Będzie to 
kosztowało około 3,5 mln złotych i trzeba 
szukać tej kwoty.

Jeżeli chodzi o etap II obwodnicy, to mogę 
powiedzieć, że Biuro Projektowe „Klotoida”, 
które było wykonawcą dokumentacji pierwsze-
go etapu, wygrało przetarg na projekt budow-
lany drugiego etapu. Wartość tej dokumentacji 
opiewa na kwotę 1,6 mln złotych. Projekt 
budowlany łącznie z zezwoleniem na realizację 
inwestycji ma być gotowy na koniec sierpnia 
2010 roku. Wszystkie sprawy idą w dobrym 
kierunku i mają bardzo dobre tempo. tempo 
dyktuje wydana decyzja środowiskowa, która 
jest ważna do 2011 roku i do tego czasu 
projekt na drugi etap obwodnicy łącznie 
z zezwoleniem na realizację inwestycji - aktem 
najwyższej wagi upoważniającym inwestora do 
rozpoczęcia inwestycji - musi być gotowy.

 Piotr Urban
zastępca Burmistrza Miasta Leżajsk
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Dzięki wspólnym działaniom Stowarzyszenia rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Gro-
dzisku Dolnym i Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ośrodek rewalidacyjno-Wychowawczy 
w Laszczynach otrzymał nowy samochód.

W ubiegłym roku w ramach projektu „SPrAWNY DoJAzD”, program „Wyrównywanie 
różnic między regionami” Stowarzyszenie złożyło do PFroN-u wniosek o dofinansowanie 
zakupu samochodu do przewożenia niepełnosprawnych dzieci. Dzięki pozyskanym środkom 
placówka otrzymała nowego, odpowiednio wyposażonego busa. Uroczyste przekazanie po-
jazdu nastąpiło w dniu 10 marca br. Wtedy to Wicestarosta Leżajski – Józef Majkut na ręce 
Prezes Stowarzyszenia - Marii Kołcz, przekazał nowy wóz, wraz z życzeniami by długo służył 
dzieciom. 

Wartość samochodu wynosi 120 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków PFroN – 
90 tys. zł, środki Stowarzyszenia - 30 tys. zł. Samochód przystosowany jest do przewozu osób 
niepełnosprawnych. zawiera 7 miejsc siedzących i 2 miejsca do przewozu niepełnosprawnych 
dzieci na wózkach. 

Nowym busem wychowankowie 
ośrodka będą jeździć m.in. na turnusy 
i obozy rehabilitacyjne. 

zarząd Stowarzyszenia składa 
serdeczne podziękowania Panu Ma-
ciejowi Szymańskiemu - Dyrektorowi 
oddziału Podkarpackiego PFroN, 
za okazaną pomoc i ciągłe rozumienie 
potrzeb Stowarzyszenia. 

MH

Wychowankowie ORW w Laszczynach 
otrzymali nowego busa

Nowy samochód został na miejscu dokładnie 
sprawdzony

Wicestarosta Leżajski podziękował Paniom 
ze Stowarzyszenia za dotychczasową 
współpracę



 17 KURIER POWIATOWY 4/2009 (62)

GMINA  GRODZISKO  DOLNE
Znamy już finalistkę Regionalnej Olimpiady 

Wiedzy o Wielkich 
Polakach

od dziewięciu lat w naszej archidiecezji 
organizowana jest dla młodzieży gimnazjalnej 
„regionalna olimpiada Wiedzy o Wielkich 
Polakach”. organizatorami olimpiady są Wy-
dział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej 
w Przemyślu oraz Michalicki zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. 

olimpiada cieszy się wielką popularnością 
wśród gimnazjalistów. Świadczy o tym fakt, 
że do dziewiątej edycji przystąpiło ok. 8 tys. 
uczniów z naszego regionu. W obecnym roku 
szkolnym olimpiada została poświęcona Słudze 
Bożemu ks. Jerzemu Popiełuszce. 

W I etapie uczestnicy olimpiady mieli się 
wykazać znajomością wiedzy na temat życia 
i działalności ks. Jerzego, jako duchowego prze-
wodnika Solidarności i męczennika. z zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym 
w olimpiadzie wzięło udział aż 49 uczniów 
z różnych klas. Najlepszymi okazały się: Karo-
lina czerwonka z kl. Ia, Maja rynasiewicz z kl. 
IIIb oraz elżbieta rydzik z kl. IIIa. Uczennice 
te, tym samym zakwalifikowały się do etapu na 
szczeblu archiprezbiterialnym, który odbył się 
w łańcucie. Podczas drugiego etapu, trzeba było 
wykazać się jeszcze bardziej szczegółową wiedzą 
dotycząca osoby ks. Jerzego Popiełuszki. 

okazało się, że nasze uczennice taką wiedzę 
posiadają, gdyż zajęły czołowe miejsca, a jedna 
z nich Karolina czerwonka, zakwalifikowała się 
do ścisłego finału. Jest to niewątpliwie bardzo 
duży sukces naszych gimnazjalistek, świadczący 
o ich zdolnościach ale przede wszystkim o cięż-
kiej wytężonej pracy i zaangażowaniu. 

IX Finał regionalnej olimpiady Wiedzy 
o Wielkich Polakach odbędzie się 15 kwietnia 
2009r. w Przemyślu, gdzie Karolina będzie 
reprezentowała naszą szkołę w obecności me-
diów oraz wielu znakomitych gości, tj. Jego 
ekscelencja Ks. Abpa Józefa Michalika, księży 
pracujących w WNK   Kurii Metropolitarnej 
w Przemyślu, przedstawicieli władz, katechetów 
oraz nauczycieli. 

Życzymy Karolinie dalszych sukcesów i wie-
rzymy, że jej przykład będzie zachętą do pracy 
dla innych uczniów naszej szkoły.

W.D.

Nowy witacz 
u bram Grodziska

Jednym z istotnych elementów promocji gminy jest jej zewnętrzny wizerunek, który tworzą 
między innymi instalacje reklamowe stawiane przy trasach wjazdowych i wyjazdowych z miej-
scowości, zwanych potocznie witaczami. 

W ubiegłym roku Gmina Grodzisko Dolne przystąpiła do rekonstrukcji dotychczasowych 
witaczy, zmieniając ich formę z klasycznej informacyjnej, na bardziej eksponującą gminę poprzez 
konkretne wydarzenia. Do tej pory tablice promowały gminne imprezy, Mistrzostwa Podkarpacia 
w Skokach Spadochronowych i Przegląd zabytkowego Sprzętu Gaśniczego oraz ogólnopolskie 
sukcesy kobiecej drużyny pożarniczej. 

Kolejna, nowa propozycja jaka stanęła przy wjeździe do gminy od strony Leżajska, informuje 
o najbliższej imprezie VI ogólnopolskiej, XVII Podkarpackiej Paradzie Straży Wielkanocnych 
„turki 2009”. 

MH

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych nadziei i radości

Niech miłość płynąca z Tajemnicy 
Zmartwychwstania Pańskiego 

będzie źródłem pojednania i pokonywania 
codziennych trudności 

Wójt i Rada Gminy

Od lewej Maja Rynasiewicz, Karolina Czerwonka 
i Elżbieta Rydzik



18   

POWIAT

KURIER POWIATOWY 4/2009 (62)

o
G

ło
Sz

eN
Ie PłAt

N
e

W zespole Szkół Licealnych im. Bole-
sława chrobrego 12 marca 2009 odbył się 
finał VII edycji Wojewódzkiego Konkursu 
ekonomicznego „Młody ekonomista-2009”. 
organizatorami konkursu są: mgr Maria Ba-
zan, mgr Leszek Sarzyński,  mgr Małgorzata 
Borkowska,  mgr inż. Andrzej Makówka, mgr 
Grzegorz Leja.

o tytuł „Młodego ekonomisty - 2009” 
walczyło 30 uczniów z 14 szkół województwa 
podkarpackiego. od trzech lat konkurs jest 
wpisany do kalendarza imprez wojewódzkich 
i jest objęty patronatem przez Podkarpackiego 
Kuratora oświaty. Wysoki poziom meryto-
ryczny konkursu zapewniło objęcie opieką  
naukową przez: Uniwersytet rzeszowski 
i Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Prze-
myśl-rzeszów.

etap finałowy konkursu obejmował: 
test  i zadanie otwarte sprawdzające wiedzę 
i umiejętności określone w tematyce konkursu 
„Pasywa i Aktywa Przedsiębiorstwa”. Po kon-
kursowych zmaganiach do pracy przystąpiła 
komisja. W pracach komisji pod przewod-
nictwem mgr Marii Bazan uczestniczyła Pani  
dr Bożena Sowa– prodziekan Wyższej Szkoły 
Prawa i Administracji Przemyśl - rzeszów 
oraz  nauczyciele ze szkół biorących udział 
w konkursie. Komisja sprawdzała prace sys-
temem potokowym co zapewniło sprawną 
i obiektywną ocenę.

W oczekiwaniu na wyniki finału młodzież 
miała okazję zwiedzić ekspozycje w  Muzeum 
ziemi Leżajskiej. Wszyscy byli pod wrażeniem 
pięknego obiektu muzealnego oraz bogatych 
zbiorów.

Na uroczystość rozdania dyplomów 
i nagród  licznie przybyli zaproszeni goście 
reprezentujący patronów, przedstawicieli 
uczelni, partnerów i sponsorów. Kuratorium 

oświaty w rzeszowie reprezentowała: zofia 
Igras –Dyrektor Wydziału edukacji Po-
nadgimnazjalnej i Ustawicznej oraz Janina 
Świerczewska - starszy wizytator. Władze 
powiatowe reprezentował Starosta Leżajski  
robert Żołynia. Przybyła Pani dr Bożena 
Sowa – prodziekan Wyższej Szkoły Prawa 
i Administracji Przemyśl - rzeszów od 3 lat 
wspierająca osobiście działania organizatorów. 
Urząd Skarbowy w Leżajsku reprezento-
wali komisarze skarbowi: elżbieta Mączka 
i radzisław Barański, gminę Leżajsk - Alina 
cebulak - pełnomocnik wójta, Bank PKo 
BP SA dyrektor Paweł zimierowicz i Piotr 
Jeziorowski. Po przywitaniu gości i części 
informacyjnej nastąpiło ogłoszenie wyników. 

I miejsce i tytuł Młodego ekonomisty - 2009 
osiągnęła Barbara czapla uczennica klasy IVB 
technikum w zSL im. B. chrobrego w Leżaj-
sku, II miejsce - Wójciak Anna z tarnobrzego, 
III miejsce -Kosiba Andrzej ze Strzyżowa, IV 
miejsce- Anna Baran ze Strzyżowa V miejsce-
Głuszak Anna z Sanoka. Ponadto przyznano 
5 wyróżnień.

Nagrody dla finalistów ufundowali spon-
sorzy: Starosta Leżajski, Wójt Gminy Leżajsk, 
Bank PKo BP SA, firma Arcus Soft. Były one 
adekwatne do poziomu i zasięgu konkursu: 
laptop, aparaty cyfrowe, MP4, kalkulatory, 
klawiatury bezprzewodowe, drukarka. Pan 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku 
ufundował nagrodę specjalną dla I finalistki.

Więcej informacji o konkursie na stronie 
www.me.zslchrobry.lezajsk.pl

Konkurs jest kolejnym potwierdzeniem 
wysokiego poziomu kształcenia ekonomiczne-
go w technikum w zespole Szkół Licealnych. 
Absolwenci szkoły z powodzeniem zdają ma-
turę i egzaminy z przygotowania zawodowego, 
podejmują dalsze kształcenie na uczelniach 
wyższych albo podejmują pracę. 

W przyszłym roku szkolnym 2009/10 
szkoła poszerzy swoją ofertę o kształcenie 
w zawodzie technik logistyk. Jest to szcze-
gólnie poszukiwana specjalność dająca moż-
liwości zatrudnienia jako specjalista do spraw 
sprzedaży, transportu wewnętrznego, handlu 
elektronicznego, planowania gospodarki ma-
gazynowej, produkcji i zapasów oraz logistyki 
usług infrastrukturalnych..

zapraszamy do naszej szkoły absol-
wentów gimnazjów – zapewniamy wysoki 
poziom kształcenia zawodowego i przyjazną 
atmosferę. 

Maria Bazan

 MŁODY EKONOMISTA-2009

Młody Ekonomista roku 2009 Barbara Czapla Zespół 
Szkół Licealnych w Leżajsku IV Tb

Sukcesy leżajskich karateków
W sobotę 7 marca 2009 r. w Hali MoSir w łańcucie odbyły się kolejne Mistrzostwa Makro-

regionu Południowego Karate Kyokushin. organizatorem turnieju był rzeszowski Klub Sportów 
Walki „System” kierowany przez sensei Janusza Wiśniewskiego 1 dan. W mistrzostwach wzięło 
udział 160 zawodników z 38 klubów Polskiego związku Karate. Sędzią głównym był shihan 
Andrzej Drewniak. zawody rozpoczęły się od rywalizacji w 4 kategoriach kata i  9 kumite lekki 
kontakt. Po ich zakończeniu przystąpiono na dwóch matach do rywalizacji w kategorii kumite 
seniorów. Nasza skromna 6-osobowa reprezentacja klubu spisała się rewelacyjnie. zawodnicy 
Leżajskiego KKK, trzykrotnie wzywani byli na podium, co w konsekwencji zaowocowało III 
miejscem w rywalizacji drużynowej. Dwukrotnie na podium stawał Marcin olszowy, zdobywając 
I miejsce w kumite seniorów pełny kontakt i II miejsce w kumite seniorów lekki kontakt. Mar-
cin wygrywając kategorię kumite seniorów stał się zarazem pierwszym zawodnikiem  w ponad  
XVII letniej historii leżajskiego karate kyokushin, który zdobył złoty medal na imprezie rangi 
Mistrzostw Makroregionu Południowego. Iwona turosz  rywalizację w kumie seniorek ukończyła 
na II miejscu.  Ponadto w zawodach uczestniczyli Konrad Kowalski, Jakub Karaś, Dominika 
Decowska i Monika Pacoń. Kierownikiem ekipy i sędzią był  sensei Dariusz Burda, sekundantem 
sempai Konrad Kowalski w rolę fotoreportera wcielił się sensei Adam Dziki i sempai robert 
Karaś. Nie zabrakło też wiernych kibiców naszego klubu sempai: „ogar”, „Jabu”, „Szaman”, 
„Dolar”, „Szalony Paweł” i innych, którym serdecznie dziękujemy za przybycie.

db



Rekolekcje 
strzeleckie 
w Leżajsku
W dniach 20-22.03.2009 r. odbyły się 

Pierwsze Podkarpackie rekolekcje Strzeleckie 
w Leżajsku, w których udział wzięło ok. 140 
strzelców z Podkarpacia m.in.: z rzeszowa, 
Przemyśla, Jarosławia, Głogowa Młp. Kol-
buszowej, Sędziszowa, Boguchwały 
i Leżajska. 

organizatorem rekolekcji była 
Jednostka Strzelecka 2035 z Leżaj-
ska. Myślą przewodnią rekolekcji 
było przysłowie „W zdrowym ciele, 
zdrowy duch”. Dbając  o rozwój 
fizyczny i psychiczny młodego 
człowieka, nie powinno się zanie-
dbywać również rozwoju wewnętrz-
nego i dbania o wartości etyczne 
i moralne. z tego też względu 
oprócz konferencji, w których była 
mowa o Miłości Boga do człowieka, 
o poszukiwaniach sensu życia na 
podstawie biografii św. Franciszka 
z Asyżu odbył się także pierwszego 

dnia marsz kondycyjny mający około 20 kilo-
metrów, zaś drugiego dnia  Droga Krzyżowa 
ulicami Miasta Leżajsk. Nie zbrakło również 
czasu na musztrę i rozgrywki sportowe.

rekolekcje prowadził o. chor. zS rado-
mił Andrzej Wójcikowski – kapelan JS 2035 
w Leżajsku. Komendantem zgrupowania 
był chor. zS Waldemar tłuczek. Pozostałą 
część kadry stanowili: mł. insp. zS Marek 
Strączek, chor zS Grzegorz Dziuba, sierż. zS 
Krzysztof Kowalski, sierż. zS zbigniew Sycz, 
druż. zS Paweł rejman, Mariusz Nazar, zaś 
kadrę młodszą współpracującą bezpośrednio 

z prowadzącym rekolekcje stanowiła młodzież 
z  JS 2035 w Leżajsku na czele z sierż. zS 
zbigniewem Ćwikłą. 

Wszystkim ludziom dobrej woli i otwarte-
go serca, w tym miejscu pragniemy podzięko-
wać za pomoc w przygotowaniu i zrealizowaniu 
Pierwszych Podkarpackich rekolekcji Strze-
leckich dla młodzieży zrzeszonej w związku 
Strzeleckim organizacji Społeczno – Wycho-
wawczej: o. Jarosławowi Kani - Kustoszowi 
Bazyliki ojców Bernardynów, mł. insp. 
Marianowi Szkodzińskiemu - Komendantowi 
Policji w Leżajsku oraz policjantom, którzy  

zabezpieczali trasę, a także 
Panu Leszkowi Kuraszowi - 
Prezesowi Fabryki Maszyn 
w Leżajsku, Panu Stanisła-
wowi Marchwiany - Preze-
sowi Banku Spółdzielczego 
w Leżajsku, Stanisławowi 
Żołyniak - Prezesowi Miej-
skiego zakładu Komunal-
nego, Panu Mattheusowi 
Dietvorstowi - Dyrektorowi 
Browaru Leżajsk, Pani elż-
biecie Dmitrowskiej-Kaduk 
- Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Leżajsku, Piekarni 
M. Garbacza, Pani Bernadet-
cie Kuźniar.

 19 

POWIAT

KURIER POWIATOWY 4/2009 (62)

Konkurs Matematyczny
organizatorem XXIV konkursu matematycznego im. prof. Jana Marsza-

ła jest I L.o. w łańcucie pod patronatem Kuratorium oświaty w rzeszowie 
i Polskiego towarzystwa Matematycznego – oddział w rzeszowie. 07 listo-

pada 2008 r. odbył się w zSL 
w Leżajsku etap powiatowy tego 
konkursu. Do zmagań matema-
tycznych, ze wszystkich szkół 
średnich naszego powiatu, zgło-
szono 80 osób. W tym samym 
dniu komisja oceniła wszystkie 
prace pisemne uczniów, ustaliła 
wyniki i zaproponowała kandy-
datów do finału wojewódzkiego. 
Wyniki etapu powiatowego są 
następujące: 

Klasy pierwsze: Piotr czapla i Krzysztof Wójtowicz – I miejsce, Anna 
Wilkos – II miejsce, łukasz ładak- III miejsce. Są to uczniowie zSL 
w Leżajsku, a ich opiekunem jest mgr elżbieta Naróg.

Klasy drugie: łukasz Klocek- I miejsce (zSL Leżajsk, opiekun: mgr 
Henryka Fleszar),  Adrian Gnatek – II miejsce(zSL Leżajsk, opiekun: mgr 
elżbieta Naróg), Mariola Leszczak – III miejsce(zSL Leżajsk, opiekun: mgr 
Bogdan Wójtowicz), tomasz Szymula – III miejsce (zS Nowa Sarzyna; 
mgr Danuta Bigas).

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody, które 
ufundowało Starostwo Leżajskie. Komisja Wojewódzka Konkursu ustaliła, 
że finalistami zostali trzej uczniowie zSL w Leżajsku:  Piotr Czapla – kl. 
I f (opiekun mgr elżbieta Naróg), Krzysztof Wójtowicz - kl. I f (opie-
kun mgr elżbieta Naróg), ŁUKASZ KLOCEK – kl. II c (opiekun mgr 
Henryka Fleszar). 

Gratuluję sukcesów uczniom i ich opiekunom, a Dyrekcji zSL 
w Leżajsku i Starostwu Powiatowemu w Leżajsku dziękuję za pomoc 
w zorganizowaniu konkursu i ufundowanie nagród.

Przewodniczący Komisji Powiatowej Konkursu
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Halowa Liga Powiatowa 2009
Wyniki halowych rozgrywek piłkarskich w ramach 
„Halowej Ligii Powiatowej 2009” – kategoria juniorki
W dniu 07.03.2009r. na Hali Sportowej w Grodzisku Dolnym 

został rozegrany turniej w piłce nożnej dziewcząt w ramach rozgrywek 
„Halowej Ligii Powiatowej 2009” w kategorii juniorek.

tabela końcowa turnieju finałowego

Miejsce Drużyna Punkty Bramki

I LKS „GRODZISZCZANKA” 
Grodzisko Dolne I 18 15 – 0

II UKS „JUNIOR”  
Brzóza Królewska 11 7 – 2

III LKS „GRODZISZCZANKA” 
Grodzisko Dolne II 11 8 – 4

IV GUKS Dębno 8 3 – 4

V „PROM” Piskorowice 7 3 – 4

VI GUKS „OLIMP” Kuryłówka 4 2 – 6

VII „ISKIERKI” Biedaczów 0 1 – 19 

W ramach rozgrywek piłkarskich zostało rozegranych 21 meczów, 
w których strzelono 39 bramek, uczestniczyło ponad 70 zawodniczek. 
Najlepszym strzelcem została Jolanta Kruk – LKS „Grodziszczanka” 
Grodzisko Dolne I. Najwartościowszym zawodnikiem została uznana 
ewelina Brudniak – UKS „JUNIor” Brzóza Królewska. Najlepszą 
bramkarką została Magdalena Burszta – LKS „Grodziszczanka” Gro-
dzisko Dolne I.

organizatorem „Halowej Ligii Powiatowej 2009” w kategorii ju-
niorek tradycyjnie było Powiatowe zrzeszenie zespołów Sportowych 
w Leżajsku. Patronat nad rozgrywkami sprawował Starosta Leżajski 
Pan robert Żołynia, który również ufundował puchary i nagrody 
rzeczowe dla uczestników rozgrywek. Wsparcie finansowe i rzeczowe 
okazał Wójt Gminy Grodzisko Dolne Pan Jacek chmura, który 
osobiście wręczał nagrody i puchary oraz Grupa Żywiec S.A. Browar 
w Leżajsku. zarząd Powiatowego zrzeszenia zespołów Sportowych 
w Leżajsku składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom 
ale także zawodniczkom za sportową walkę w duchu Fair play oraz 
trenerom i opiekunom poszczególnych drużyn za ich odpowiednie 
przygotowanie. 

Wyniki halowych rozgrywek piłkarskich w ramach 
„Halowej Ligii Powiatowej 2009” – kategoria trampkarz
W ramach rozgrywek „Halowej Ligii Powiatowej 2009” w kategorii 

trampkarz zostały rozegrane dwa turnieje eliminacyjne: 31.01.2009r. 
w tryńczy i 28.02.2009r. w Nowej Sarzynie. turniej finałowy został 
rozegrany na Hali Sportowej przy Gimnazjum w Giedlarowej w dniu 
21.03.209r. tym też turniejem została zakończona „Halowa Liga Po-
wiatowa 2009” rozgrywek w piłce nożnej dziewcząt i chłopców w 2009 
roku. zwycięzcą tegorocznych rozgrywek w kategorii trampkarzy została 
drużyna GUKS „WISŁOCZANKA” Tryńcza.

tabela końcowa turnieju finałowego
Miejsce Drużyna Punkty Bramki

I GUKS „WISŁOCZANKA” 
Tryńcza 13 12 – 6

II MZKS „UNIA” Nowa Sarzyna 10 16 – 9

III LKS „GRODZISZCZANKA” 
Grodzisko Dolne 8 9 – 7

IV PUKS „FRANCESCO” 4 11 – 14

V UKS „SAN” Wierzawice 4 9 – 14

VI GUKS Leżajsk 3 8 – 15

Ponadto pozostałe drużyny biorące udział w rozgrywkach Po-
wiatowej Ligi otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody za udział 
w poszczególnych turniejach. W ramach rozgrywek piłkarskich zostało 
rozegranych 45 meczów, w których uczestniczyło ponad 150 młodych 
adeptów sportu. Najlepszym strzelcem został Leja Tomasz – LKS „Gro-
dziszczanka” Grodzisko Dolne. Najwartościowszym zawodnikiem został 
uznany Bieńkowski Dawid – MzKS „UNIA” Nowa Sarzyna. Najlep-
szym bramkarzem został Wnęk Damian – UKS „San” Wierzawice.

Najlepsze w powiecie 
siatkarze i siatkarki 

W dniu 12 marca 2009 na sali sportowej SP nr 3 odbywały się 
rozgrywki w ramach powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce 
siatkowej dziewcząt i chłopców. Drużyny chłopców i dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 po wcześniejszym pokonaniu zespołów z SP nr 1 
i SP nr 2 w Leżajsku w rozgrywkach  na szczeblu powiatu okazały się 
bezkonkurencyjne. zespół dziewcząt, którego opiekunem jest Daniel 
Domagała pokonał kolejno: SP z Grodziska Dolnego 2:0 (25: 6, 25:10) 
oraz SP Dębno 2:0 (25:13, 25:9).  Natomiast drużyna chłopców pod 
kierunkiem Jana Macha pokonała SP z Nowej Sarzyny 2:0 (25:16, 25:3) 
oraz SP Stare Miasto 2:0 (25:6, 25:17).

oba zespoły zdobyły mistrzostwo powiatu i awans do zawodów 
rejonowych, gdzie spotkają się z najlepszymi drużynami z powiatu łań-
cuckiego, podrzeszowskiego i rzeszowskiego grodzkiego. W zawodach 

pozostałe miejsca zajęły zespoły reprezentujące następujące gminy: drugie miejsce w kat dziewcząt – zespół pod opieką renaty Miś ze Szkoły 
Podstawowej w Dębnie, trzecie SP Grodzisko Dolne (op. K. Bąk) oraz  czwarte miejsce SP Jelna (op. A. Bigas), natomiast wśród chłopców 
drugie miejsce zdobyli zawodnicy ze SP Stare Miasto (op. S. Mendyk), trzecie SP z Nowej Sarzyny (op. K. Młynarski) oraz czwarte miejsce SP 
z Grodziska Dolnego (K. Bąk). Wszystkim gratulujemy, natomiast zwycięzcom ze SP nr 3 w Leżajsku życzymy zdobycia mistrzostwa rejonu.
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 Wyjątkowe misterium
14 marca w Bazylice oo. Bernardynów w Leżajsku odbyło się wyjątkowe wydarzenie – Miste-

rium Męki Pańskiej w wykonaniu zespołu De Profundis i aktora - Jana Nowickiego.
Misterium Męki Pańskiej zachowuje w historii naszej chrześcijańskiej kultury bardzo ważne miej-

sce. takie spotkania służą unaocznieniu wydarzeń, związanych z cierpieniem naszego Pana, ułatwiają 
duchowe przeżywanie tego, co działo się dwa tysiące lat temu. Jezus na drodze krzyżowej upadał 
i powstawał, byśmy zrozumieli, że jego Miłość łaskawa jest, cierpliwa jest i nigdy nie ustaje.

Artyści-muzycy z zespołu De Profundis oraz 
aktor Jan Nowicki w muzyczno-słowny sposób 
opowiedzieli nam o samotności, której przyczyną 
nie jest odchodzenie od nas ludzi, ale nasze od nich 
oddalanie, o dobroci, która niewiele znaczy (jest 
cnotą tylko bierną) jeśli nie towarzyszy jej odwaga 
w czynieniu dobra. 

Bazylika ojców Bernardynów wraz z Miejskim 
centrum Kultury zaprosiła do współorganizacji 
tego dzieła jednostki samorządowe z terenu ziemi 
Leżajskiej. Jesteśmy szczęśliwi, że w tym ważnym 
okresie jakim jest Wielki Post, zechcieli z nami 
współpracować: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 
Urząd Miasta w Leżajsku, Urząd Gminy Leżajsk, 
Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Przy realizacji 
tego przedsięwzięcia byli także z nami zakłady pracy:  
Stare Miasto – Park Sp. z o.o. BMF Polska S.A., 
oraz Browar Leżajsk a Państwo Lejowie – właściciele 
kwiaciarni Storczyk, jak zawsze zadbali o kwiaty dla 
naszych artystów.

Dzięki tej współpracy mogliśmy tego dnia przeżywać cierpienie i śmierć chrystusa wspólnie 
z najlepszymi artystami sceny polskiej: z panem Janem Nowickim oraz zespołem De Profundis.

Margas Agnieszka, Dąbek rafał

Mecenas Kultury Leżajskiej 2008 
i 35 lat MDK

W bieżącym roku Dom Kultury w Leżajsku 
obchodzi jubileusz trzydziestopięciolecia swoje-
go istnienia. Inauguracja obchodów tego święta 
odbyła się 19 lutego w restauracji u Braci zyg-
muntów. ten uroczysty dzień stał się okazją nie 
tylko do prezentacji szerokiej działalności McK 
w Leżajsku, ale także  do wręczenia Statuetek 
Mecenasa Kultury za rok 2008. 

Pierwszy raz wyróżnienie to przyznano rok 
temu  - wtedy statuetka przypadła Browarowi 
w Leżajsku. celem tej nagrody jest wyróżnienie 
osoby lub podmiotu gospodarczego za wkład 
finansowy lub niefinansowy na rzecz przedsię-
wzięć kulturalnych i artystycznych związanych 
z Leżajskiem w roku poprzedzającym.

Komitet Mecenatu Kultury w składzie: 
Maria Horoszko, Piotr Urban, Krystyna We-
lter, Agnieszka ruszak, Dorota Wylaź, elżbieta 
Wojtera, Damian Wyszyński podczas spotkania 
w dniu 17 lutego 2009r. postanowił przyznać 
cztery statuetki Mecenasa Kultury Leżajskiej 
2008 w kategoriach: 

1. Sponsor Kultury – za finansowanie 
wydarzeń kulturalnych – otrzymała firma BMF 
Polska Sp. z o.o.;

2. Patron Kultury – za znaczące wsparcie 
medialne i honorowe wydarzeń kulturalnych – 
nagrodę otrzymał Jan Burek; 

3. Promotor Kultury – za współtworzenie 
kultury leżajskiej i promocję własną poprzez 
sztukę – otrzymał Mattheus Dietvorst; 

4. Sponsor Imprezy – za szczególne finan-
sowanie wybranego wydarzenia kulturalnego 
w Leżajsku – otrzymała firma Philip Morris 
Polska S.A. 

Podczas uroczystego wieczoru wyświetlona 
została prezentacja multimedialna obrazująca 
działalność Miejskiego centrum Kultury w Le-
żajsku. Przygotowali ją Adam Kuźma i Bartło-
miej Urbański, głosu użyczyli członkowie Grupy 
teatralnej Baratario – Joanna Sztyrak, Michał 
Serkiz, Mateusz odachowski. 

Uroczystość uświetnił także występ artystów 
z Filharmonii Świętokrzyskiej: roma osińska – 
sopran liryczno–koloraturowy, Krzysztof Błasz-
kiewicz – baryton, oraz trio Kameralne (Helena 
Ponomarenko – skrzypce, Lidia chmielowa – 
altówka, edyta Piwowarczyk – fortepian).

trzydziestopięcioletni Dom Kultury, na 
ręce Pani Dyrektor Marii Horoszko otrzymał 
wiele pochwał, gratulacji i życzeń dalszego 
owocnego pełnienia misji kulturotwórczej na 
naszym terenie.

A.Margas

Wieczór z poezją
Po raz drugi mieliśmy okazję spotkać się z członkami Klubu poetyckiego na „Na marginesie” 

działającego przy McK w Leżajsku . tym razem uroczyste spotkanie miało miejsce w Muzeum 
ziemi Leżajskiej. Wyjątkowo na tę okoliczność dzięki dobrej woli Dyrektora Muzeum udostęp-
niona została sala muzealna.

Wieczór miał bardzo podniosły charakter. oprócz prezentacji twórczości poetów, która była 
głównym motywem wieczoru, można było usłyszeć również utwory muzyczne w wykonaniu 
młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku. 

Usłyszeliśmy wiersze wszystkich poetów, a więc: Moniki Wojdyły, Franciszki Szymańczyk, 
Kazimierza Stępnia, Mariana Miłoboga, Małgorzaty Walawskiej – Sochy, celiny Bieleckiej, Aliny 
Hasiak, Aleksandry Janickiej, Stanisława Kornasiewicza, Pauliny Kuszaj, Anny Wróbel oraz Haliny 
zygmunt. Poeci prezentowali swoje najnowsze dokonania, jak również i te starsze, niektórym 
obecnym osobom już znane. Poprzez swoje wiersze, poeci wyrażali siebie, swoje zafascynowanie 
światem. Niektóre wiersze były bardzo refleksyjne, w których częstym motywem było przemijanie. 
W  swej twórczości poeci odwoływali się do transcendencji, a więc kwestii istnienia Boga, wiary 
w niego. W wierszach przedstawiali również swój stosunek do rzeczywistości w której żyją, w tym 
stosunek do drugiego człowieka. Niewątpliwie chęć ciągłego pisania, która towarzyszy naszym 
poetom, przelewania swoich myśli na papier wynika z wielkiej wrażliwości na piękno świata, ale 
również dostrzegania w nim cierpienia, które nieustannie człowiekowi towarzyszy. 

Piękną oprawą wieczoru były utwory wykonane przez młodzież ze szkoły muzycznej w Le-
żajsku: Katarzynę Brudniak, Aleksandrę Miazgę, Weronikę Hajdę oraz Monikę Paluch. Wie-
czór zakończył się wręczeniem wszystkim poetom róż, pamiątkowym zdjęciem oraz skromnym 
poczęstunkiem.

za pomoc w przygotowaniu tego wieczoru słowa podziękowania należy skierować raz jeszcze 
do Dyrektora Muzeum pana Andrzeja chmury za udostępnienie sali muzealnej. Podziękowania 
należą się również Dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku panu Stanisła-
wowi Jaworskiemu za przygotowanie dzieci w uświetnieniu wieczoru. Dla Starostwa Powiatowego 
w Leżajsku, zwłaszcza dla Katarzyny Ćwikły za zaangażowanie w organizację wieczoru, oraz  dla 
Starosty Leżajskiego pana roberta Żołyni za obecność na uroczystości. Dla pani Dyrektor Miej-
skiego centrum Kultury w Leżajsku Marii Horoszko, która zawsze przychylna takim inicjatywom 
wspiera swoją obecnością i dobrym słowem, a także dla towarzystwa Społeczno – Kulturalnego 
„Leliwa” oraz pani Doroty Wylaź i Agnieszki Margas  za starania w pozyskiwaniu sponsorów 
i opiekę nad merytoryczną nad Klubem Leżajskich Poetów „Na marginesie”. Mamy nadzieję, że 
już niebawem po raz kolejny będziemy mogli usłyszeć naszych poetów. 

AM

fot. Bartłomiej Urbański
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Dnia 12 marca br. w sali konferencyjnej 
Muzeum odbyło się Walne zebranie człon-
ków towarzystwa Miłośników ziemi Leżaj-
skiej. obradom przewodniczył wiceprezes 
zarządu towarzystwa Antoni Bereziewicz, 
który w swoim wystąpieniu przywitał wszyst-
kich zgromadzonych, w tym zaproszonych 
gości, przedstawił porządek obrad i popro-
sił o zabranie głosu Prezesa towarzystwa 
Leszka Sarzyńskiego. W przedstawionym 
sprawozdaniu  Prezes zarządu wymienił 
i scharakteryzował działania podejmowane 
przez tMzL w minionym roku. efektem 
pracy zespołu redakcyjnego oraz zapro-
szonych do współpracy autorów artykułów 
było wydanie w sierpniu i grudniu  dwóch 
kolejnych numerów Almanachu Leżajskie-
go. Swoje artykuły zamieściło 24 autorów 
w tym tak uznane autorytety naukowe jak 
prof. Józef Półćwiartek, prof. zbigniew An-
dres, dr o. efrem Bruśnik, dr Kazimierz S. 
ożóg oraz pasjonaci opisujący nasz region. 
W mediach lokalnych tj. na łamach Biuletynu 
Miejskiego i Kuriera Powiatowego na bieżąco 
ukazywały się artykuły o działalności towarzy-
stwa. 5 maja odbyło się posiedzenia zarządu 
towarzystwo Miłośników ziemi Leżajskiej, 
na którym zarząd towarzystwa Miłośników 
ziemi Leżajskiej przyjął logo organizacji 
projektu Pana Ireneusza Wołka. Witryna 
internetowa towarzystwa administrowana 
przez Adama Hałaja jest stale rozbudowywana 
i aktualizowana. 

Przez cały ubiegły rok trwały poszukiwa-
nia eksponatów dla Muzeum ziemi Leżajskiej. 
Przybyło ich bardzo wiele, a ukoronowaniem 
tej działalności było otwarcie w październiku 
stałej ekspozycji muzealnej „Dary Mieszkań-
ców ziemi Leżajskiej”. W zakresie turystyki 
i wypoczynku zorganizowano „zimowy rajd 
Pieszy”, rajd rowerowy jako impreza towarzy-
sząca obchodom „Dni Leżajska” pod hasłem 
„tu powstało miasto Leżajsk ..”, oraz rajd 
rowerowy „Szlakami walk niepodległościo-
wych”.realizując zadanie organizacji cyklicz-
nych spotkań członków towarzystwa jako 
pierwsze, odbyło się 18 listopada w sali konfe-
rencyjnej Muzeum ziemi Leżajskiej spotkanie 
z tadeuszem Janasem – podróżnikiem i alpi-
nistą, zdobywcą kilkunastu wysokich szczy-
tów górskich. Do pozytywnych wniosków 
i spostrzeżeń po kolejnym roku działalności 
towarzystwa Prezes zaliczył dobrze układającą 
się współpracę ze Starostwem Powiatowym, 
Urzędem Miasta i Urzędem Gminy Leżajsk, 
sponsorami, mediami: Biuletynem Miejskim, 
Kurierem Powiatowym, tV SAteL, leżajski-
mi szkołami, akceptację dla działań tMzL 
i inicjatyw ze strony społeczeństwa miasta 
Leżajska i Powiatu Leżajskiego, dobrą współ-
pracę z Muzeum ziemi Leżajskiej, Miejskim 

centrum Kultury, Pracownią Dokumentacji 
Dziejów Miasta, centrum Informacji tu-
rystycznej oraz Biblioteką Publiczną. Nadal 
niestety poważnym problemem jest mała 
aktywność większości członków towarzystwa 
i ich niewielkie zaangażowania w prace sta-
tutowe, występują trudności w pozyskaniu 
większych kwot pieniężnych aby podjąć am-
bitniejsze działania  - szczególnie w zakresie 
wydawni-
czym, brak 
także odze-
wu ze stro-
ny niektó-
rych gmin 
w zakresie 
w s p a r c i a 
działań to-
warzystwa. 

Po wy-
s tąpieniu 
P r e z e s a 
na s t ąp i ł a 
dyskus ja , 
w  k t ó -
rej  wzięl i 
udział Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego Jan Burek,  Starosta Leżajski 
robert Żołynia, Wiceburmistrz Leżajska 
Piotr Urban, prof. Józef Półćwiartek, oraz 
Kazimierz totuń. W swoich wystąpieniach 
wyrażali zadowolenie z działalności i inicja-
tyw podejmowanych przez towarzystwo, 
zwłaszcza wydawniczej i turystyczno- krajo-
znawczej. Żywo przyjęto inicjatywę podjęcia 
prac nad redagowaniem II tomu Dziejów 
Leżajska, a swoją pomoc w tym zakresie 
zaoferowali m.in. prof. J. Półćwiartek oraz 
władze samorządowe. Słowa uznania i po-
dziękowania za działalność skierował w formie 
listu odczytanego przez pełnomocnika do 
uczestników spotkania i członków tMzL 
poseł ziemi Leżajskiej zbigniew rynasiewicz. 
Na zakończenie tej części zebrania Pani Anna 
Krysa zaprezentowała wiersz napisany z okazji 
40-lecia istnienia towarzystwa. W głosowaniu 
zarząd otrzymał absolutorium za rok 2008. 
towarzystwo doceniło szczególny wkład 
i oddanie idei leżajskiego regionalizmu kilku 
zasłużonych osób przyznając im tytuł „Ho-
norowego członka towarzystwa”. Ponadto 
Prezes zarządu wręczył okolicznościowe 
podziękowania sponsorom , instytucjom 
i osobom aktywnie wspierającym działalność 
towarzystwa. 

W ciekawej i urozmaiconej części arty-
stycznej zebrania wystąpiły młode piosenkarki 
z zespołu Wokalno-estradowego „Meritum” 
i aktorzy z grupy teatralnej „Baratario” (dzia-
łające przy Miejskim centrum Kultury w Le-
żajsku), oraz uczniowie Państwowej Szkoły 

Komunikaty
towarzystwo Miłośników ziemi Le-

żajskiej posiada status organizacji pożytku 
publicznego i figuruje w Krajowym re-
jestrze Sądowym (KrS) pod numerem: 
0000275455. Prosimy wesprzyj nasze 
działania swoim 1 % - tem. 

Wystarczy w swojej deklaracji podatko-
wej wpisać nazwę naszej organizacji, numer 
KrS oraz kwotę darowizny w wysokości 
1% należnego podatku, a Urząd Skarbowy 
przekaże pieniądze na konto towarzystwa. 
o naszej działalności statutowej można 
dowiedzieć się więcej na stronie: www.
tmzl.lezajsk.pl oraz z prasy lokalnej: Kuriera 
Powiatowego i Biuletynu Miejskiego. Jeżeli 
popieracie Państwo nasze działania prosimy 
o wsparcie finansowe. Wszystkim Darczyń-
com serdecznie dziękujemy.

Walne Zebranie Członków Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Leżajskiej

Muzycznej w Leżajsku. Spotkanie zakończył 
okolicznościowy poczęstunek w formie 
„szwedzkiego stołu” oraz pełne serdeczności 
rozmowy kuluarowe.

Pełne sprawozdanie zarządu za rok 2008 
dostępne na stronie internetowej towarzy-
stwa: www.tmzl.lezajsk.pl

Leszek Sarzyński
Iwona tofilsk

Fot. Adam Hałaj

rodzinie zmarłego

Adama Kaduka
zasłużonego działacza towarzystwa 

Miłośników ziemi Leżajskiej, 
wyrazy głębokiego żalu i szczerego 

współczucia

składają 
Zarząd i członkowie TMZL
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organizowanych w dniu 28.05.2009r., 
które odbędą się w Hali Sportowej przy 
zespole Szkół technicznych w Leżajsku ul. 
Mickiewicza 67. organizatorem wydarzenia 
jest Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku oraz 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

Jest to II edycja Targów Pracy w Le-
żajsku, które stały się imprezą cykliczną 
i mamy nadzieję, że będą kontynuowane 
z powodzeniem. celem tego przedsięwzięcia, 
tak jak w roku ubiegłym jest umożliwienie 
wszystkim osobom poszukującym zatrudnie-
nia lub zmianą dotychczasowego, zapoznania 
się z oczekiwaniami i wymogami obecnego 
rynku pracy, a wystawcom bezpośredniego 
z nimi kontaktu. targi Pracy w Leżajsku to 
wydarzenie promujące kreatywność i  przed-
siębiorczość wśród pracodawców oraz nowa-
torskie podejście ze strony przedstawicieli 
firm, wychodzących naprzeciw poszukujących 
pracy. 

targi pracy nie ograniczają się jedynie 
do prezentacji ofert pracy, stażu czy praktyki 

zawodowej, ale przede wszystkim ukazują 
nowe perspektywy i trendy na rynku pracy. 
Uczestnikami targów są nie tylko przed-
siębiorcy z terenu Powiatu Leżajskiego, ale 
również firmy i instytucje związane z pracą 
reprezentujące region. Mają one charakter 
niekomercyjny, a wstęp dla odwiedzających 
jest bezpłatny, są otwarte dla pracodawców 
z każdej branży niezależnie czy reprezentują 
małe czy duże przedsiębiorstwa, firmy o lo-
kalnej działalności czy pracodawców spoza 
naszego powiatu. 

organizatorzy zapewniają wystawcom 
odpowiednie przygotowanie stanowisk, 
fachową pomoc w ich przygotowaniu jak 
również służą pomocą doradczą w bez-
pośrednich rozmowach rekrutacyjnych  
z uczestnikami targów. odwiedzającym targi 
poszukującym pracy gwarantujemy bezpłatny 
dostęp do informacji o wystawcach, przed-
stawianych przez nich ofert oraz materiałów 
promocyjnych i reklamowych. Ponadto 
podczas trwania targów odwiedzający będą 

Leżajskie targi Pracy  2009 targi@praca.lezajsk.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku zaprasza do wzięcia udziału w

II Leżajskich Targach Pracy 2009

mieli okazję zapoznać się z usługami Urzędu 
Pracy oraz instytucji działających na rzecz 
osób bezrobotnych i pracodawców. za-
pewniona zostanie również szeroka kapania 
informacyjno – promocyjna w lokalnych 
i regionalnych mediach promująca targi oraz 
ich uczestników.

Jesteśmy przekonani, iż nasza inicjatywa 
znajdzie uznanie u osób poszukujących pracy, 
oraz  pracodawców ale również a może przede 
wszystkim w oczach lokalnego społeczeństwa. 
Liczymy na duże zainteresowanie i włączenie 
się do organizacji targów jak największej liczby 
uczestników. od zaangażowania organizato-
rów, partnerów oraz instytucji współpracu-
jących zależeć będzie sukces tego wspólnego 
przedsięwzięcia.

Więcej informacji na temat targów 
udziela oraz zgłoszenia przyjmuje sekreta-
riat targów  tel. 017 240 67 20 wew. 45 
lub e-mail: targi@praca.lezajsk.pl

zapraszamy również do odwiedzenia 
strony www.targipracy.lezajsk.pl

UWAGA ROLNICY
Kierownik Biura Powiatowego Agencji restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa  

w Leżajsku uprzejmie przypomina, że termin składania wniosków o dopłaty obszarowe 
rozpoczyna się w dniu 16.03.2009 r.  a kończy w dniu 15.05.2009 r.

Składając wnioski w chwili obecnej unikniecie Państwo straty czasu jak i również 
związanych z tym kolejek zarówno przy wypełnianiu jak i przy składaniu wniosków do BP 
ArIMr w Leżajsku.

Podobnie jak w latach ubiegłych pomoc przy wypełnianiu wniosków świadczyć będą  do-
radcy Podkarpackiego ośrodka Doradztwa rolniczego w Boguchwale, pracownicy Urzędów 
Gmin oraz Podkarpackiej Izby rolniczej.

zachęcając do jak najszybszego składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na 
rok 2009, jednocześnie pragnę poinformować, iż za duży sukces Biura Powiatowego ArIMr 
w Leżajsku uznać należy realizację dopłat bezpośrednich za 2008 rok, które w tej Kampanii 
przebiegały rekordowo szybko. Dotychczas wypłacono rolnikom z terenu powiatu leżajskiego 
kwotę 11,297 miliona zł, dla prawie 99,7 % uprawnionych do otrzymania tej płatności.

Bardzo ważną sprawą jest przyjęty przez ArIMr terminarz uruchomienia w tym roku 
działań pomocowych z Programu rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z któ-
rego wynika, że wszystkie tegoroczne nabory wniosków ogłoszone zostaną w pierwszym 
półroczu.

Na większość działań nabory wniosków będą przeprowadzane według dotychczas obo-
wiązujących zasad. Nowością natomiast jest to, że dla dwóch działań inwestycyjnych tj. 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” i „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” kolejność 
rozpatrywania złożonych wniosków będzie ustalana w drodze losowania. Poniżej przedstawia-
my niektóre z planowanych terminów uruchomienia w 2009 roku poszczególnych działań 
ProW 2007-2013 :

Ułatwianie startu młodym rolnikom – 25.03.2009 r.
różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 15.04.2009 r.
Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów – 15.04.2009 r.
Modernizacja gospodarstw rolnych – 21.04.2009 r.
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 05.05.2009 r.

Kierownik BP ArIMr w Leżajsku

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Leżajsku
zaprasza na 

Dni otwarte
25 kwietnia 2009r. (sobota)

w godz. 9.00 – 13.00
Pracownicy Urzędu w tych dniach 
udzielać będą porad i wyjaśnień

w indywidualnych sprawach 
podatkowych

Naczelnik  
Urzędu Skarbowego w Leżajsku

informuje, że 

wydłuża godziny 

przyjmowania zeznań podatkowych 
w dniach 27-30.04.2009r.

do godz. 18.00
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„Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne”
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od 01.01.2009r. po raz drugi przystąpił do 
realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wartość 
ogólna projektu wynosi 268 000,00 zł, z czego 28 140,00 zł stanowi wkład własny Gminy Grodzisko Dolne.
 Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne, bezrobotnych, niepracujących, 
zatrudnionych – w tym rolników, będących w wieku aktywności zawodowej oraz korzystających z pomocy 
społecznej.
 Zadania określone w projekcie realizowane będą poprzez stosowanie instrumentów aktywnej integracji 
obejmujących działania w sferze aktywizacji zawodowej, społecznej oraz edukacyjnej.

Uczestnicy projektu - 25 osób w ramach projektu otrzyma wsparcie w postaci bezpłatnego udziału 
w grupowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych, podnoszącym kluczowe kompetencje życiowe, 
umożliwiające powrót do życia społecznego. Zajęcia te zostaną przeprowadzone w wymiarze 40 godzin.

Następnym działaniem, które będzie bezpłatnie przeprowadzone jest doradztwo zawodowe. Każdy uczestnik 
będzie mógł skorzystać z 5 godzin bezpłatnego doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy, biorąc pod uwagę 
posiadane już przez naszych uczestników umiejętności oraz kwalifikacje pomoże wybrać odpowiednie szkolenie. 
Ponadto zajęcia z doradcą zawodowym mają nauczyć uczestników jak i gdzie szukać pracy, przygotowywać 
wszelkiego rodzaju dokumenty aplikacyjne tj. CV, list motywacyjny itp. oraz jak przeprowadzić rozmowę 
z potencjalnym pracodawcą. Większości uczestników obce są pojęcia rynku pracy, rozmowy kwalifikacyjnej oraz 
podaży i popytu pracy. Zdobyta wiedza na pewno ułatwi uczestnikom w przyszłości poruszanie się po rynku pracy 
i doda im pewności siebie.

Ostatnim już działaniem, które zostanie przeprowadzone w ramach projektu będą bezpłatne szkolenia, które 
przeprowadzi firma szkoląca wybrana przez ośrodek. Planowane są następujące szkolenia: 

Spawacz metoda MAG i TIG,•	
Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych,•	
Kucharz małej gastronomii,•	
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,•	
Nowoczesny magazynier,•	
Nowoczesne technologie budowlane.•	

Prowadzona jest również kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego, dzięki czemu nasz ośrodek spełnia 
wymogi ustawowe dotyczące zatrudnienia. Pracownicy socjalni zajmą się zawieraniem kontraktów socjalnych                     
z uczestnikami projektu. Kontrakt socjalny  jest pewnego rodzaju umową  zawieraną z osobą ubiegającą się o pomoc 
a pracownikiem socjalnym, określającą uprawnienia i obowiązki stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych 
działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Wszyscy uczestnicy projektu 
objęci są pracą socjalną oraz w razie potrzeby wsparciem finansowym w postaci zasiłków.

Mamy nadzieję, że kwalifikacje i umiejętności zdobyte przez naszych uczestników w ramach projektu „Czas 
na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” umożliwi im realizację życiowych planów oraz poprawi ich pozycję na 
rynku pracy co docelowo uniezależni ich od pomocy społecznej.

Koordynatorem projektu jest Andrzej Wikiera – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku 
Dolnym.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
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Szanowni Państwo! 
Informujemy, że  jesteśmy 
w Leżajsku
Siedziba naszej Filii znajduje się  
w lokalu przy ul. Mickiewicza 18  
(na drugim piętrze) 

PEWNOŚĆ 
BEZPIECZEŃSTWO  
TRADYCJA

Program „MAM HAKA NA rAKA” jest 
ogólnopolskim programem kierowanym do 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej 
Polsce. rolą programu „MAM HAKA NA 
rAKA” jest umiejętne zaangażowanie młodzie-
ży w proces edukacyjny związany z profilaktyką 
nowotworową.

W naszej szkole projekt był realizowany 
w ramach koła biologicznego. Do  bezpo-
średniego udziału w programie zgłosiły się 
uczennice klas biologiczno-chemicznych: 
Justyna Burdzy, Beata Sieńko, Marta Sztaba 
i Joanna Wojdałowicz (I Lo D) oraz Anna 
Daraż, Dominika Furman i Katarzyna Pół-
ćwiartek (II Lo D). od początku stycznia 
2009 roku zdobywały one wiedzę o chorobach 
nowotworowych, korzystając między innymi 
z artykułów i prezentacji multimedialnych, 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” specjalizuje się w ubezpiecze-
niach kierowanych do mieszkańców małych miast i miejscowości oraz rolników.

JESTEŚMY FIRMĄ O DŁUGOTRWAŁYCH TRADYCJACH	

JESTEŚMY FIRMĄ POLSKĄ	

JESTEŚMY FIRMĄ BEZPIECZNĄ	

SKŁADKA JAKĄ U NAS ZAPŁACISZ JEST NIŻSZA JAK W IN-	
NYCH FIRMACH

Nasze atuty to:
SOLIDNOŚĆ• 
RZETELNOŚĆ• 
BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE• 

ZAPRASZAMY !
Filia w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 18 , tel/fax (017) 242-07-32  
czynna od poniedziałku do piątku od godz.  800 do 1600

zamieszczonych na stronie internetowej www.
mamhakanaraka.pl. W czasie ferii uczennice 
przygotowały prezentacje multimedialne. Na 
spotkaniu koła biologicznego po feriach, po 
przejrzeniu wszystkich prac, wybrały jedną 
z nich do zaprezentowania społeczności szkol-
nej. oprócz prezentacji przygotowane zostały 
materiały edukacyjne w formie ulotek oraz 
plakat z logo programu.

W dniu 3 marca 2009 roku w auli naszej 
szkoły program został zaprezentowany społecz-
ności szkolnej. Podczas prezentacji uczennice 
wyczerpująco i ciekawie omówiły następujące 
zagadnienia: powstawanie nowotworu, przy-
czyny i rodzaje nowotworów, profilaktyka 
i metody leczenia nowotworów, przyczyny, 
objawy i profilaktyka raka piersi i raka szyjki 
macicy. Po zakończeniu prezentacji opiekunka 
grupy Jolanta zygmunt przedstawiła najnow-
szy raport epidemiologiczny o chorobach 
nowotworowych w Polsce. Następnie każdy 
z uczestników spotkania miał możliwość 
przejrzenia ulotek i materiałów edukacyjnych 
oraz wzięcia udziału w dyskusji.

Mottem naszego programu stały się słowa, 
które wypowiedział kiedyś papież Jan Paweł II: 
„Prawdziwie wielki jest człowiek, który chce się 
czegoś nauczyć”. 

 Jolanta zygmunt

Dziękujemy pracownikom Nzoz „Sante” 
oraz Nzoz „centrum zdrowia” za cenne 
wskazówki oraz udostępnienie pacjentom 
przygotowanych przez nas materiałów eduka-
cyjnych i ulotek. 

„Hakowicze” z zespołu Szkół im. Igna-
cego łukasiewicza w Nowej Sarzynie

Idea programu                                 
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W dniu 7 marca br. w hali sportowej Miejskiego ośrodka Sportu i rekreacji w Nowej 
Sarzynie, która po raz kolejny gościła najmłodszych adeptów tenisa stołowego, odbyły się 
Mistrzostwa Województwa Żaczek i Żaków, był to równocześnie Wojewódzki Finał turnieju 
o Puchar Przeglądu Sportowego.

Medaliści wywalczyli prawo startu w Finale ogólnopolskim PS, który ma się odbyć 
w kwietniu w Gdańsku. Puchary dla medalistów ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna. zwycięscy otrzymali pamiątkowe puchary, medale oraz nagrody rzeczowe.

Najlepsze ósemki dziewcząt i chłopców:

Dominika z „Arki” znów jedzie do Gdańska

to już dziesięć lat, od kiedy po raz  pierw-
szy rozegrano turniej piłki sitkowej o Puchar 
Starosty Powiatu Leżajskiego. od czterech lat 
rozgrywany jest w kategorii chłopców. Wcze-
śniej uczestniczyły w nim zespoły dziewcząt.  
Pierwszy puchar w 1999r. odjechał do łańcuta, 
w 2004r. do Nowej Dęby a w 2005r. do Biłgo-
raja. Pozostałe zostały w Leżajsku. W turnie-
jach uczestniczyło wiele  zespołów dziewcząt 
i chłopców zaprzyjaźnionych z zespołem Szkół 
Licealnych w Leżajsku. Wśród nich znalazły się 
drużyny z łańcuta, Żołyni, Soniny, Biłgoraja, 
Nowej Dęby, rakszawy, Przeworska, Niska, 
Stalowej Woli, zamościa i Lublina. Dziesiąty 
jubileuszowy turniej rozegrano tradycyjnie 
w hali sportowej przy zespole Szkół Liceal-
nych w Leżajsku 02.03.2009r. Wzięły w nim 
udział zespoły siatkarskie z czterech szkół: 

zespół Szkół Leśnych z Biłgoraja, zespół Szkół 
transportowo Komunikacyjnych z Lublina, 
III Liceum ogólnokształcące z zamościa oraz 
gospodarz, zespół Szkół Licealnych Leżajsk. 
otwarcia turnieju dokonali Dyrektor Szkoły 
mgr Stanisław Bartnik oraz Powiatowy orga-
nizator Sportu Szkolnego mgr eugeniusz Josse. 
zaraz po uroczystym otwarciu rozpoczęły się 
mecze, które sędziowali: mgr zbigniew trębacz 
i mgr Marek Karakuła.

 rozegrano sześć meczy, które zakończyły 
się następującymi wynikami:

Leżajsk - zamość 2 : 0, Biłgoraj - Lublin 
2 : 0, Leżajsk - Lublin 2 : 0     Biłgoraj - za-
mość 2 : 1, zamość - Lublin 2 : 0, Leżajsk 
- Biłgoraj 2 : 0

zwycięzcą turnieju została drużyna zespo-
ły Szkół Licealnych w Leżajsku, trener Adam 

Kowalski. Drugie miejsce zajął zespół Szkół 
Leśnych z Biłgoraja, trener Jacek Grabias.

trzecie miejsce przypadło dla zespołu III 
Lo w zamościu, trener Jan obszański. A na 
czwartym miejscu uplasowała się drużyna 
zespół Szkół transportowo Komunikacyjnych 
z Lublina, trenerzy Mariusz Nałęcki i Sławomir 
Myszka. Najlepszym rozgrywającym turnieju 
został Michał Płaza z Lublina. Najlepszym 
blokującym Dawid Sobaszek z Biłgoraja.

Najlepszym atakującym Piotr Wojtyna 
z Leżajska. tytuł najwszechstronniejszego za-
wodnika otrzymał Adrian zych również z zSL 
w Leżajsku. Siatkarze ci otrzymali pamiątkowe 
statuetki, drużyny dyplomy i puchary a opie-
kunowie piękne albumy o Leżajsku. Wszystkie 
nagrody sponsorowało Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku. oficjalnego zakończenie turnieju 
dokonał Wicestarosta Józef Majkut wspólnie 
z dyrektorem szkoły mgr Stanisławem Bartni-
kiem, dziękując wszystkim za udział i sportowe 
zachowanie. Do zobaczenia za rok.

Drużyna z Leżajska wystąpiła w składzie: 
zygmunt Jakub – kapitan, Baran Marcin, 
Franus Aleksander, Wojtyna Piotr, zygmunt 
Paweł, zych Adrian, Sierżęga Dawid – libero, 
Kulpa ernest, Kamiński Mateusz, cymer-
man Michał, Kuras Mateusz, Gorący łukasz, 
Stoltman Paweł. trener drużyny mgr Adam 
Kowalski wraz z zawodnikami dziękują Staro-
stwu Powiatowemu w Leżajsku za dziesięć lat 
owocnej współpracy związanej z organizacją 
turniejów oraz propagowaniem piłki siatkowej 
na terenie naszego powiatu.

A.K.    

Dziesięć lat z Pucharem Starosty
Dominika Kułacz

żaczki:
KUŁACZ Dominika1.  (98) PUKS Arka 
łętownia 3:1 (7, 4, -7, 8) 
JUcHA Patrycja (98) KKtS MoSir 2. 
Krosno 
JĘDrzeJczYK Agata (98) LUKS 3. 
Jaworze Górne 
WereDA Barbara (99) UKS Gim-4. 
tim 5 Stalowa Wola 
GODEK Martyna5.  (99) PUKS Arka 
łętownia 
ANtoSIAK Monika (98) MLUKS 6. 
Dubiecko 
PĘK Karolina (98) IKS tarnobrzeg 7. 
PIASecKA Karolina (99) UKS Gim-8. 
tim 5 Stalowa Wola

żacy:
NALePA Kamil (99) UKS Gim-tim 5 1. 
Stalowa Wola 3:2 (8, -9, 4, -9, 9) 
MroczKA Maksymilian (98) PKS 2. 
Kolping Jarosław 
MIŚKÓW Dominik (98) MLKS Nurt 3. 
Przemyśl 
SzczUreK Adrian (98) LUKS Wisłok 4. 
Krościenko Wyżne 
KozIMALA Kacper (98) UKS Gim-5. 
tim 5 Stalowa Wola 
zIeLNIcKI Bartłomiej (98) PKS Kol-6. 
ping Jarosław 
STAŃKO Jacek7.  (98) PUKS Arka łę-
townia 
KocIUBA Filip (98) KStS Kontap 8. 
oVB Krosno
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