


2 KURIER POWIATOWY 11/2012 (103)

��POWIAT

Kurier Powiatowy Wydawca: Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Le¿ajsk. Adres redakcji: 37-300 Le¿ajsk, ul. Sk³odowskiej 8, budynek B Starostwa Powiatowego
w Le¿ajsku, tel. (17) 24 04 571; e-mail: promocja@starostwo.lezajsk.pl Stali wspó³pracownicy: Alicja Kycia (Gmina Kury³ówka), Piotr Sowa (Miasto i Gmina Nowa Sarzyna), Ma³gorzata Halasa
(Gmina Grodzisko Dolne), Zdzis³aw Janeczko (Gmina Le¿ajsk). Redaktor naczelna: Ma³gorzata Bechta.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Artyku³y odzwierciedlaj¹ pogl¹dy ich autorów. Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany
tytu³ów. Za treœæ reklam i og³oszeñ p³atnych nie bierze odpowiedzialnoœci.
Nak³ad: 2500 egz. £amanie: grafika-dtp@o2.pl Druk: TECHGRAF w £añcucie Numer zamkniêto 12.11.2012 r.

Rodzinie Zmar³ej

œp. WIES£AWY BRZYSKIEJ
wyrazy szczerego wspó³czucia i ¿alu

sk³adaj¹ Powiatowy Lekarz Weterynarii
i pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Le¿ajsku

Pani URSZULI ŒLI¯
Przewodnicz¹cej Zwi¹zków Zawodowych

Pielêgniarek i Po³o¿nych
Szpitala Powiatowego w Le¿ajsku

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

TEŒCIA
sk³adaj¹ Dyrekcja oraz pracownicy

Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Le¿ajsku

Panu MARKOWI ŒLI¯OWI
Radnemu Rady Powiatu Le¿ajskiego

wyrazy wspó³czucia i ¿alu
z powodu œmierci

OJCA
sk³ada Rada i Zarz¹d Powiatu Le¿ajskiego

W NUMERZE:

POWIAT – przeczytaj miêdzy innymi:

Le¿ajscy Strzelcy na Obchodach Centralnych
Œwiêta Niepodleg³oœci ................................................................................. 3

Dwa srebra dla Chóru „Cantiamo” ...........................................................4

Nowe mo¿liwoœci dla ZST ..........................................................................4

Powiatowe Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci ............................................ 5

Zag³ada ̄ ydów w czasie II wojny œwiatowej
na terenie Le¿ajska i okolicznych wsi le¿ajszczyzny ................................ 6

Informacje z SOSW w Le¿ajsku .............................................................. 12

Wymiana m³odzie¿y z ZS Nowa Sarzyna ze szko³¹
w Olaine na £otwie ................................................................................... 14

Biotechnologia w ZSL w Le¿ajsku .......................................................... 15

S¹ na tym œwiecie miejsca .................................................................... 16-17

Poradnik konsumenta .............................................................................. 20

Najstarsi mieszkañcy Gminy Kury³ówka ............................................... 21

Informacje sportowe ........................................................................... 22-24

Dooko³a œwiata z Ireneuszem Wo³kiem: Tajemnice Majów ........... 18-19

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej ......................................................................... 13

MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA ............................................................ 7

GMINA GRODZISKO DOLNE ..................................................................... 8-9

GMINA LE¯AJSK .................................................................................... 10-11



3KURIER POWIATOWY 11/2012 (103)

POWIAT �

Strzelcy o godz. 8.30 uczestni-
czyli we Mszy Œwiêtej w Katedrze
Polowej Wojska Polskiego, nastêp-
nie udali siê na Plac Józefa Pi³sud-
skiego, by przygotowaæ siê do g³ów-
nych uroczystoœci.

Nasz pododdzia³ uczestniczy³
w defiladzie ulicami Warszawy razem
z innymi formacjami mundurowy-
mi, a tak¿e Strzelcy pe³nili warty
honorowe przy Pomniku Marsza³-
ka Józefa Pi³sudskiego, Stefana Gro-
ta Roweckiego oraz Wincentego
Witosa. Le¿ajscy Strzelcy zabezpie-
czali tak¿e razem z funkcjonariu-
szami Biura Ochrony Rz¹du strefy,
którymi przemieszcza³y siê najwa¿-
niejsze osoby w naszym pañstwie.

Bardzo du¿ym wyró¿nieniem by³
fakt, i¿ nasza uczennica z 2 klasy
wojskowo – ratowniczej Iwona Ko-
walik bra³a udzia³ w asyœcie kadry
Zwi¹zku Strzeleckiego sk³adaj¹cej
wieniec pod Grobem Nieznanego
¯o³nierza w trakcie g³ównych uro-
czystoœci. Ogromne wra¿enie na
wszystkich zrobi³a salwa honorowa
z armat (21 strza³ów). Warto pod-
kreœliæ, i¿ le¿ajscy Strzelcy po raz
kolejny stanêli na wysokoœci zada-
nia pe³ni¹c odpowiedzialne funk-
cje. Dowódca le¿ajskiej Jednostki
Strzeleckiej Waldemar T³uczek tak
podsumowuje udzia³ w tej wyj¹tko-
wej uroczystoœci: Jesteœmy dumni i za-
szczyceni, ¿e nasza dotychczasowa pra-
ca zosta³a zauwa¿ona i doceniona.

Le¿ajscy Strzelcy na Obchodach Centralnych
Œwiêta Niepodleg³oœci

W dniu 11 listopada br. Strzelcy z Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP, uczestniczyli w obchodach
narodowych Œwiêta Niepodleg³oœci.

Dziêkujê wszystkim Strzelcom, którzy
tak licznie (ok. 120 osób) uczestniczyli
w tym najwa¿niejszym dla nas Œwiê-
cie Narodowym, zarówno w Warsza-
wie – na Obchodach Centralnych tej
uroczystoœci oraz w Le¿ajsku – na Po-
wiatowych obchodach 94-tej rocznicy
Odzyskania Niepodleg³oœci. Uwa¿am,

Fot. Karolina Bzdura

�Pododdzia³ le¿ajskich Strzelców uczestniczy³ w defiladzie ulicami Warszawy razem z innymi formacjami mundurowymi.

�Iwona Kowalik w asyœcie kadry Zwi¹zku Strzeleckiego sk³adaj¹cej wieniec pod Gro-
bem Nieznanego ̄ o³nierza

�Strzelcy po raz kolejny stanêli na wyso-
koœci zadania  pe³ni¹c bardzo odpowie-
dzialne funkcje.

¿e taka postawa m³odego cz³owieka
zas³uguje na najwy¿sze uznanie. Dziê-
kujê wam Strzelcy! S³owa podziêko-
wania kierujê równie¿ do pani Izabeli
Miazga (pedagog w Zespole Szkó³ Li-
cealnych) za opiekê nad m³odzie¿¹, za-
anga¿owanie i pomoc podczas tych uro-
czystoœci.

Dzieñ wczeœniej, czyli 10 listo-
pada br. Strzelcy odwiedzili równie¿
Sejm RP. Za pomoc w organizacji
tej wizyty Strzelcy dziêkuj¹ panu
Stanis³awowi Bartnikowi – Dyrek-
torowi Zespo³u Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku.

WT

S³owa wsparcia, wyrazy najg³êbszego ¿alu i prawdziwego smutku
z powodu tak nag³ej, niespodziewanej œmierci Rodzinie i Najbli¿szym

sk³adaj¹
Starosta Le¿ajski wraz z Zarz¹dem Powiatu Le¿ajskiego

oraz koledzy i kole¿anki z pracy.

£¹czymy siê w smutku, jednoczeœnie zapewniaj¹c o pamiêci i modlitwie w tych trudnych dniach.

W naszych sercach d³ugo bêdzie trwaæ pamiêæ o Tobie Ryszardzie.

W dniu 14 listopada 2012 roku zmar³ w Le¿ajsku

Kierownik Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku
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8 listopada br. zosta³a podpisana umowa pomiêdzy Powiatem Le¿aj-
skim (organ prowadz¹cy dla Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku)
a Marsza³kiem Województwa Podkarpackiego dotycz¹ca realizacji projek-
tu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wy-
twarzania”. Projekt ten dotyczy Zespo³u Szkó³ Technicznych,
a w jego ramach zostanie wykonana adaptacja czêœci pomieszczeñ war-
sztatowych w tej szkole oraz doposa¿enie pracowni w nowoczesny sprzêt.

£¹czna wartoœæ tego przedsiêwziêcia to kwota ok. 8 mln 200 tys z³,
a planowany termin realizacji to koniec 2013 roku.

W imieniu Powiatu Le¿ajskiego umowê podpisa³ Marek Kogut –
Wicestarosta Le¿ajski oraz Lucjan Czenczek – Cz³onek Zarz¹du Powia-
tu Le¿ajskiego. tekst i foto: Ma³gorzata Bechta

Nowe mo¿liwoœci dla Zespo³u Szkó³ Technicznych

�W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli –  od lewej: Antoni Burek – Naczelnik

Wydzia³u Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku, Halina Samko   –

Dyrektor Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku, Marek Kogut  – Wicestarosta Le¿aj-

ski oraz Lucjan Czenczek – Cz³onek Zarz¹du Powiatu Le¿ajskiego.

Dwa srebra dla Chóru „Cantiamo”

Konkurs w Bydgoszczy by³ ju¿
pani Barbarze znany. Nie pierwszy
raz le¿ajski chór bra³ w nim udzia³
i zawsze wraca³ z kamertonem (naj-
czêœciej z³otym). Nie oznacza to
jednak, i¿ do tegorocznej edycji
mniej siê przygotowywano. Ka¿dy
udzia³ w konkursie wymaga odpo-
wiedniego zaanga¿owania, a w chó-
ralistyce to w³aœnie systematycz-
noœæ zwiêksza szanse na perfekcyj-
ne wykonanie utworów.

Dlatego te¿ z rozpoczêciem no-
wego roku szkolnego, próby zyska-
³y na intensywnoœci. Chór przygo-
towywa³ siê do konkursu w Byd-
goszczy, a tak¿e do konkursu w War-
szawie, który odbywa³ siê tydzieñ
póŸniej.

Pani Barbara tak wspomina kon-
kurs w Bydgoszczy: Formu³a kon-
kursu nie zmienia siê od lat. Wiêc ja-
d¹c tam w zasadzie wiemy czego mo¿-
na siê spodziewaæ. To bez w¹tpienia
wa¿ny konkurs, poniewa¿ organizo-
wany jest pod patronatem Ministra
Edukacji Narodowej oraz Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Srebrny Kamerton w naszej kategorii
to dla nas ogromny sukces.

Drugi konkurs pn. „VIII War-
szawski Miêdzynarodowy Festiwal

Jak powtarza pani Barbara nie
wa¿ne dla nich by³o zajêcie najwy¿-
szego podium. Wa¿niejsze by³y wra-
¿enia i emocje, jakie towarzyszy³y im
podczas wystêpów. Sama rywaliza-
cja by³a pouczaj¹ca oraz emocjonu-
j¹ca, poniewa¿ w konkursie tym
czu³o siê po prostu niesamowicie
wysoki poziom. Równie¿ wystêpy
zagranicznych chórów nios³y ze sob¹
niezwyk³y ³adunek emocji, te kolo-
rowe stroje regionalne, oryginalny
repertuar - to wszystko z³o¿y³o siê
na bardzo pozytywne wspomnienia
z tego wyjazdu. Tam równie¿ pani
Barbara us³ysza³a komplement, ¿e
„le¿ajski Chór wypad³ najlepiej
z chórów polskich”! Ta opinia by³a
równie wa¿na, co wyœpiewane II
miejsce.

Le¿ajski Chór „Cantiamo” pod
batut¹ pani Barbary Kuczek utrzy-
muje siê ci¹gle w czo³ówce ogólno-
polskiej, a nawet miêdzynarodowej.
To bez w¹tpienia potwierdzenie
ogromnej determinacji zarówno
œpiewaj¹cych dziewcz¹t, jak i dyry-
gentki. Dziêki licznym sukcesom,
chór i pani Barbara przyczyniaj¹ siê
do tego, i¿ Le¿ajsk znany jest na
mapie polskiej chóralistyki.

Ma³gorzata Bechta

�Sk³ad Chóru „Cantiamo” w Warszawie: Monika Pawul, Diana Jagusztyn, Natalia Kuciñ-

ska, Dominika Paszko, Karina RaŸnikiewicz, Dorota Koloñczyk, Magdalena Mase³ek,

Magdalena Malkowska, Katarzyna Kuczek, Faustyna Marszalec, Aldona Juœko, Edyta

Kamiñska, Weronika Hejda, Anna Ci¹g³o, Wiktoria Hander, Kaja Nazar, Izabela Kochman,

Joanna Jaworska, Izabela Partyka, Aleksandra Kisiel, Paulina Kusio, Aleksandra Bo-

bowska, Gabriela Rauza, Wioletta Kostek, Karolina Nazar. Dyrygent: Barbara Kuczek.

konkursów. Zdecydowanie wy¿szy po-
ziom, wspania³a organizacja i niesa-
mowity profesjonalizm cechuje konkurs
w Warszawie. Byliœmy zachwyceni ró¿-
norodnoœci¹ wystêpuj¹cych chórów, bo
nale¿y wspomnieæ, i¿ wystêpowa³y chó-
ry z takich krajów jak: S³owenia, Szwe-
cja, Macedonia, Indonezja, Estonia
i oczywiœcie Polska.

�W Bydgoszczy wystêpowa³y tak¿e: Aleksandra Gielara, Karolina £omnicka, Marlena

Kusy, Karolina Kuczek, Joanna Polañska.

Pani Barbara Kuczek – dyrygent
Chóru „Cantiamo” z Gimnazjum
Miejskiego w Le¿ajsku, przyzwy-
czai³a nas ju¿ do wysokich lokat.
Nie inaczej by³o równie¿ w paŸ-
dzierniku br., w którym to Chór
„Cantiamo” pod batut¹ pani Bar-
bary wyœpiewa³ dwa srebra:
w XXII Ogólnopolskim Konkursie
Chórów a Capella Dzieci i M³o-
dzie¿y w Bydgoszczy oraz w VIII
Warszawskim Miêdzynarodowym
Festiwalu Chóralnym „VARSOVIA
CANTAT”.

Chóralny „VARSOVIA CANTAT”
odby³ siê 28.10.2012 r. Pani Barbara
po raz pierwszy uczestniczy³a
w tym konkursie, a wra¿enia z tego
udzia³u s¹ niesamowite: Udzia³
w tym warszawskim konkursie spra-
wi³, i¿ zupe³nie inaczej podchodzê teraz
do Bydgoszczy. Nie da siê nie porów-
naæ organizacji i poziomu tych dwóch

Chór „Cantiamo” oraz Pani Bar-
bara Kuczek dziêkuje nastêpuj¹-
cym sponsorom i darczyñcom za
pomoc w organizacji wyjazdów
na w/w konkursy muzyczne: Elek-

trociep³ownia Nowa Sarzyna, BMF
Polska, Browar w Le¿ajsku, Urz¹d

Miasta w Le¿ajsku i MZK Le¿ajsk.
S³owa podziêkowania nale¿¹ siê rów-

nie¿ Przewodnicz¹cemu Rady Mia-
sta Le¿ajska p.Ireneuszowi Stefañ-

skiemu, dyrektorowi Gimnazjum
w Le¿ajsku p.W³adys³awowi Py¿owi
oraz opiekunom: p.Ewelinie Kuc³o
i p. Grzegorzowi RaŸnikiewiczowi.
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Tradycyjnie, ta uroczystoœæ zosta-
³a podzielona na trzy czêœci.
Pierwsz¹ z nich, i zarazem najwa¿-
niejsz¹, by³a Msza Œwiêta w inten-
cji Ojczyzny, która zosta³a odpra-
wiona o godz. 13 w Klasztorze OO.
Bernardynów w Le¿ajsku. Wziê³y
w niej udzia³ liczne poczty sztan-
darowe instytucji z terenu powia-
tu, zaproszeni goœcie oraz miesz-
kañcy Ziemi Le¿ajskiej. Oprawê
muzyczn¹ zapewni³a Orkiestra
Dêta z Brzózy Królewskiej oraz
Chór „Emaus”.

Drug¹ czêœci¹ uroczystoœci by³
patriotyczny program artystyczny

Wiêcej zdjêæ z uroczystoœci na: www.starostwo.lezajsk.pl
– Aktualnoœci (data zamieszczenia: 12.11.2012r.)

Organizatorzy dziêkuj¹ za pomoc w przygotowaniu Obchodów:

- Orkiestrze Dêtej z Brzózy Królewskiej pod batut¹ pana Stanis³awa Stêpnia
- dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie
- dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom Pañstwowej Szko³y Muzycznej

I stopnia w Le¿ajsku
- chórowi Emaus dzia³aj¹cemu przy Klasztorze OO. Bernardynów w Le¿ajsku
- harcerzom z Komendy Hufiec Le¿ajsk
- Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
- komendantowi i funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Le¿aj-

sku

Szczególne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê Strzelcom z Jednostki

Strzeleckiej nr 20 35 z Le¿ajska z Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku za
pomoc w organizacji w/w Œwiêta. Strzelcy starannie wyszkoleni i wzorowo
prezentuj¹cy siê nadali tej uroczystoœci wyj¹tkowo patriotyczny charakter.

Powiatowe Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
11 listopada br. Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku wspólnie z  Klasztorem OO. Bernardynów w Le¿ajsku, zorganizowa³o Powiatowe obchody

94-tej rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci.

wykonany przez m³odzie¿ z Zespo-
³u Szkó³ w Nowej Sarzynie oraz
uczniów z Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej I stopnia w Le¿ajsku. Hi-
storyczn¹ opowieœæ uczniów uroz-
maica³y wiersze oraz pieœni patrio-
tyczne.

Ostatnia czeœæ uroczystoœci od-
by³a siê pod pomnikiem poleg³ych
w walkach niepodleg³oœciowych.
Przy dŸwiêkach werbla delegacje re-
prezentuj¹ce samorz¹dy, instytucje
oraz organizacje sk³ada³y okolicz-
noœciowe wieñce oraz kwiaty.

Ma³gorzata Bechta

�Poczty sztandarowe oraz delegacje z okolicznoœciowymi wieñcami.

�Delegacja reprezentuj¹ca Powiat Le¿ajski: Prezydium Rady Powiatu Le¿ajskiego.

�Msza Œwiêta zosta³a odprawiona
w Klasztorze OO. Bernardynów w Le¿ajsku.

�Zarz¹d Powiatu, radni oraz zaproszeni goœcie.

�Patriotyczny program artystyczny.

�Orkiestra Dêta z Brzózy Królewskiej pod
batut¹ Stanis³awa Stêpnia.

�Wyj¹tkowego charakteru uroczystoœæ
nabra³a dziêki obecnoœci Jednostki Strze-
leckiej nr 2035 z Zespo³u Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku.

�Pomnik poleg³ych w walkach niepodle-
g³oœciowych.

Fot. Damian Majkut, Robert Antczak
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W 1939 roku ludnoœæ Le¿ajska li-
czy³a 6 381 mieszkañców, w tym*:
– Polaków: 4 038, tj. 63,2%
– ¯ydów: 1 896, tj. 29,8 %
– Rusinów (Ukraiñców): 447, tj. 7%
*AP Przemyœl, Arch. M. Le¿ajska, rkps 18, Spr.

Org. Pow.  £añc. s. 33

Poza Le¿ajskiem znaczne grupy
¯ydów zamieszkiwa³y w okolicz-
nych wsiach: Grodzisku Dolnym
i Grodzisku Górnym, Brzózie Kró-
lewskiej, Sarzynie, Giedlarowej
i Wierzawicach. By³y to zgrupowa-
nia od kilkunastu do kilkuset
¯ydów.

W tym czasie ¯ydzi trudnili siê
handlem hurtowym i detalicznym,
bowiem: na 9 przedsiêbiorstw hur-
towych, ¿ydowskich by³o 6, a pol-
skich tylko 3. Podobnie by³o ze skle-
pami detalicznymi, których by³o
181, w tym ¿ydowskich: 153, a tyl-
ko 28 w rêkach polskich.

Wybuch II wojny œwiatowej na-
st¹pi³ w dniu 1 wrzeœnia 1939r. By³
to napad armii hitlerowskiej na
Polskê bez wypowiedzenia wojny.

Ju¿ w dniu 4 wrzeœnia mia³ miej-
sce pierwszy nalot niemieckiego
lotnictwa (Luftwaffe) na Le¿ajsk.
W wyniku nalotu zbombardowa-
no rejon stacji kolejowej i Plac Tar-
gowy. W dniu 10 wrzeœnia dotar³y
do Le¿ajska pierwsze oddzia³y
wojsk hitlerowskich. By³ to dzieñ
¯ydowskiego Nowego Roku.
W tym dniu zosta³a spalona syna-
goga ¿ydowska, co by³o zapowie-
dzi¹ przeœladowañ ¯ydów na sze-
rok¹ skalê.

Pierwszym aktem przeœladowa-
nia ¿ydów by³o wysiedlenie ich
w rejon Sieniawy, tj. na tereny zajê-
te przez Armiê Czerwon¹. Czêœæ
ludnoœci ¿ydowskiej ukrywa³a siê na
miejscu, korzystaj¹c z pomocy Po-
laków, którzy nara¿ali swe ¿ycie
przechowuj¹c ̄ ydów.

Po ustaniu dzia³añ wojennych,
czêœæ ¯ydów powróci³o do Le¿aj-
ska. By³a to grupa oko³o 300 osób.
Tu ich zgrupowano w lokalnym
getcie w pobli¿u rynku le¿ajskiego
w domach po¿ydowskich. Wówczas
powo³ano Radê ̄ ydowsk¹ tzw. Ju-
denrad, a na zwierzchnika Rady
okupant powo³a³ niejakiego Wa-
gnera (¯yda, który z zawodu by³
prawnikiem). Spoœród m³odych
¯ydów, mieszkañców getta powo-
³ano dwuosobow¹ sta¿, która ca³-

kowicie podporz¹dkowa³a siê w³a-
dzom okupacyjnym.

Ludnoœæ getta zmuszana by³a do
najciê¿szych prac fizycznych, przy
czym stra¿ ¿ydowska w sposób bez-
wzglêdny egzekwowa³a wykonywa-
nie zleconych zadañ.

Gehenna ta trwa³a do roku 1942,
kiedy to rozpoczêto likwidacjê
¯ydów w Le¿ajsku. Czêœæ ¯ydów
zamordowano w Le¿ajsku, g³ównie
na cmentarzu ¿ydowskim, czêœæ
w lasku ko³o Wierzawic, a czêœæ po
wywiezieniu do wiêkszego zgrupo-
wania ̄ ydów w obozie w Pe³kiniach
ko³o Jaros³awia, gdzie nastêpowa³a
ostateczna likwidacja.

Ci, którzy znaleŸli siê na obsza-
rach zajêtych przez Armiê Czerwon¹
zostali wywiezieni przez NKWD na
Sybir. Czêœæ zbieg³a i jednostkowo
wywêdrowali do ró¿nych pañstw
Europy, Azji i Ameryki.

Nale¿y tu wspomnieæ o wspó³-
pracy z Hitlerowcami poszczegól-
nych Polaków w likwidacji ̄ ydów
zbieg³ych i indywidualnie ukrywa-
j¹cych siê z pomoc¹ ludnoœci pol-
skiej.

Np. dwóch pracowników Stra-
¿y Miejskiej w Le¿ajsku, ze szcze-
gólnym upodobaniem wszukiwali

ukrywaj¹cych siê ̄ ydów i okrutnie
ich mordowali. Jednego z nich –
na podstawie decyzji s¹du konspi-
racyjnego zlikwidowa³a grupa
cz³onków konspiracji.

Po przejœciu frontu w Le¿ajsku
zgromadzi³o siê kilkunastu ¿ydów
z terenów wschodnich, którzy ulo-
kowali siê w domu po¿ydowskim
w centrum miasta. Szczêœliwi, ¿e
uniknêli zag³adzie, zostali niespo-
dziewanie napadniêci noc¹ przez
grupê pseudo-partyzantów i ci
zbrodniarze wymordowali ocala-

Zag³ada ¯ydów w czasie II wojny œwiatowej
na terenie Le¿ajska i okolicznych wsi le¿ajszczyzny

ROK POLACY ¯YDZI UKRAIÑCY NIEMCY ROSJANIE RAZEM
1939 r. (wybuch wojny) 3 500 2 600 412 37 — 6 549
1.VIII.1944 r. 6 046 14 453 29 5 6 541

³ych ¯ydów. Przynieœli tym hañbê
naszemu miastu…

Warto równie¿ wspomnieæ o ist-
nieniu ksi¹¿ki wydanej pod re-
dakcj¹ ¯ydów (H.Rabin, T.Azir) –
dawnych mieszkañców Le¿ajska,
obecnie mieszkaj¹cych w Izraelu.
Publikacja „Ksi¹¿ka pami¹tkowa
mêczeñstwa ¯ydów w Le¿ajsku
w czasie holocaustu” liczy oko³o
500 stron i zosta³a napisa³a przez
Stefena i Sary Katz – obecnie miesz-
kaj¹cych w Nowej Zelandii.

Zbigniew Larendowicz

��Le¿ajsk przed wybuchem II wojny œwiatowej. Fot. Archiwum Muzeum Ziemi Le¿aj-

skiej.

** Arch.Pañstw. w Przemyœlu, Akta Miasta Lezajska, sygn. 39
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W naszej gminie obchody roz-
poczê³a Msza œw. w intencji Ojczy-
zny, sprawowana przez ks. probosz-
cza Kazimierza Kawê w Koœciele
Parafialnym w Nowej Sarzynie. Po
jej zakoñczeniu wierni mogli obej-
rzeæ wystêpy artystyczne przygoto-
wane przez uczniów Gimnazjum
w Woli Zarczyckiej. W programie
znalaz³y siê m.in. recytacja poezji,
pieœni patriotyczne oraz projekcja
filmu „Animowana historia Polski”
Tomasza Bagiñskiego.

Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a
siê na Placu 11 Listopada w Nowej
Sarzynie. Na wstêpie odœpiewano
hymn pañstwowy przy akompania-
mencie orkiestry dêtej z Kury³ów-
ki. Poczty sztandarowe oraz wszyst-
kich zgromadzonych mieszkañców
gminy powita³ burmistrz Jerzy
Paul. Sk³adamy czeœæ i ho³d tym, któ-

rzy ponad wszystko cenili dobro wspól-
ne i troszczyli siê o przysz³e losy Ojczy-
zny. Pamiêtamy o bohaterach Naro-
du Polskiego z powstania listopado-
wego i styczniowego, o bohaterach
wszystkich walk o niepodleg³oœæ, tych
z pierwszej i drugiej wojny œwiatowej,
ale równie¿ i tych z okresu PRL-u
– powiedzia³ w sowim wyst¹pieniu.
Burmistrz przypomnia³ tak¿e oso-
by dwóch mieszkañców gminy –
majora Stanis³awa Kuklê oraz sze-
regowego Stanis³awa Kamiñskiego,
którzy zginêli, walcz¹c o woln¹ Pol-
skê.

Ostatnim punktem uroczysto-
œci by³o z³o¿enie wieñców pod po-
mnikiem „Walk o Niepodleg³oœæ”
przez burmistrza, radnych, Hen-
ryka Atemborskiego, delegacje
NZZS „Solidarnoœæ”, instytucji
kultury oraz szkó³.

Ta skromna piêtnastolatka udzie-
li³a profesjonalnej pomocy mê¿czyŸ-
nie le¿¹cemu na trawniku przy ul.
1 Maja. Zorganizowa³a akcjê reani-
macyjn¹ i wykonywa³a masa¿ serca
a¿ do przyjazdu karetki pogotowia.

Paulina Dec

nagrodzona
We wtorek 6 listopada burmistrz
Jerzy Paul spotka³ siê z uczniami
Gimnazjum im. Jana Paw³a w No-
wej Sarzynie, aby podziêkowaæ
Paulinie Dec za uratowanie ¿ycia
mieszkañcowi miasta.

Paulina, mimo swojego m³odego wie-
ku, zachowa³a siê niezwykle dojrzale.
Uratowa³a cz³owieka. Swoj¹ postaw¹
da³a nam wszystkim przyk³ad olbrzy-
miej odwagi i wra¿liwoœci. W imieniu
wszystkich mieszkañców pragnê jej za

to serdecznie podziêkowaæ – powiedzia³
burmistrz, wrêczaj¹c jej w dowód
uznania laptopa ufundowanego
przez Urz¹d Miasta i Gminy.

Paulinie dziêkowa³ tak¿e prywat-
ny przedsiêbiorca Janusz Janik

z Rudy £añcuckiej, który wrêczy³
jej nagrodê pieniê¿n¹ oraz ratow-
nicy z Grupy Pierwszej Pomocy
PCK w Nowej Sarzynie, zaprasza-
j¹c j¹ na nieodp³atny kurs szkole-
niowy, natomiast kole¿anki i kole-
dzy nagrodzili szkoln¹ bohaterkê
brawami.

Kto ratuje ¿ycie ludzkie – ratuje
œwiat. Dzisiejsze spotkanie to dowód
na to, ¿e m³odzi ludzie potrafi¹ zdzia-
³aæ naprawdê wiele – zwróci³ siê do
uczniów dyrektor szko³y Les³aw
Marciniak. Cieszê siê, ¿e pozytywne
zachowania wœród m³odzie¿y zostaj¹
dostrze¿one i docenione – podsumo-
wa³ uroczystoœæ gospodarz Gimna-
zjum.

Obchody Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci
W dniu 11 listopada Polska œwiêtowa³a 94. rocznicê odzyskania nie-
podleg³oœci. W ca³ym kraju rozbrzmiewa³a melodia „Mazurka D¹brow-
skiego”, a na ulicach powiewa³y dumnie bia³o-czerwone flagi.

Major Stanis³aw Kukla – urodzony 9 listopada 1892 w Sarzynie,

w przysió³ku Janda. Uczestniczy³ w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 ro-

ku. Bra³ udzia³ w Kampanii Wrzeœniowej. W 1939 r. wziêty do niewoli,

osadzony w Kozielsku, zamordowany przez NKWD w Katyniu. Odzna-

czony krzy¿em Virtuti Militari oraz Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Szeregowy Stanis³aw Kamiñski – urodzony 3 stycznia 1925 roku

w Sarzynie. Bra³ udzia³ w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem

Stasiu Krawiec. Podczas eskortowania transportu broni i amunicji zo-

sta³ postrzelony. W wyniku ciê¿kich obra¿eñ zmar³ 18 wrzeœnia 1944 r.

Poœmiertnie odznaczony Krzy¿em Walecznych. Spoczywa w kwaterze

powstañców na Cmentarzu Pow¹zkowskim.
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Targowisko zmieni³o
swoje oblicze

Gminne targowisko wróci³o na
swoje miejsce. W dniu 15 paŸdzier-
nika br. po d³u¿szej przerwie, coty-
godniowy targ jaki ma miejsce
w Grodzisku w ka¿dy poniedzia-
³ek, odby³ siê na odremontowanym
placu targowym.

Teraz plac targowy to targowisko
z prawdziwego zdarzenia. Dziêki
uporz¹dkowaniu terenu targowisko
sprawia wra¿enie o wiele wiêksze-
go. Jest zdecydowanie bardziej funk-
cjonalne, co w znacznym stopniu
wp³ywa na komfort handlu.

Sprzedawcy maj¹ do dyspozycji 56
profesjonalnych, zadaszonych stoisk
handlowych. Szerokie alejki umo¿li-
wiaj¹ swobodne przejœcie miêdzy sto-
iskami. Nie bez znaczenia jest te¿
zaplecze socjalne. Zapewniono ska-
nalizowane, wy³o¿one p³ytkami i es-
tetyczne sanitariaty. Jest mo¿liwoœæ
skorzystania z wody i umycia r¹k, co
jest bardzo wa¿ne w handlu œrodka-
mi spo¿ywczymi.

 Wydzielono te¿ miejsca parkin-
gowe. Koszt inwestycji to ponad
705 tys. z³, z czego 60% to œrodki
pozyskane z Unii Europejskiej.

Zapytani o zdanie handlowcy wy-
ra¿aj¹ zadowolenie z nowego miej-
sca. Jak mówi¹, potrzeba tylko cza-
su by siê do nowego przyzwyczaiæ.

W³adze gminy maj¹ nadziejê, ¿e
gminne targowisko po „liftingu”
bêdzie zachêt¹ dla miejscowych

rolników i twórców do wytwarza-
nia produktów na sprzeda¿ na w³a-
snym, lokalnym rynku.

Jak wiadomo czêœæ naszych miesz-
kañców prowadzi gospodarstwa rol-
ne i uprawia roœliny i warzywa na
w³asne potrzeby. S¹ to wiêc poten-
cjalni sprzedawcy dla tych, którzy
takich produktów potrzebuj¹. Bo
w rzeczywistoœci bywa tak, ¿e czêsto
nie wiemy, ¿e od s¹siada „z za p³o-
tu” mo¿emy kupiæ mleko, jajka,
m¹kê, czy te¿ warzywa, bez koniecz-
noœci jechania do marketu.

Gminne targowisko mo¿e byæ
dobr¹ alternatyw¹ do skojarzenia
lokalnych producentów takiej ¿yw-
noœci z ich klientami.

Targowisko gminne funkcjonu-
je w oparciu o regulamin uchwa-
lony przez Radê Gminy, a bezpo-

Inwestycje gminne z dofinansowaniem
Gmina Grodzisko Dolne – jak i wiele innych gmin – stale podejmuje
dzia³ania zmierzaj¹ce do wsparcia inwestycji gminnych œrodkami unij-
nymi. Jak wskazuj¹ dotychczasowe doœwiadczenia i rankingi – cho-
cia¿by ten ostatni, plasuj¹cy nasz¹ gminê na 2 miejscu w wojewódz-
twie podkarpackim w pozyskanych œrodkach europejskich – nasz sa-
morz¹d radzi sobie ca³kiem dobrze. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy
s¹ kolejne inwestycje gminne.

budowê uda³o siê pozyskaæ rz¹-
dow¹ promesê z Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych.

Prace na obiekcie trwa³y od lip-
ca. Wykonawca, firma MOTA –
ENGIL CENTRAL EUROPE
z Krakowa wykona³a rozbiórkê ist-

œredni nadzór nad sprawnym funk-
cjonowaniem pe³ni Przedsiêbior-
stwo Gospodarki Komunalnej
w Grodzisku Dolnym.

Wyremontowany most
na „Grodziszczance”

We wtorek 2 paŸdziernika br.
odby³ siê odbiór techniczny i do-
kumentacyjny mostu obok remizy
OSP w Grodzisku Górnym na po-
toku „Grodziszczanka”. Dziêki sta-
raniom samorz¹du na jego prze-

niej¹cego przepustu i wybudowa-
³a nowy ¿elbetowy.

Dziêki przebudowie poprawie
uleg³y warunki hydrauliczne prze-
p³ywu wody, co w okresie du¿ych
opadów zmniejszy ryzyko podto-
pieñ terenów przyleg³ych. Umoc-
niono równie¿ dno i skarpê poto-
ku oraz wybudowano obustronne
chodniki i stalowe bariery ochron-
ne.

Koszt remontu to ponad 347 tys.
z³, z czego ponad 286 tys. stanowi¹
œrodki zewnêtrzne.
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Urodzi³a siê 12 paŸdziernika
1912 roku w Grodzisku Górnym
i tu spêdzi³a ca³e swoje d³ugie ¿ycie.
Zajmowa³a siê g³ównie utrzyma-
niem domu i prac¹ na gospodar-
stwie rolnym. Mowa o pani Apo-
lonii Piela (z domu Chmura), któ-
ra œwiêtowa³a setne urodziny.

Jubilatka pochodzi z licznej ro-
dziny – mia³a oœmioro rodzeñstwa.
Doczeka³a siê córki i dwójki wnu-
cz¹t. Urodzinow¹ fetê mamie zor-
ganizowa³a córka, pani Maria.

To wyj¹tkowe œwiêto zgromadzi-
³o w domu pani Apolonii najbli¿sz¹
rodzinê i krewnych, ale tak¿e
przedstawicieli w³adz samorz¹do-
wych. Z ¿yczeniami i kwiatami do
szacownej Jubilatki przyby³ Wójt
Gminy – pan Jacek Chmura, kie-
rownik KRUS w Le¿ajsku – pan
Piotr Tokarz, kierownik USC –
pani Danuta Zygmunt oraz so³tys
so³ectwa Grodzisko Górne – pani
Monika Œlanda.

Dwie

stulatki

w gminie
W tym roku do grona szacownych
jubilatów, którzy przekroczyli gra-
nicê 100 lat do³¹czy³y dwie miesz-
kanki naszej gminy.

Starsza Pani, mimo sêdziwego
wieku, jest w dobrej kondycji fizycz-
nej. Mimo tego ¿e nie s³yszy najle-
piej, ma doskona³¹ pamiêæ i uwiel-

bia œpiewaæ, o czym mo¿na by³o siê
przekonaæ na w³asne uszy. Pani
Apolonia jest bardzo pogodn¹
i ¿ywotn¹ osob¹. Z pewnoœci¹ nie
bez znaczenia jest to, ¿e przebywa
wœród najbli¿szych, czyli córki, któ-
ra nie odda³a mamy do domu po-
mocy, ale sprowadzi³a siê do Gro-
dziska z Gliwic i postanowi³a sama
zaj¹æ siê mam¹, co w dzisiejszych
czasach niestety jest rzadkoœci¹.

17 paŸdziernika br. swoje setne uro-
dziny obchodzi³a kolejna mieszkan-
ka naszej gminy, pani Katarzyna Ci-
sek (z domu Bosak) z Chodaczowa.

To by³ dzieñ pe³en szczêœcia i nie-
spodzianek. Z tej okazji w domu Ju-
bilatki odby³a siê uroczystoœæ. Przy-
by³a najbli¿sza rodzina oraz delega-

cja przedstawicieli z urzêdu gminy,
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
³ecznego a tak¿e so³tys i radny so³ec-
twa Chodaczów. By³y ¿yczenia, kwia-
ty i urodzinowy tort. Goœcie hucz-
nie odœpiewali dwieœcie lat.

Seniorka rodu mia³a 3 rodzeñ-
stwa. Wychowa³a 7 dzieci, doczeka-
³a siê 12 wnuków i 16 prawnuków.
Na œwiêta urodzi siê praprawnuk.

Pani Katarzyna jest pod sta³¹
opiek¹ córki. Mimo sêdziwego wie-
ku i choroby parkinsona Soleni-
zantka otoczona jest kochaj¹c¹ ro-
dzin¹, która dba o swoj¹ mamê
i babciê.

Drogim Jubilatkom ¿yczymy d³u-
gich lat w zdrowiu i s³onecznych
dni ¿ycia w rodzinnym cieple.

MH

Przebudowana droga powiatowa
Zmys³ówka – Grodzisko Dolne

Zakoñczono prace zwi¹zane
z przebudow¹ odcinka drogi po-
wiatowej nr 1269R Zmys³ówka-
Grodzisko Dolne. Jest to wspólna
inwestycja Powiatu Le¿ajskiego
i Gminy Grodzisko Dolne.

Na 1,3 kilometrowym odcinku
drogi tzw. ¿o³yñskiej w Podlesiu po-
³o¿ono now¹ nawierzchniê. Dziê-
ki temu ju¿ nied³ugo dowo¿eni do
budowanej w Podlesiu filii ŒDS-u
bêd¹ mogli szybko i bezpiecznie
dotrzeæ na zajêcia. Wykonawc¹
prac by³o Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. ze Stalowej
Woli. Inwestycjê po po³owie sfinan-
sowa³ powiat i gmina. Wartoœæ ro-
bót to 540 tys. z³.

Przebudowa drogi w sposób zna-
cz¹cy polepszy³a wewnêtrzne po-
³¹czenia komunikacyjne. Remon-
towana droga ³¹czy siê bezpoœred-
nio z wykonan¹ równie¿ w tym
roku w ramach „schetynówek”
drog¹ gminn¹ „Na Marcinka”.

MH
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W Finale Mistrzostw Polski
w wyciskaniu sztangi le¿¹c
w dniach 23-25.03.2012 roku w War-
szawie w kategorii do 66 kg wywal-
czy³ srebrny medal wynikiem 117,5
kg. W XI Nadwiœlañskim Turnieju
w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c „Bar-
tosz 2012” w Tarnobrzegu w kate-
gorii wagowej 66 kg i grupie wie-
kowej do 18 lat zdoby³ z³oty medal.

W dniach 13-14.10.2012 roku
w Kielcach zosta³y rozegrane Mi-
strzostwa Polski w Wyciskaniu

Medale dla mieszkañca gminy

Dzisiejsi m³odzi ludzie podobno nie miewaj¹ pasji, czêsto nawet zainte-
resowañ. A jednak co rusz mo¿na spotkaæ kogoœ, kto „coœ w ¿yciu robi”
– uprawia sport, gra na instrumencie albo maluje. Jedn¹ z takich osób
jest Andrzej Paszko z Giedlarowej, m³ody sztangista.

Pierwszego dnia sztukê Gabrieli
Zapolskiej „Moralnoœæ Pani Dul-
skiej” zaprezentowa³ Strzy¿owski
Teatr „Prima Aprilis” z Domu Kul-
tury „Sokó³” ze Strzy¿owa w re¿y-
serii Robert Chodura. W sobotê
jako pierwszy na scenie wyst¹pi³
Damian Kierek z Teatru „TaTa”
z Brzozowa w autorskim spektaklu
„Sprawozdanie”. Drugim wieczor-
nym przedstawieniem by³ „Blasza-
ny Kubek ”, który przedstawi³ Ze-
spó³ Teatralny Tarnogrodzkiego
Oœrodka Kultury. Re¿yserk¹ by³a
Halina Zaj¹c. Ostatniego dnia
w niedzielê mo¿na by³o zobaczyæ
najpierw przedstawienie wg molie-
rowskiej sztuki „Lekarz mimo
woli”. Zaprezentowali j¹ aktorzy
z Amatorskiego Zespo³u Teatralne-
go z Oœrodka Kultury z Wierzawic

w re¿yserii Danuty Danak. PaŸdzier-
nikow¹ edycjê spotkañ teatralnych
zakoñczy³ Teatr Fredreum z Prze-
myœla, który wyst¹pi³ ze sztuk¹
„Babcia winna” w re¿yserii Krysty-
ny Maresch-Knapek.

Dla mi³oœników Melpomeny
by³a to uczta, tym bardziej, ¿e po-
ziom artystyczny niewiele odbiega³
od teatrów profesjonalnych, a nie-
dawno oddana do u¿ytku po kapi-
talnym remoncie sala widowisko-
wa stworzy³a komfort artystyczny
aktorom i widowni.

Organizatorzy sk³adaj¹ podziê-
kowania sponsorom, którzy tê im-
prezê wsparli finansowo. S¹ to:
Grupa ¯ywiec S.A. Browar w Le-
¿ajsku, BS Le¿ajsk, SANITEX Sp.
z o.o, Stare Miasto-Park, Drukar-
nia EMKA.

Zgodnie z brzmieniem art. 418 1
kodeksu wyborczego w ka¿dym
okrêgu wyborczym tworzonym dla
wyboru rady gminy w gminie nie
bêd¹cej miastem na prawach po-
wiatu wybiera siê jednego radne-
go. Zgodnie z art.417 Kodeksu Wy-
borczego so³ectwo jest okrêgiem
wyborczym dlatego w pierwszej ko-
lejnoœci dokonano podzia³u gmi-
ny w/g tej zasady.

Jednak dokonany podzia³ poka-
zuje, ¿e 2 so³ectwa: Rzuchów i Ma-

Nowe okrêgi wyborcze
leniska nie mog¹ stanowiæ odrêb-
nych okrêgów dlatego te¿ nale¿y je
po³¹czyæ: Rzuchów z Piskorowica-
mi, Maleniska z Brzóz¹ Królewsk¹.

Po po³¹czeniu so³ectw Rzu-

chowa z Piskorowicami oraz

Malenisk z Brzóz¹ Królewsk¹

podzia³ mandatów przedstawia

siê nastêpuj¹co:

Biedaczów i Gwizdów – 1,

Brzóza Królewska i Maleniska – 4,

Cha³upki Dêbniañskie – 1,

Dêbno – 1,

Giedlarowa – 4,

Hucisko – 1,

Piskorowice i Rzuchów – 2,

Przychojec – 1,

Stare Miasto – 2,

Wierzawice – 4.

Podczas XXVIII sesji Rady Gminy
Le¿ajsk, radni przyjêli uchwa³ê
w sprawie podzia³u Gminy Le¿ajsk
na okrêgi wyborcze, ustalenia ich
granic, numerów oraz liczby wybie-
ranych radnych w ka¿dym okrêgu.

Wybory so³tysa So³ectwa

Gwizdów – Biedaczów

 Prawo zg³aszania kandydatów
przys³uguje mieszkañcom so³ec-
twa (z wy³¹czeniem partii, stowa-
rzyszeñ, organizacji spo³ecznych).
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ pi-
semne oœwiadczenie kandydata
o wyra¿eniu zgody na kandydo-

W zwi¹zku z zrzeczeniem siê mandatu so³tysa Gwizdowa – Bieda-
czowa, Wójt Gminy Le¿ajsk zarz¹dzi³ przeprowadzenie wyborów so³-
tysa 2 grudnia br. w godzinach 8-18. Termin zg³oszenia kandydatów
na so³tysa up³ywa 20 listopada o godz. 15.30.

wanie. Termin zg³aszania osób do
komisji wyborczej: 27 listopada.
Prawo zg³aszania osób do komisji
maj¹ zainteresowani kandydaci na
so³tysa. Jedn¹ osobê do sk³adu ko-
misji deleguje Wójt spoœród pra-
cowników samorz¹dowych.

Sztangi Le¿¹c technik¹ klasyczn¹
– naturalnie bez specjalistycznego
sprzêtu. Z powodzeniem w zawo-
dach startowa³ Andrzej Paszko.
W jednej z najmocniej obsadzo-
nych kategorii wagowych do 66 kg
w grupie wiekowej do lat 20 i osi¹-
gniêtym wynikiem 115 kg wywal-
czy³ br¹zowy medal. Andrzej na co
dzieñ reprezentuje i jest wycho-
wankiem Ludowego Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „ZIELO-
NI” £añcut.

Spotkania teatralne w Giedlarowej
Gminny Oœrodek Kultury w Giedlarowej chc¹c prze³amaæ jesienn¹ sza-
rugê 19 paŸdziernika zaprosi³ na cykl Jesiennych Spotkañ Teatralnych.
Otwarcia spotkañ dokonali gospodarze: Marek Krauz – dyrektor GOK
i Krzysztof Sobejko – wójt gminy.
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Myœl¹ przewodni¹ konferencji
by³o przybli¿enie koreañskim
przedsiêbiorcom mo¿liwoœci inwe-
stycyjnych województwa podkar-
packiego, schematów wsparcia fi-
nansowego oferowanych przez
specjalne strefy ekonomiczne oraz
umo¿liwienie nawi¹zania kontak-
tów z polskimi firmami w kontek-
œcie ewentualnej wspó³pracy. Spo-

Droga do budowy farmy jest
jednak¿e bardzo d³uga i obwaro-
wana koniecznoœci¹ spe³nienia
odpowiednich warunków. Jed-
nym z najwa¿niejszych jest po-
siadanie prawa do dysponowania
nieruchomoœci¹, czyli wybranym
przez inwestora na podstawie ba-
dañ terenem. Oprócz prawa do
w³asnoœci czy u¿ytkowania wie-
czystego mo¿liwa jest dzier¿awa,
u¿ytkowanie, s³u¿ebnoœæ grunto-
wa b¹dŸ tzw. s³u¿ebnoœæ przesy-
³u. Chocia¿ elektrowni wiatro-
wych nie zalicza siê do inwestycji
szczególnie szkodliwych oraz mo-
g¹cych pogorszyæ stan œrodowi-
ska organ nadzoru budowlanego
mo¿e ¿¹daæ sporz¹dzenia oceny
oddzia³ywania na œrodowisko.
Konieczne jest tak¿e uzyskanie
decyzji œrodowiskowej.

O przeznaczeniu ka¿dego obsza-
ru decyduje zapis w miejscowym
planie zagospodarowania prze-
strzennego, który jest ustalany i za-
twierdzany przez w³adze lokalne.
Wiêkszoœæ terenów znajduj¹cych

Energia wiatrowa – za i przeciw
Wiele osób zadaje sobie pytanie
czym s¹ wiatraki i jaki jest sens
stawiania tych urz¹dzeñ. Inwesto-
rzy i osoby zainteresowane rozwo-
jem energii wiatrowej podaj¹ sze-
reg argumentów za ich budow¹,
sprzyja im tak¿e moda na ekolo-
giczne rozwi¹zania.

Przygotowaniem projektu zmiany
zajmuje siê projektant posiadaj¹cy
uprawnienia projektowe w plano-
waniu przestrzennym. To jednak
jeszcze nie koniec, pozostaje bo-
wiem uzyskanie warunków przy³¹-
czenia i umowa o przy³¹czenie do
sieci elektroenergetycznej, pozwo-
lenie na budowê oraz uzyskanie
koncesji.

mów z przedstawicielami ¿ycia go-
spodarczego regionu, w których
uczestniczyli przedstawiciele pol-
skich firm z bran¿ interesuj¹cych
Koreañczyków. Podczas misji go-
spodarczej, zorganizowanej w ra-
mach Programu Promocji Gospo-
darczej Polski Wschodniej i Progra-
mu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej, koreañscy biznesme-
ni odwiedzili oprócz Podkarpacia
tak¿e cztery inne województwa
z Polski wschodniej.

Udzia³ w konferencji, jak i roz-
mowach z przedsiêbiorcami umo¿-
liwi³ naszym goœciom pog³êbienie
wiedzy w zakresie perspektywy zna-
lezienia partnerów do realizacji pro-
jektów inwestycyjnych lub zainicjo-
wania nowych oraz zebrania infor-
macji dotycz¹cych korzyœci wyp³y-
waj¹cych z lokalizacji inwestycji
w naszym regionie.

Przedsiêbiorcy z Korei odwiedzili Podkarpacie
W ramach misji gospodarczej zor-
ganizowanej przez Polsk¹ Agen-
cjê Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych, dziesiêciu przedstawi-
cieli firm z Korei Po³udniowej od-
wiedzi³o województwo podkar-
packie. Podczas konferencji
19 paŸdziernika br. Park Przemy-
s³owy Gminy Le¿ajsk mia³ zaszczyt
i niew¹tpliw¹ okazjê do zaprezen-
towania oferty inwestycyjnej uka-
zuj¹c potencja³ naszego regionu.

tkanie w Urzêdzie Marsza³kow-
skim w Rzeszowie rozpoczê³a re-
prezentuj¹ca Zarz¹d Województwa
Anna Kowalska, która przywita³a
przyby³ych goœci i otworzy³a kon-
ferencjê nt. potencja³u gospodar-
czego Podkarpacia. Oprócz pre-
zentacji województwa, jak i mia-
sta Rzeszowa, SSE Euro-Park Mie-
lec oraz Wis³osan, koreañscy

przedsiêbiorcy mieli okazjê zapo-
znaæ siê z ofert¹ inwestycyjn¹ Par-
ku Przemys³owego Gminy Le-
¿ajsk, zawieraj¹c¹ dane o terenach
inwestycyjnych i kolejnych fir-
mach, które zdecydowa³y siê roz-
pocz¹æ dzia³alnoœæ w³aœnie w le¿aj-
skim Parku.

Po czêœci oficjalnej uczestnicy
misji gospodarczej zasiedli do roz-

siê na obszarach niezurbanizowa-
nych posiada przeznaczenie rolni-
cze. Ich wykorzystanie jako ewen-
tualnych miejsc posadowienia tur-
bin lub parku wiatrowego jest
mo¿liwe, o ile zostanie zmieniony
stosowny zapis w planie. Jest to
procedura formalno-prawna, sk³a-
daj¹ca siê z kilku etapów i trwaj¹ca
d³ugo, a jej koszt ponosi gmina.

Ekspansja energetyki wiatrowej
napotyka czêsto opór czêœci spo³ecz-
noœci lokalnych, które nie zgadzaj¹
siê na znaczne uci¹¿liwoœci, na któ-
re s¹ nara¿eni w zwi¹zku z rozwo-
jem tej ga³êzi przemys³u. Eksperci –
specjaliœci badaj¹cy wp³yw turbin
wiatrowych zwracaj¹ uwagê na po-
trzebê prowadzenia bardziej dok³ad-
nych badañ w tym zakresie.
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Z g³êbi serca dziêkujemy wszystkim szko³om bior¹cym udzia³ w akcji
„Podziel siê przyborami szkolnymi” organizowanej przez Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy  Le¿ajsku.

Szczególne podziêkowania kierujemy do uczniów: Zespo³u Szkó³
w Kury³ówce, Zespo³u Szkó³ w Grodzisku Dolnym, Gimnazjum Miej-
skiego w Le¿ajsku oraz Szko³y Podstawowej w Brzyskiej Woli. Dziêkuje-
my równie¿:  BMF Polska Sp. z o.o. Zak³ad Konstrukcji Stalowych
w Le¿ajsku za przekazane materia³y biurowe na potrzeby uczniów oœrod-
ka.

Dyrektor i Pracownicy
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Le¿ajsku

W dwuletnim projekcie bierze
udzia³ piêæ szkó³ specjalnych
z Wielkiej Brytanii, Polski, Finlan-
dii i dwie szko³y z Belgii. Projekt
zak³ada poznanie kultury ka¿dego
z krajów uczestnicz¹cych, ale przede
wszystkim wymianê doœwiadczeñ
i metod pracy z uczniem z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹.

Kolejne spotkanie nauczycieli
grupy projektowej Comeniusa od-
by³o siê w dniach 24-28.09.2012 r.
w pó³nocnej czêœci Belgii w mie-
œcie Roesenale, gdzie  znajduje siê
jedna ze szkó³ belgijskich.  Nauczy-
ciele mieli okazje porównaæ system
edukacyjny w Belgii, który znacz-
nie ró¿ni siê od naszego. Szko³a
BuSO Onze  Jeugd kszta³ci  uczniów
w wieku gimnazjalnym i ponad-
gimnazjalnym z problemami wy-
chowawczymi i zaburzeniami
w zachowaniu. Posiada ona ogro-
mn¹ bazê lokalow¹, dostosowan¹
do specyfiki kszta³cenia zawodowe-
go: sale lekcyjne, gabinety specjali-
styczne oraz hale œlusarskie, stolar-
skie i budowlane  przeznaczone do
praktycznej nauki zawodu.

Nauczycielki SOSW w Le¿ajsku:
Marta Bartnik, Renata Ordyczyñ-

ski i Monika Pêcak mia³y okazjê
poznaæ specyfikê szko³y, której ha-
s³em przewodnim jest „Praca ubo-
gaca”, restrykcyjny system oceny
zachowania uczniów oraz ró¿no-
rodnoœæ metod pracy z uczniami
autystycznymi. Nauczycielki bra³y
udzia³ w lekcjach pokazowych,
a tak¿e same przeprowadzi³y lekcjê
matematyki z elementami nauki
jêzyka polskiego. Kontakt z innym
jêzykiem by³ dla uczniów niezwy-
k³ym doœwiadczeniem, próbowali

SOSW kontynuuje projekt „I can, You can”

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Le¿ajsku w obec-
nym roku szkolnym kontynuuje re-
alizacjê projektu „I can, You can”
w ramach programu Comenius.

wymawiaæ ³amañce jêzykowe, a to-
warzyszy³y temu zabawa i du¿o ra-
doœci. Wszyscy chêtnie uczyli siê li-
czyæ w jêzyku polskim, z zacieka-
wieniem rozwi¹zywali zadania ma-
tematyczne sprzyjaj¹ce koncentra-
cji uwagi.

Miêdzynarodowe Targi sta³y siê
ju¿ tradycj¹ podczas ka¿dej wizyty
projektowej. Wszystkie kraje zapre-
zentowa³y swoje stanowiska z ca³¹
mas¹ smako³yków i potraw charak-
terystycznych dla danego kraju.

Ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy³y
siê polskie kabanosy i pierniki. Nie
zabrak³o równie¿ mi³oœników „Kró-
wek ”, „Raczków” i „Kuku³ek ” .

Wizyta projektowa by³a sukce-
sem pod wzglêdem organizacyj-
nym, nauczyciele mieli okazjê nie
tylko poznaæ szko³ê, przybli¿yæ
swoj¹ kulturê i jêzyk, poznaæ me-
tody nauczania, ale tak¿e zwiedziæ
przepiêkne okolice pó³nocnej czê-
œci Belgii. Wszystkie delegacje z kra-
jów projektowych  zwiedzi³y mia-
sto Brugie, zwane Wenecj¹ pó³no-
cy – z przepiêkn¹ zabudow¹ w sty-
lu gotyckim i romañskim, du¿¹ ilo-
œci¹ kana³ów rzecznych. Dziêki
sprzyjaj¹cym warunkom pogodo-
wym niezapomniany pozostanie
równie¿ widok Morza Pó³nocnego.

Mimo, i¿ wizyta trwa³a krótko
i mia³a bardzo napiêty harmono-
gram, wnios³a nieocenion¹ wartoœæ
merytoryczn¹ dla samego projek-
tu, ustalenia kolejnego roku pra-
cy, przedsiêwziêæ, omówienie wizyt
uczniów, które ju¿ wkrótce...

M.P, O.R.

Podziêkowanie

�Wizyta u Mera miasta Roeselare.

�Lekcja matematyki.
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Instytut Pamiêci Narodowej Od-
dzia³ w Rzeszowie oraz Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej zapraszaj¹ na wy-
stawê pt. „Podkarpacki wrzesieñ
1939”, która eksponowana bêdzie
w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej (Le-
¿ajsk, ul. Mickiewicza 20a) w ter-
minie od 15 paŸdziernika do
15 grudnia 2012 r.

Wystawa zosta³a przygotowana
przez Oddzia³owe Biuro Edukacji
Publicznej Instytutu Pamiêci Na-
rodowej w Rzeszowie w siedemdzie-
si¹t¹ rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej. Poœwiêcona jest pocz¹t-
kowemu etapowi wojny w po³u-
dniowo-wschodniej czêœci obecnej
Polski.

Serdecznie zapraszamy.

Lekcje stanowi¹ nieod³¹czny ele-
ment edukacji regionalnej, która
ma na celu zakorzenienie m³ode-
go cz³owieka w jego regionalnym
œrodowisku oraz wzbudzenie po-
czucia regionalnej to¿samoœci. Or-
ganizowane przez Muzeum lekcje
pozwalaj¹ uczniom nie tylko po-
znaæ Muzeum i jego zbiory, ale tak-
¿e przybli¿aj¹ obraz ¿ycia w Le¿aj-
sku w czasach minionych.

Mamy nadziejê, ¿e oferta lekcji
muzealnych przygotowanych
przez naszych pracownikó spotka
siê z Pañstwa akceptacj¹ i zachêci
do nowego poznania Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej, nie tylko od stro-
ny obiektu turystycznego ale rów-
nie¿ miejsca szerz¹cego edukacjê
i kulturê.

Podkarpacki
wrzesieñ

Od 30 paŸdziernika z pra-

cownikami Muzeum Zie-

mi Le¿ajskiej mo¿na po-

rozmawiaæ przez s³ynny

komunikator GG.
Ten kultowy program, z któ-

rego korzysta ponad 6 milionów
u¿ytkowników miesiêcznie zo-
sta³ zainstalowany na stronie
(www.muzeum-lezajsk.pl) jako
widget. Dziêki temu turysta bê-
dzie móg³ w szybki i bezp³atny
sposób zaczerpn¹æ informacji
nie tylko na temat Muzeum, ale
równie¿ i atrakcji z Powiatu Le-
¿ajskiego i okolic.

Filmowy wieczór

„Czarny czwartek. Dlaczego?”
Niedziela (16.12.2012 r.) godz.16:00

Film dokumentalny „Czarny czwartek. Dla-
czego?”, zrealizowany specjalnie dla Instytutu
Pamiêci Narodowej, ods³ania najbardziej wstrz¹-
saj¹cy fragment grudniowej tragedii na Wy-
brze¿u w 1970 roku – okolicznoœci i przebieg
masakry w Gdyni, zbiorowego morderstwa po-
pe³nionego na bezbronnych, niewinnych lu-
dziach przez wojsko i milicjê uprawnione do
u¿ycia broni palnej przez komunistyczn¹ w³a-
dzê. W filmie wykorzystano po raz pierwszy
relacje lekarzy, którzy 17 grudnia 1970 roku
w dwóch gdyñskich szpitalach walczyli o ¿ycie
ciê¿ko rannych mieszkañców miasta. Ich œwia-
dectwo, jak równie¿ wspomnienia innych
uczestników gdyñskiego dramatu pozwalaj¹
z bliska, z niemal kliniczn¹ dok³adnoœci¹ przyj-
rzeæ siê przera¿aj¹cym faktom.

Wstêp bezp³atny

Edukacja

muzealna
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej od pocz¹t-
ku swej dzia³alnoœci zajmuje siê po-
pularyzacj¹ historii i kultury w œrodo-
wisku dzieci i m³odzie¿y szkolnej,
miêdzy innymi poprzez szerok¹ gamê
lekcji muzealnych.

Wszystkie tematy do-

stêpne na stronie

www.muzeum-lezajsk.pl w zak³ad-

ce „edukacja”.
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Po drodze zatrzymaliœmy siê na
Litwie, by zobaczyæ „Górê Krzy¿y”.
Byliœmy zaskoczeni tak ogromn¹ ich
iloœci¹. Niektórzy z nas pozostawili
tam równie¿ swoje, wraz z intencj¹
b¹dŸ podziêkowaniem. Po odwiedze-
niu tego miejsca do celu podró¿y
zosta³o ju¿ niewiele czasu, dlatego
ka¿dy z nas rozbudzony i pe³en po-
zytywnej energii nie móg³ siê ju¿
doczekaæ koñca podró¿y. „Jest! Na-
reszcie dotarliœmy” pada³y s³owa
z naszych ust, gdy byliœmy w Ola-
ine. Kole¿anki i koledzy ju¿ na nas
czekali. Wszyscy bardzo gor¹co i ser-
decznie nas przywitali i zaprosili na
pyszny obiad.

Po posi³ku ka¿dy mia³ chwilê dla
siebie. Nastêpnym punktem, któ-

chwile oraz dreszczyk emocji. Ró¿-
nego typu zje¿d¿alnie, sauna oraz
inne wodne przygody sprawi³y nam
wiele radoœci. Trzeci dzieñ zaczêli-
œmy wyjazdem do stolicy £otwy.
Ryga okaza³a siê urokliwym mia-
stem i wywar³a na nas spore wra¿e-
nie. Zwiedziliœmy tam m. in. cer-
kiew œw. Piotra, rynek, koœció³ œw.
Jakuba. Mi³ym zaskoczeniem byli
uliczni grajkowie, którzy zagrali dla
nas nasz hymn. Po sytym obiedzie
pojechaliœmy do niedalekiego mia-
sta Salaspils, w którym podczas
wojny znajdowa³ siê niemiecki
obóz koncentracyjny. Zginê³o
w nim oko³o 100 tysiêcy ludzi.
W obozie przetrzymywane by³y te¿
dzieci, w tym prababcia naszej ko-
le¿anki z £otwy. Przy pomniku z³o-
¿one by³y kwiaty oraz s³ychaæ by³o
symboliczne bicie serca, które po-
wodowa³o w nas poczucie lêku.
Ostatnim punktem czwartkowej
wycieczki by³o przypomnienie hi-
storii Polski. Z obozu pojechaliœmy
bowiem na miejsce bitwy pod Kir-
cholmem, gdzie przy obelisku z³o-
¿yliœmy wi¹zankê bia³o-czerwonych
kwiatów. Po powrocie do szko³y

Wymiana m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie ze szko³¹ w Olaine na £otwie

Olaine w Zespole Szkó³ w Nowej Sarzynie
W dniach 28 wrzeœnia – 1 paŸdzier-
nika br. nasza szko³a wziê³a udzia³
w wymianie miêdzynarodowej. Je-
denastu uczniów z ³otewskiego mia-
steczka Olaine zawita³o w skrom-
nych progach naszej szko³y.

Ka¿dy z uczestników wymiany
na cztery dni wprowadza³ siê do
naszych domów. W pierwszy dzieñ
goœcie z £otwy poznali nasz MO-
SiR, gdzie mogli skorzystaæ z wielu
zajêæ: aqua-aerobiku, koszykówki,
pi³ki no¿nej oraz siatkówki. Na-
stêpnego dnia wyjechaliœmy na
wycieczkê do £añcuta. Nasi nowo
poznani koledzy byli zachwyceni
zamkiem, oran¿eri¹ oraz powozow-
ni¹. Po powrocie nadszed³ czas na
rywalizacjê sportow¹. Nasi nauczy-
ciele przygotowali wiele atrakcji: tor
przeszkód, mecze koszykówki, bo-
ule, jednak najwiêksz¹ atrakcj¹ oka-
za³o siê strzelanie z ³uku do tarczy,
gdzie ka¿dy móg³ poczuæ siê jak
Robin Hood. Wieczorem zgroma-
dziliœmy siê w sali kominkowej
Oœrodka Kultury, by zregenerowaæ
si³y przy grillu. Ci, których rozpie-
ra³a jeszcze energia mogli zagraæ

w interaktywne gry ruchowe na
konsoli Xbox Kinect, natomiast po-
zostali mogli daæ popis swoich zdol-
noœci wokalnych podczas karaoke.
Jak mówi tekst piosenki Jerzego
Stuhra: œpiewaæ ka¿dy mo¿e, cza-
sem lepiej lub trochê gorzej, a nam
wychodzi³o to ca³kiem nieŸle. Zmê-
czeni po ciê¿kim dniu wróciliœmy
do domów, by odpocz¹æ przed ko-
lejnym dniem pe³nym przygód.
W niedzielê rano pod szko³¹ czeka³

na nas autobus, który zabra³ nas
na wycieczkê do Sandomierza.
Zwiedzaliœmy tam Bramê Opa-
towsk¹ i katedrê, spacerowaliœmy
po rynku oraz mieliœmy okazjê po-
dziwiaæ sandomierski krajobraz
z perspektywy pok³adu statku.
Wracaj¹c zatrzymaliœmy siê w krê-
gielni, która by³a kolejnym punk-
tem naszego dnia. Tam graliœmy
w krêgle, bilard i ice hockey oraz
zaspokajaliœmy g³ód pizz¹. Mimo,

¿e w ci¹gu dnia mieliœmy wiele atrak-
cji, nie opadliœmy z si³ i wieczór spê-
dziliœmy na szkolnej dyskotece,
gdzie tañczyliœmy do œwiatowych
hitów. Ostatniego dnia pobytu
w Polsce nasi goœcie wziêli udzia³
w pokazowych lekcjach, a nastêp-
nie udali siê na aulê, gdzie przy
kawie, herbacie i s³odkim poczê-
stunku obejrzeli program artystycz-
no-jêzykowy z okazji Dnia Jêzyków
Obcych. By nasi goœcie zobaczyli
jak najwiêcej, kolejna wycieczka
zorganizowana by³a do Le¿ajska.
Tam nasi koledzy zwiedzali Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej oraz Bazyli-
kê OO. Bernardynów, a wolny czas
spêdzili na rynku kupuj¹c pami¹t-
ki. Niestety nadszed³ czas po¿egna-
nia, kilka ciep³ych s³ów, podziêko-
wania i oczywiœcie nie oby³o siê bez
wzruszeñ, ale na otarcie ³ez naszych
goœci wrêczyliœmy im prezenty.

Dziêki tej wymianie mieliœmy
okazjê poznaæ kulturê, obyczaje
oraz jêzyk naszych kolegów i jak
siê okazuje jêzyk obcy nie jest ¿adn¹
barier¹, gdy chce siê poznaæ na-
prawdê interesuj¹cych ludzi.

Marcelina Maœlanka

�M³odzie¿ z Olaine w Nowej Sarzynie.

Zespó³ Szkó³ z Nowej Szarzyny w Olaine

ry dla nas przygotowali by³ basen
znajduj¹cy siê tu¿ przy szkole. Po
kolacji zaprezentowali nam szko-
³ê, miasto i swój kraj. Mieliœmy rów-
nie¿ okazjê posmakowaæ tradycyj-
nego ³otewskiego pieczywa i sera.
Ostatnim punktem w pierwszym
dniu by³o robienie s³odkich poda-
runków dla naszych rodziców.

W œrodê rano, wypoczêci, spo-
tkaliœmy siê w szkole na œniadaniu,

a od razu po nim udaliœmy siê nad
Morze Ba³tyckie, aby obejrzeæ je od
innej strony. Nastêpnym miej-
scem, które zobaczyliœmy by³o mia-
steczko filmowe. Przewodnik opro-
wadzi³ nas po nim i mimo niesprzy-
jaj¹cej pogody ka¿dy s³ucha³ go
z wielkim zainteresowaniem. Naj-
wiêksz¹ atrakcj¹ tego dnia by³ Aqu-
apark Livu w miejscowoœci Jurma-
la. Prze¿yliœmy tam niesamowite

Wieczorem, 15 paŸdziernika br.
grupa uczniów z naszej szko³y wraz
z opiekunami: pani¹ profesor Alek-
sandr¹ Ko³odziej oraz panem pro-
fesorem Aleksandrem Dubielem
uda³o siê do naszych zagranicznych
przyjació³ na £otwê. Podró¿ by³a
dosyæ d³uga i mêcz¹ca, jednak nie
wp³ynê³a na nasz dobry humor i po-
zytywne nastawienie.

�Góra Krzy¿y na Litwie.
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Kolegium w Le¿ajsku mo¿e siê
pochwaliæ profesjonaln¹ kadr¹
(zajêcia prowadzone s¹ m.in. przez
native speakera z Wysp Brytyj-
skich), bogatym wyposa¿eniem sal
wyk³adowych oraz bibliotek¹ dys-
ponuj¹c¹ prawie szeœcioma tysi¹-
cami ksi¹¿ek i innych pomocy
dydaktycznych w formie elektro-
nicznej i dŸwiêkowej. Zbiory bi-
blioteczne NKJO s¹ na co dzieñ
wykorzystywane na bezp³atnych
zajêciach doskonal¹cych pos³ugi-

dowolnej szkole. Trzyletnia, syste-
matyczna praca z jêzykiem angiel-
skim (oraz niemieckim w ramach
lektoratu) na ka¿dym roku stu-
diów op³aca siê tak¿e s³uchaczom,
którzy planuj¹ wykorzystaæ naby-
te umiejêtnoœci jêzykowe w innym
zawodzie w kraju lub zagranic¹.

Dziêki uzyskaniu dyplomu
ukoñczenia NKJO absolwenci
mog¹ tak¿e przyst¹piæ do egzami-
nu licencjackiego z jêzyka an-
gielskiego, który umo¿liwia pod-

Podczas wyk³adu prelegentka
przedstawi³a miêdzy innymi zasa-
dy zapobiegania chorobom, ró¿no-
rodne formy leków oraz omówi³a
losy leków w organizmie ludzkim.
Tematem wiod¹cym by³y choroby
nowotworowe. Pani doktor barw-
nie opowiada³a o rodzajach nowo-
tworów i trudnoœciach w sposo-
bach leczenia.

W drugiej czêœci rozmawiano
o zaletach jedzenia pieczywa pe³-

noziarnistego i sposobie wykrywa-
nia jego pe³nowartoœciowych
sk³adników. Uczniowie poznali
równie¿ etapy produkcji pieczywa
pszennego oraz ¿ytniego oraz mie-
szanego.  Prelegentka dokona³a
wspólnie z m³odzie¿¹ analizy jakoœci

ZaprzyjaŸnij siê z jêzykiem angielskim w NKJO w Le¿ajsku
1-go paŸdziernika 2012 roku Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Ob-
cych w Le¿ajsku powita³o s³uchaczy powracaj¹cych po wakacyjnym
rozbracie z wszechstronn¹ nauk¹ jêzyka angielskiego. S³uchacze
I-go Roku otrzymali indeksy oraz odbyli szkolenie biblioteczne i BHP.

wanie siê jêzykiem angielskim.
Zasoby biblioteczne s¹ tak¿e nie-
zwykle pomocne dla s³uchaczy
III-go Roku w trakcie pisania pra-
cy dyplomowej.

Napisanie pracy dyplomowej
w jêzyku angielskim (pod nadzo-
rem promotora) oraz jej obrona
nagradzane jest uzyskaniem dy-
plomu ukoñczenia NKJO, co
umo¿liwia absolwentom Kole-
gium podjêcie pracy w zawodzie
nauczyciela jêzyka angielskiego w

jêcie uzupe³niaj¹cych studiów ma-
gisterskich na dowolnej uczelni.

Gratulujemy wszystkim ubie-
g³orocznym absolwentom NKJO
w Le¿ajsku dobrych wyników na
egzaminie dyplomowym oraz li-
cencjackim oraz ¿yczymy dalszych
sukcesów naukowych.

Zapraszamy tak¿e absolwentów
szkó³ œrednich (tak¿e tych ze
„star¹ matur¹”) do skorzystania
z oferty Kolegium Jêzykowego
w Le¿ajsku. Rekrutacja na ten rok
jeszcze nie jest zamkniêta! Wiê-
cej szczegó³ów na stronie Kole-
gium: www.nkjo.lezajsk.pl.

AB

Biotechnologia w  ZSL w Le¿ajsku
20 wrzeœnia br. w Zespole Szkó³
Licealnych im. Boles³awa Chrobre-
go goœci³a pani dr Maria Stasiuk
z Uniwersytetu Wroc³awskiego
Wydzia³u Biotechnologii – Zak³a-
du Lipidów i Liposomów.  Absol-
wentka liceum ogólnokszta³c¹ce-
go o profilu biologiczno-chemicz-
nym z 1988 przedstawi³a bardzo
interesuj¹cy wyk³ad pt. „Nowo-
czesne noœniki leków”.

�Pani dr Maria Stasiuk podczas wyk³adu.

pieczywa. Kolejnymi etapami bada-
nia by³o: izolacja lipidów z próbek
pieczywa, naniesienie na p³ytkê chro-
matograficzn¹, wysuszenie oraz de-
tekcja specyficzna w kierunku lipi-
dów rezorcynolowych. Podsumowa-
niem by³a dyskusja na temat detek-

cji zwi¹zków biologicznie czynnych.
Zarówno wyk³ad, jak i æwiczenia cie-
szy³y siê olbrzymim zainteresowa-
niem uczniów. Rozbudzone zosta³y
marzenia m³odzie¿y o studiowaniu
biotechnologii we Wroc³awiu.

Bogus³awa Zygmunt

�M³odzie¿ z pani¹ dr Maria Stasiuk w trak-

cie wykonywania æwiczeñ.

�Ostatnie zdjêcie pod szko³¹ w Olaine.

mê¿czyŸni wybrali grê w hokeja,
a dziewczyny rozpoczê³y przygoto-
wania do d³ugo wyczekiwanej dys-
koteki. Wieczór by³ pe³en wra¿eñ.
O muzykê zadbali przyjaciele z Ola-
ine. Po ca³ym dniu, zmêczeni poje-
chaliœmy do domów. Ostatniego
dnia rano, ju¿ ze swymi baga¿ami,
stawiliœmy siê na zbiórkê. Czeka³y
nas ju¿ ostatnie chwile wœród osób,
z którymi spêdziliœmy niezapo-
mniane momenty. Pojechaliœmy do
zamku „Rundales Pils”, z wnêtrza-
mi w stylu baroku i rokoko. Za-
chwycaliœmy siê komnatami, piêk-
nie lœni¹cymi ¿yrandolami oraz
ogromnymi piecami, których ka¿-
dy kafelek mia³ inny, wyj¹tkowy
wzór. Po zwiedzeniu zamku i rozle-
g³ych ogrodów mieliœmy okazjê
kupiæ pami¹tki.

Po dotarciu do szko³y i ciep³ym
posi³ku nadszed³ czas po¿egnania.
Pami¹tkowe zdjêcia, podarunki od
dyrekcji i nauczycieli, podziêkowa-
nia za poœwiêcony nam czas… Ze
³zami w oczach, ale te¿ z satysfakcj¹,
opuœciliœmy £otwê i naszych przy-
jació³. Te cztery dni by³y dla nas nie-
zwykle wa¿ne, prze¿yliœmy tam jed-
ne z najlepszych chwil naszego ¿ycia.

Sk³adamy podziêkowania dla na-
szych opiekunów, którzy zajêli siê
organizacj¹ wyjazdu i pobytu
w Olaine.

Weronika Pokrywka
i Anna ¯uraw

Serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy wsparli wymianê m³odzie¿y ze szko³¹

w Olaine na £otwie, a szczególnie Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

panu Jerzemu Paulowi i Staroœcie Le¿ajskiemu panu Janowi Kidzie.

sk³ada dyrektor szko³y Jacek Wojda³owicz
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Pewnie bym nie uwierzy³ gdyby
20 lat temu ktoœ mi powiedzia³, ¿e
do naszej wsi, do Dêbna zawita
goœæ, który sprawi, ¿e bêdê trzyma³
w rêku ksi¹¿kê, w której strofy jego
wierszy bêd¹ mówiæ nie tylko
o „Dubnie le¿¹cym ko³o Le¿ajska
nad Sanem”, ale tak¿e o „…dzie-
ciach goni¹cych po trawie za psa-
mi” i o tym, ¿e nasze „Dêbno do
nieba siê wznosi”. Stwierdzenie byæ
mo¿e zbyt osobiste, ale dlaczego nie
mia³oby byæ takie, skoro, to my,
czyli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Dêbno sprawiliœmy, ¿e autor tych
s³ów po wielu latach postanowi³
„wróciæ” do nas, a dok³adniej do
wsi, w której urodzi³ siê jego ojciec,
gdzie pierwsze swoje kroki stawia-
³o jego rodzeñstwo, sk¹d w 1913
roku, w swoj¹ podró¿ ¿ycia, na
pok³adzie SS Brandenburg wyru-
szy³y dwie spokrewnione ze sob¹,
18-letnie panny: Ewa Machno
i Anastazja Zeñ. S³owo „wróciæ” ma
tu wyj¹tkowe znaczenie, bo nasz
bohater, czyli Wasyl Machno Ukra-
iniec, dziœ mieszkaj¹cy w Nowym
Jorku, tak naprawdê w Polsce bywa³
wiele razy, ale Dubno-Dêbno zna³
tylko z rodzinnych opowieœci.

Od cmentarza do kolêd
Przez kilkadziesi¹t lat oficjalnie

nikt w Dêbnie nie mówi³ o polsko-
ukraiñskich czy ukraiñsko-pol-
skich zwi¹zkach, koneksjach czy
powi¹zaniach. Gdy 2006 roku
w naszym stowarzyszeniu narodzi³
siê pomys³ ocalenia cmentarza le-
¿¹cego przy koœciele w Dêbnie, nikt
nie przewidywa³, ¿e za kilka lat
w internecie znajdziemy znanego
pisarza i poetê, który bez ogródek
mówi, ¿e z przyjemnoœci¹ przy-
je¿d¿a do Polski, a szczególnie na
Podkarpacie – dok³adnie – bo
w pobli¿u jest Dêbno, rodzinna
wieœ mojego ojca. Poeta, pisarz,
znany, szanowany, ceniony w œwie-
cie, goszczony od Sanoka przez
Warszawê po Sejny, za nasz¹ spraw¹
w koñcu trafi³ tak¿e do Dêbna. Nie-
wa¿ne Polak czy Ukrainiec, Ukra-
iniec czy Polak, serce drga³o, gdy
na spotkaniu w naszym gimna-
zjum najm³odsze pokolenie patrzy-

³o na to jak rodziny Tupajów, Jaro-
szewiczów, Cebulaków, Misiów,
Kasperskich i wiele innych w³¹cza-
³o siê w ukraiñskie kolêdy czy wspo-
mnienia o… tamtych czasach.

Dubno, ko³o Le¿ajska
To w³aœnie to spotkanie zainspi-

rowa³o nasze stowarzyszenie do
kolejnych dzia³añ maj¹cych na celu
odkrywanie nie tylko historii, ale
i losów mieszkañców Dêbna, zarów-
no tych, którzy zostali w 1945 roku
st¹d wywiezieni (jak ojciec Wasyla
Machno – dop. red.) jak i tych, któ-
rzy trafili do nas z Kresów Wschod-
nich. Maria Horoszko, Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury w Le-
¿ajsku ( w tym miejscu wielki uk³on
w stronê Pani Marii i jej wspó³pra-
cowników) i wiele innych instytu-
cji przyklasnê³o pomys³owi wydania
ksi¹¿ki W. Machny.

Uda³o siê! 8 wrzeœnia by³ u Balic-
kich (Tupajów), zwiedzi³ nasz „sta-
ry” cmentarz, ponownie goœciliœmy
go w gimnazjum, w Le¿ajsku zwie-

dzi³ muzeum browarnictwa i fina³,
czyli wieczór autorski z udzia³em
poety i t³umacza Bohdana Zadury.
W tym miejscu pragnê oddaæ g³os
naszym bohaterom…

Kazimierz Krawiec

***
Wasyl Machno (autor)

– Ten dzieñ, który spêdzi³em
w Dêbnie i Le¿ajsku z okazji wyda-
nia mojej ksi¹¿ki „Dubno, ko³o Le-
¿ajska” (2012), jest wyj¹tkowym
wydarzeniem w moim ¿yciu. Wszy-
scy, którzy siê przyczynili do jej wy-
dania – Monika Balicka (Tupaj),
Maria Horoszko i Kazimierz Kra-
wiec wraz z Stowarzyszeniem Roz-
woju Wsi Dêbno zrobili wielk¹ przy-
jemnoœæ nie tylko mnie jako auto-
rowi, ale ca³emu pokoleniu Ukra-
iñców i Polaków, którzy tworzyli hi-
storiê Dubna/Dêbna. Ta ksi¹¿ka
w mojej opinii jest mostem miê-
dzy nami, pokoleniami, narodo-
woœciami i oczywiœcie, równie¿ pa-
trzeniem w przysz³oœæ. Chcê naj-

S¹ na tym œwiecie miejsca
Patrzy³em na pozosta³e drewniane
chaty i p³yn¹cy San i myœla³em, ¿e nie
zmienimy historii, która by³a bardzo
trudna dla obojga Narodów po dru-
giej wonie œwiatowej, ale i nie tylko
w tym okresie. Musimy jednak pa-
trzeæ w przysz³oœæ, musimy zrobiæ
wszystko ¿eby te pogranicza – histo-
ryczne, rodzinne, kulturowe, ³¹czy³y
nas, a nie dzieli³y.

Wasyl Machno
Dêbno, lipiec 2011

�Pami¹tkowe zdjêcie.

�Bohaterowie wieczoru: Bohdan Zadura

(z lewej) oraz Wasyl Machno (z prawej).

�Wielbicielki poezji Wasyla w kolejce po

autograf.

serdeczniej podziêkowaæ tak¿e
wszystkim, dla których czyta³em
w piêknej sali Muzeum w Le¿aj-
sku. Naprawdê wszyscy staliœcie siê
czêœci¹ mojego serca. Myœlê, ¿e
Dêbno ju¿ jest na mapie literackiej
Polski i Ukrainy, istnieje teraz nie
tylko jako punkt geograficzny, ale
punkt metafizyczny. Znakomity
polski poeta i t³umacz z ukraiñ-
skiego Bohdan Zadura przet³uma-
czy³ mistrzowsko te teksty dla pol-
skiego czytelnika. W tym widzê
nieco wiêksz¹ jakoœæ dla wsi, która
przechodzi z rzeczywistoœci do s³ów,
od historii do poezji – staje siê wiêk-
sza sama od siebie. Próbowa³em na-
pisaæ ksi¹¿kê, w której musia³yby
siê spotkaæ ró¿ne rzeczy, kontynen-
ty i miasta – ukraiñskie, polskie
i amerykañskie, ale w³aœnie taki jest
mój osobisty pogl¹d na historiê,
w której Dubno zajmuje swoj¹ stre-
fê. Bardzo siê cieszê, ¿e jesteœmy
z Wami na jednej fali, fali porozu-
mienia i przyjacielskich stosunków
i za to chcê jeszcze raz podziêko-
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48 uczestników projektu z kla-
sy III i IV Technikum nr 2, kszta³-
c¹cych siê w zawodzie technik
ekonomista rozpoczê³o zwiedza-
nie od Sejmu i Senatu. Ucznio-
wie poznali funkcjonowanie Par-
lamentu oparte o demokracjê
konstytucyjn¹, podzia³ i równo-
wagê w³adzy ustawodawczej, wy-
konawczej i s¹downiczej. Spoty-
kali znanych z mediów pos³ów
i senatorów. Kolejnym etapem
by³a Gie³da Papierów Wartoœcio-
wych, mieszcz¹ca siê w centrum
finansowym Warszawy. Mieli oka-

zjê obserwowaæ, jak zmieniaj¹ siê
notowania wartoœci indeksów
gie³dowych WIG, WIG 20 oraz
wartoœci akcji spó³ek notowanych
na GPW.

W Narodowym Banku Pol-
skim zapoznali siê z histori¹ pol-
skiej bankowoœci oraz ze struktur¹
organizacyjn¹ banku centralnego,
a tak¿e ze sposobami wykrywania
fa³szywych banknotów. Pokazano
im metody szybkiego i dok³adne-
go przeliczania pieniêdzy, otrzy-
mali ró¿norodne materia³y infor-
macyjne. Odwiedzili Centrum

Nauki Kopernik, jedn¹ z najno-
woczeœniejszych europejskich in-
stytucji pokazuj¹cych zwi¹zek na-
uki z codziennoœci¹.

 Uzupe³nieniem czêœci nauko-
wej wycieczki by³o zwiedzanie
i poznanie historii Warszawy. Roz-
poczêliœmy od spaceru po ulicach
Starego Miasta, obejrzeliœmy sie-
dzibê Uniwersytetu Warszawskie-
go, podziwialiœmy panoramê sto-
licy z tarasu widokowego Pa³acu
Kultury i Nauki. Zwiedziliœmy
Muzeum Powstania Warszawskie-
go – wyraz ho³du warszawiaków

Zobacz wiêcej:

www.stowdebno.pl,

www.kultura.lezajsk.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dêb-
no i Miejskie Centrum Kultury
w Le¿ajsku, które stoj¹ za ca³ym
przedsiêwziêciem: wydaniem ksi¹¿-
ki i spotkaniem autorskim pragn¹
podziêkowaæ Panu Andrzejowi
Chmurze za pomoc w organizacji
spotkania, Pani Alinie Hasiak, za
wspania³e ilustracje, które znajdu-
jemy na kartach „Dubna…”. Wyda-
nie ksi¹¿ki wsparli min. sponsorzy
i darczyñcy: Grupa ¯ywiec S.A. Bro-
war Le¿ajsk, Zak³ad Miêsny Górno,
Elektrociep³ownia Nowa Sarzyna Sp.
z o.o. Zak³ad Us³ug EL-CHEM Sp.
z o.o. Nowa Sarzyna, Zak³ad Us³ug
WOD-REM Sp. z o.o. Nowa Sarzy-
na Firma „REMAL” Sylwester £aza-
rowicz z Dêbna, Firma „Trojpol” Ma-
riusz Trojnar z Dêbna, LGD Stowa-
rzyszenie „Region Sanu i Trzebo-
œnicy” oraz Niepubliczne Gimnazjum
w Dêbnie. Cieszymy siê, ¿e tam pra-
cuj¹ ludzie, którzy wiedz¹, co zna-
czy inwestowaæ w kulturê. Uk³ony
nale¿¹ siê równie¿ solistkom z gru-
py wokalnej Meritum, dzia³aj¹cej
przy MCK w Le¿ajsku, która umili³a
muzycznie ten wyj¹tkowy wieczór.

Ksi¹¿kê mo¿na (ba! nale¿y)
kupiæ w Miejskim Centrum

Kultury w Le¿ajsku
(ul. Mickiewicza 67, tel. 17 242 11 34).

waæ Dêbnu i Le¿ajskowi, które s¹
ju¿ dla mnie miejscami rodzinny-
mi i bardzo bliskimi.

***
Bohdan Zadura (pisarz – t³umacz)

O istnieniu Dêbna dowiedzia³em
siê dziêki Wasylowi Machnie, w Le-
¿ajsku by³em pierwszy raz dziêki
promocji jego ksi¹¿ki. Przez Le¿ajsk
wczeœniej przeje¿d¿a³em i pewnie
wczeœniej przeje¿d¿a³em te¿ przez
Dêbno, ale to nazwa normalna, nie
rzucaj¹ca siê w oczy i nie zapadaj¹ca
w pamiêæ, tak jak Niebylec, Tuszów
Narodowy czy choæby Cyców. Zna-
³em Dêbno z utworów Wasyla i jego
opowieœci i choæ na ogó³ rzeczywi-
stoœæ nie dorasta do naszych o niej
wyobra¿eñ, to tym razem jednak
by³o inaczej. Zacznê od tego, co
mnie w te strony sprowadzi³o, czyli
od ksi¹¿ki – wydanej naprawdê piêk-
nie, elegancko i profesjonalnie.
Samo istnienie czegoœ takiego jak
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi jest
czymœ zaskakuj¹cym, a jego dzia³al-
noœæ przekonuje, ¿e jak siê ludzie
skrzykn¹, to potrafi¹ zrobiæ wiele
wspania³ych rzeczy, bo nie chodzi
tylko o tê ksi¹¿kê, której dêbniañ-
skie stowarzyszenie by³o inicjatorem
i wespó³ z le¿ajskim MCK wspó³-
wydawc¹, ale i pielêgnowanie prze-

sz³oœci tej wsi, badanie jej historii,
szacunek dla tego, co z przesz³oœci
tej pozosta³o, troska o groby daw-
nych jej mieszkañców, których po-
tomkowie mieszkaj¹ ju¿ po drugiej
stronie granicy. Umiejêtnoœæ pozy-
skiwania œrodków unijnych, ale
i wk³ad w³asnej pracy, jak choæby
przy budowie szko³y spo³ecznej. Ten
rozwój figuruj¹cy w nazwie stowa-
rzyszenia widaæ go³ym okiem. Po
prostu, w Dêbnie s¹ fajni ludzie, po-
zbawieni kompleksów i resentymen-
tów, którzy maj¹ umiejêtnoœæ wspól-
nego dzia³ania i pozyskiwania so-
juszników dla swych dzia³añ. Wiem,
¿e Wasyla Machny i jego przemi³ej
i piêknej ¿ony Swit³any trudno nie
lubiæ, jednak serdecznoœæ, z jak¹ by³
przyjmowany we wsi, z której po-
chodzi³ jego ojciec, by³a wzruszaj¹-
ca. Czasami miewa siê w¹tpliwoœci,
czy w czasach kultury obrazkowej,
tak zwana literatura wysoka jest ko-
mukolwiek potrzebna. T³umy na
promocji „Dubna, ko³o Le¿ajska”
w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, d³u-
goœæ kolejki oczekuj¹cych na auto-
graf Wasyla, pokazuj¹, ¿e mo¿e nie
jest tak Ÿle. To by³ jeden z najlep-
szych wieczorów autorskich, w któ-
rych uczestniczy³em w swoim nie
najkrótszym ¿yciu. Z Dêbna zapa-
miêta³em smak pierogów zrobio-

nych przez matkê Moniki Balickiej
i ciasto ze œliwkami, upieczone przez
Monikê (a znam siê i na tym i na
tym) i starsz¹ pani¹, która przed 45
rokiem mieszka³a w Dubnie i przy-
jecha³a autobusem z Ukrainy spe-
cjalnie na spotkanie z Wasylem, wie-
kowy d¹b, kotka s¹siadów Moniki
i Roberta, który wskoczy³ do zabyt-
kowej wo³gi 2013, która mia³a za-
wieŸæ Wasyla i mnie do Drohobycza
na Festiwal Schulza, i zwin¹³ siê
w k³êbek na przednim siedzeniu.
Spacer po wsi, odwiedziny w szko-
le, o której wczeœniej wspomnia³em,
zadbany cmentarz... Wasyl siê waha³,
czy nie zostaæ w Dêbnie jeszcze
dzieñ. Kiedy na scenê wesz³y piêk-
ne dziewczyny, szepn¹³ do mnie
„Zostajê w Le¿ajsku”. To bardzo
komplikowa³oby logistykê naszej
podró¿y i zajê³o mi chwilê, nim zro-
zumia³em, ¿e to tylko ¿art komple-
mentuj¹cy urodê œpiewaj¹-
cych dziewcz¹t, które tworzy³y mu-
zyczn¹ oprawê spotkania. Wywio-
z³em z Dêbna kalendarz podarowa-
ny mi przez Pana Kazimierza, Pre-
zesa Stowarzyszenia, z Le¿ajska wspa-
nia³¹ monografiê miasta – dar Bur-
mistrza, ale co najwa¿niejsze prze-
œwiadczenie, ¿e istniej¹ na tym œwie-
cie miejsca sympatyczniejsze i lep-
sze ni¿ mo¿na by siê spodziewaæ...

Poznajemy instytucje tworz¹ce prawo i stosuj¹ce prawo
W dniach 9-11 paŸdziernika br.
uczniowie Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych w Le¿ajsku w ramach pro-
jektu PO KL: „Szansa dla ambit-
nych ekonomistów” odbyli wy-
cieczkê naukow¹ do Warszawy
pod opiek¹ zespo³u projektowe-
go w sk³adzie: Maria Bazan – ko-
ordynator projektu, Iwona Kara-
ku³a-Stadnik – koordynator ds.
techniczno- organizacyjnych oraz
Ma³gorzata Borkowska – admini-
strator projektu. Celem by³o po-
znanie instytucji tworz¹cych pra-
wo i stosuj¹cych prawo.

dla tych, którzy walczyli i ginêli
w 1944 r. za woln¹ Polskê.

Jak przysta³o na bywalców stoli-
cy, jeden z wieczorów spêdziliœmy
w teatrze Ateneum. Sztuka pt.
„Kasta La Vista”, która jest satyr¹
funkcjonowania banku komercyj-
nego bardzo siê m³odzie¿y podo-
ba³a.

Pe³en wra¿eñ ciekawy, owocny
wyjazd d³ugo zostanie w pamiêci
uczniów. Zwiedzaj¹c ró¿ne miej-
sca uczniowie poszerzyli swoj¹
wiedzê na temat instytucji pañ-
stwowych i finansowych, poznali
tragiczn¹ historiê Warszawy. Mo-
¿emy powiedzieæ za Ryszardem
Kapuœciñskim: Podró¿ przecie¿ nie
zaczyna siê w momencie, kiedy ru-
szamy w drogê, i nie koñczy, kiedy
dotarliœmy do mety. Zdobyta wie-
dza i umiejêtnoœci zostan¹ wyko-
rzystane w ¿yciu zawodowym przy-
sz³ych ambitnych ekonomistów.

Maria Bazan,
Iwona Karaku³a-Stadnik

Projekt wspó³finansowany ze œrod-
ków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

�Uczestnicy projektu w Sejmie i w Senacie.
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21 grudnia 2012 r. Data, która
coraz czêœciej ukazuje siê na ³a-
mach prasy. Media roztrz¹saj¹ jej
nadejœcie, a my zastanawiamy siê –
czy to ju¿ koniec naszej cywiliza-
cji? Czy nadszed³ dzieñ zag³ady,
o której mówi Apokalipsa œwiête-
go Jana, stanowi¹ca ostatni¹ czêœæ
Nowego Testamentu? A mo¿e to
data nadejœcia nowej ery, nowej
wielkiej epoki ? Na te i inne pyta-
nia prawdopodobnie nie znajdzie-
my jednoznacznej odpowiedzi, ale
spróbujmy zag³êbiæ siê w œwiat sta-
ro¿ytnych Majów i ich niezwyk³ej
kultury. Wyruszamy do Meksyku
na pó³wysep Jukatan.

Ten rozleg³y kraj Ameryki Pó³-
nocnej, od lat przyci¹ga turystów
wabi¹c ich wspania³ymi krajobra-
zami, ciep³ymi wodami Zatoki
Meksykañskiej i Morza Karaibskie-
go oraz histori¹, która wywo³uje
dreszczyk emocji. Tutaj, na rozle-
g³ych niedostêpnych terenach po-
roœniêtych gêst¹ d¿ungl¹ istnia³y
prekolumbijskie cywilizacje Olme-
ków, Zapoteków, Majów, czy Tolte-
ków. Tutaj swoje kroki postawi³
w 1519 roku Hernan Cortes k³ad¹c
kres wielkiej cywilizacji Azteków.

Tajemnice Majów
Jukatan – Meksyk

Podró¿ujemy ju¿ kilkanaœcie dni
po Ameryce Œrodkowej, dzisiaj sta-
jemy na niewielkim parkingu,
przed jedn¹ z najwiêkszych atrak-
cji Meksyku. W XIX wieku, ¿adne
inne spoœród licznych stanowisk ar-
cheologicznych w Meksyku nie
rozbudzi³o tylu fantazji uczonych,
poszukiwaczy przygód i badaczy,
jak wspania³y zespó³ œwi¹tyñ w Pa-
lenque.

Z ca³¹ pewnoœci¹ przyczyni³o siê
do tego niezwyk³e i egzotyczne –
zw³aszcza dla Europejczyków – po-
³o¿enie tego kultowego miasta
Majów w bujnym lesie deszczowym
stanu Chiapas. Przed wejœciem nie
mo¿emy odmówiæ sobie spêdzenia
kilku chwil pomiêdzy straganami,
za którymi stoj¹ potomkowie wiel-
kich w³adców tej krainy. Kobiety
sprzedaj¹ soczyste mango, którego
zapach miesza siê z odg³osami grze-
chotek i wspania³ym, subtelnym
dŸwiêkiem bambusowej fletni
pana. Dzieciaki obwi¹zane chust¹
przysypiaj¹ na plecach matek,
a mê¿czyŸni próbuj¹ sprzedaæ lo-
kalne wyroby nielicznym turystom.
Zbli¿amy siê do wejœcia. Krótka
kontrola, po której statyw fotogra-
ficzny musi pozostaæ w depozycie.
Dla stra¿ników to sprzêt profesjo-
nalny. Jeszcze kilkadziesi¹t metrów
i jesteœmy w centrum niezwyk³ego
miasta. Przed nami rozleg³y zielo-
ny plac, wokó³ którego wznosz¹ siê

kamienne piramidy zwieñczone
prostok¹tnymi œwi¹tyniami. Setki
kamiennych stopni, tarasów na tle
bujnej tropikalnej roœlinnoœci wy-
gl¹da bajecznie. Krople str¹cane
z liœci przez wiatr, szum drzew
i przejmuj¹ce odg³osy dobiegaj¹ce
z ciemno-zielonej œciany lasu dope³-
niaj¹ tajemniczoœci tego miejsca.

Stajemy u podnó¿a najs³ynniej-
szej budowli miasta. To s³awna Œwi¹-
tynia Inskrypcji, gdzie odkryto 600
reliefów przedstawiaj¹cych cz³on-
ków rodziny królewskiej w wymyœl-
nych strojach oraz grobowiec Paka-
la Wielkiego, którego odkrycie sta³o
siê sensacj¹ archeologiczn¹ XX wie-
ku. Niestety turyœci nie maj¹ wstê-
pu do krypty. W grobie znaleziono
wiele cennych przedmiotów, m.in.
jadeitow¹ maskê, bransolety i pek-
tora³ (ozdobny naszyjnik), który
widzieliœmy w Muzeum Antropo-
logicznym w Mexico City. Do ozdo-
bionej rzeŸbionymi podobiznami
w³adców krypty, g³êboko we wnê-
trze piramidy wiedzie 66 w¹skich
stopni. Sarkofag w komorze, w któ-
rej spoczywa³ Pakal Wielki jest przy-
kryty 5-tonow¹ bogato dekorowan¹,
kamienn¹ p³yt¹ symbolizuj¹c¹ odej-
œcie w³adcy w zaœwiaty. Wed³ug na-
ukowców wykuty wizerunek ptaka
Moan symbolizuje œmieræ.

Popatrzmy jednak na p³ytê z in-
nej perspektywy – proszê obróciæ
gazetê i popatrzeæ na zdjêcie „Ka-
mienna p³yta przykrywaj¹ca sarko-

fag Pakala Wielkiego w Palenque”
w poziomie – nie mo¿na nie doce-
niæ interpretacji znanego badacza
tajemnic œwiata Ericha von Dani-
kena. Oto siedzi jakaœ ludzka istota
z pochylonym do przodu tu³owiem,
w pozycji kierowcy, a jej pojazd ka¿de
wspó³czesne dziecko zidentyfikuje jako
rakietê. Wehiku³ jest z przodu spicza-
sty, nastêpnie widaæ na nim dziwacz-
ne, ¿³obkowate wybrzuszenia, podob-
ne do rur ss¹cych, potem rozszerza siê,
a na ogonie pojawia siê p³omieñ. Po-
chylona do przodu istota obs³uguje rê-
kami szereg nieznanych bli¿ej przyrz¹-
dów kontrolnych. Pozycja cia³a do-
k³adnie ukazanego kosmonauty sy-
gnalizuje prace, a kosmita uwa¿nie
wpatruje siê w aparat wisz¹cy tu¿
przed jego twarz¹... Kto ma racjê? –
interpretacjê pozostawiam Wam.
Wróciwszy na g³ówny plac stajemy
przed tzw. Pa³acem, czyli królewsk¹
rezydencj¹, a zarazem miejscem
ceremonii. Sklepione galerie i kom-
naty otaczaj¹ wewnêtrzne dziedziñ-
ce. Dominuj¹cym elementem pa-
³acu jest czterokondygnacyjna wie-
¿a – prawdopodobnie obserwato-
rium astronomiczne – która po-
wsta³a tu¿ przed upadkiem miasta.
Przy stopniach od strony zachod-
niej znajduj¹ siê rzeŸbione p³yty
przedstawiaj¹ce motywy z ¿ycia Pa-
kala. Z pa³acu doskonale widaæ po-
zosta³oœci kamiennego akweduktu
œwiadcz¹cego o niezwyk³ych umie-
jêtnoœciach budowniczych. Jeste-

�El Castillo – Piramida Kukulkana – Chichén Itzá.

�Œwi¹tynia Wojowników i stó³ ofiarny w
formie pó³le¿¹cej postaci Czaca Mola –
boga deszczu – który trzyma tacê, na któ-
rej sk³adano ludzkie serca.

�Pa³ac królewski i obserwatorium astronomicze – Palenque.

�Kamienna p³yta przykrywaj¹ca sarkofag Pakala Wielkiego w Palenque.
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œmy przy kolejnej grupie piramid.
To Œwi¹tynia Krzy¿a, Œwi¹tynia Li-
œciastego Krzy¿a i Œwi¹tynia S³oñ-
ca, z której rozpoœciera siê rozleg³y
widok na ca³y kompleks. Pod ko-
niec X wieku Palenque zosta³o
opuszczone, popad³o w ruinê
i z biegiem czasu poch³onê³a je
d¿ungla, która skry³a na wiele stule-
ci ruiny przed wzrokiem ciekawych
– a¿ do czasu, gdy 800 lat póŸniej
zosta³y one ponownie odkryte
i wpisane na listê œwiatowego dzie-
dzictwa kultury UNESCO.

Opuszczamy zagubione w d¿un-
gli, pe³ne tajemnic Palenque. Kie-
rujemy siê na drug¹ stronê Pó³wy-
spu Jukatan i Zatokê Meksy-
kañsk¹. Pozostawiamy za sob¹ ko-
lonialne Campeche, rezerwat bios-
fery Celestun, który zosta³ uznany
za jeden z wa¿niejszych obszarów
wodno-b³otnych w Ameryce, „Bia-
³e Miasto” Meridê, Izamal do któ-
rego pielgrzymowa³ Jan Pawe³ II,
by stan¹æ przed bram¹ jednego
z siedmiu Nowych Cudów Œwiata
– Chichen Itza. Pokonuj¹c bramki
biletowe, kilka straganów z pami¹t-
kami od razu stajemy przed jednym
z najs³ynniejszych zabytków œwia-
ta. Przed nami El Castillo – Pirami-
da Kukulkana – najs³ynniejsza bu-
dowla kompleksu, której zdjêcia
mo¿na spotkaæ niemal w ka¿dym
katalogu i ulotce promuj¹cej pod-
ró¿e do Meksyku. Ta niezwyk³a pi-
ramida o szlachetnych proporcjach
jest jedn¹ z najlepiej zachowanych
budowli Majów, owiana tajemnic¹
i mnóstwem skojarzeñ. Na wierz-
cho³ek piramidy prowadz¹ cztery
ci¹gi schodów po 90 stopni i 5 stop-
ni szczytowych, co daje liczbê 365 –
tyle ile dni w roku. Piramida jest
ustawiona idealnie wed³ug kierun-
ków œwiata, a w porze równonoc-
ny wiosennej i jesiennej œci¹ga tu-
taj tysi¹ce widzów. W te dni s³oñce
oœwietla piramidê w taki sposób,
¿e powstaj¹cy cieñ wije siê po stop-
niach, jak w¹¿. Zjawisko to jest
œwiadectwem niebywale rozleg³ej
wiedzy astronomicznej i matema-
tycznej Majów. Kompleks Chi-
chen Itza ma chyba naj³adniejsze
boisko do gry w pelotê w ca³ej
Ameryce Œrodkowej. P³askorzeŸby
na bocznych œcianach przedsta-
wiaj¹ graczy z uciêtymi g³owami,
byæ mo¿e walczono w tych zawo-
dach o ¿ycie. Wed³ug relacji pocho-
dz¹cej z póŸniejszych azteckich
czasów zwyciêzc¹ by³ gracz, które-
mu uda³o siê przerzuciæ tward¹
pi³kê wykonan¹ z kauczuku, pod-
bijaj¹c ja udami, biodrami i ramio-
nami przez jeden z kamiennych
krêgów zawieszonych wysoko na

ka¿dej ze œcian. Co dzia³o siê
z przegranym? Prawdopodobnie
sk³adano go w ofierze. Obsydiano-
wym no¿em, ¿ywcem wykrawano
mu serce. Krêpuj¹c nogi i rêce sta-
czano brocz¹ce krwi¹ cia³o po stop-
niach piramidy. U stóp piramidy
cia³o obdzierano ze skóry, któr¹
nak³ada³ kap³an do rytualnego tañ-
ca. A makabryczny spektakl odby-
wa³ siê przy owacji t³umu. Malowi-
d³a œcienne i stalle pe³ne s¹ wojow-
ników i sk³adanych ofiar z ludzi.
Obok boiska do gry w pelotê wznosi
siê kamienna œciana ozdobiona licz-
nymi reliefami wyobra¿aj¹cymi
ludzkie czaszki powbijane na pale.
Chichen Itza to jedno z najbardziej
niezwyk³ych i pe³nych grozy miejsc
w Nowym Œwiecie. Ruszamy dalej.
Id¹c alejk¹ wspó³czesnych pami¹-
tek jesteœmy nad okr¹g³ym natu-
ralnym zag³êbieniem wype³nionym
wod¹ – zwanym Cenotes. Ze wzglê-
du na ograniczone opady i brak
rzek, cenotes by³y dla Majów pod-
stawowym Ÿród³em wody. Nie pe³-
ni³y one jednak wy³¹cznie roli ma-
gazynu pitnej wody. Na dnie tej
krasowej studni Pablo Romeo,
a póŸniej Jacgues Cousteau odkry-
li ludzkie szkielety oraz pos¹¿ki
z jadeitu i z³ota, co uznano za ko-
lejne potwierdzenie, ¿e Majowie
praktykowali sk³adanie ofiar z lu-
dzi. Wracamy na g³ówny plac mia-
sta, gdzie wznosi siê Aleja Tysi¹ca
Kolumn, ustawiona przed frontem

Œwi¹tyni Wojowników, na szczycie
której znajduje siê stó³ ofiarny wy-
rzeŸbiony w formie pó³le¿¹cej po-
staci Czaca Mola – boga deszczu
trzymaj¹cego tacê, na której sk³a-
dano ludzkie serca. I jeszcze jeden
zabytek godny uwagi. El Caracol –
czyli Œlimak – to okr¹g³a wie¿a we-
wn¹trz której umieszczono spi-
raln¹ klatkê schodow¹ prowadz¹c¹
do górnej komory. Jej okna zosta³y
umieszczone promieniœcie. St¹d
przypuszczenie o zastosowaniu
wie¿y do obserwacji astronomicz-
nych. I tutaj zaczynaj¹ siê mno¿yæ
pytania i wiele niewyjaœnionych
dot¹d zagadek. Sk¹d ci proœci lu-
dzie posiedli niezwyk³¹ wiedzê ma-
tematyczn¹ i astronomiczn¹? Bez
¿adnych precyzyjnych instrumen-
tów potrafili wyznaczyæ obieg Zie-
mi i Ksiê¿yca wokó³ S³oñca oraz
cykle innych cia³ niebieskich. Sk¹d
wiedzieli o pasie asteroid czy o od-
leg³ym Plutonie? A wiedzieli. Dla-
czego w majañskich przekazach
odczytanych na stellach, mówi¹
o sobie: Jesteœmy nawigatorami Cza-
su, panami iluzji, którzy pokonali czas
i przestrzeñ. Dziêki zdolnoœci do pod-
ró¿y miêdzywymiarowych zdobyliœmy
Najwy¿sz¹ Wiedzê Wszechœwiata?
Wszystkie antyczne kultury czci³y
swoich bogów. Ale do jakich bo-
gów wznosili mod³y Majowie? Ofi-
cjalna nauka twierdzi, ¿e by³y to
si³y przyrody. Si³y przyrody nie dyk-
tuj¹ jednak ludziom kalendarzy,

których precyzja zdumiewa wspó³-
czesnych badaczy. A co z przepo-
wiedni¹ na rok 2012? Majowie po-
s³ugiwali siê dwoma kalendarzami.
Kalendarz Tzolkin sk³ada³ siê z 260
dni oraz kalendarz Haab który mia³
365 dni. Majowie ³¹czyli oba kalen-
darze w „Cykl Kalendarzowy” trwa-
j¹cy 52 lata w przybli¿eniu czas ¿ycia
jednego pokolenia. Posiadali rów-
nie¿ tzw. „D³ug¹ Rachubê” obej-
muj¹c¹ maksymalnie 5126 lat. Po-
cz¹tkiem „D³ugiej Rachuby” Ma-
jów mia³a byæ data dziœ zapisywana
jako 11 sierpnia 3114 roku przed
nasz¹ er¹, a jej koniec przypada
w³aœnie 21 grudnia 2012 r. Co cie-
kawe, koniec œwiata jest wyznacza-
ny na 2012 rok, tak¿e przez wiele
innych przepowiedni, m.in. Pro-
roctwo Oriona. W roku 2012 We-
nus, Orion, Mars oraz inne gwiaz-
dy i planety osi¹gn¹ to samo po³o-
¿enie wzglêdem siebie jak w roku
9792 przed Chrystusem. Dzisiaj
wielu naukowców i badaczy zaprze-
cza zbli¿aj¹cej siê apokalipsie, bo
prawdopodobnie dla Majów to tyl-
ko pocz¹tek nowej epoki, która jed-
nak przyniesie wiele zmian. A co
z nami? Na wszelki wypadek zrób-
my wczeœniej zakupy na Œwi¹tecz-
ny Stó³ i wypatrujmy pierwszej
gwiazdy na niebie.

�Œwi¹tynia Pakala Wielkiego – Palenque.

�Barwne pami¹tki. �Cenotes – krasowe zag³ebienia, z których pobierano wodê i sk³adano ofiary.

�Boisko do gry w Pelotê – Chichén Itzá.

Zapraszam na You

Tube – niezwyklyswiat

Meksyk www.niezwyklyswiat.com
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Konsument coraz czêœciej mo¿e
spotkaæ siê z ofert¹ ze strony akwi-
zytora, który bez zaproszenia od-
wiedza go w domu lub w miejscu
pracy, namawia do kupna towarów
konsumpcyjnych w czasie impre-
zy turystycznej, na prezentacji albo
bezpoœrednio w domu b¹dŸ pro-
ponuje zawarcie umowy na œwiad-
czenie ró¿nego rodzaju us³ug. Je-
œli konsument zdecyduje siê
– w miejscu, które nie jest zazwy-
czaj przeznaczone do takiej dzia-
³alnoœci i nie jest oznaczone jako
siedziba sprzedawcy czy us³ugo-
dawcy – dochodzi do zawarcia

Poradnik konsumenta:

Umowy zawierane
poza lokalem przedsiêbiorstwa

umowy poza lokalem przedsiê-
biorstwa.

Oferty tego typu bywaj¹ po³¹-
czone z zastosowaniem perswazyj-
nych technik marketingowych,
które maj¹ na celu przekonanie
konsumenta, ¿e ma do czynienia
z wyj¹tkow¹, niepowtarzaln¹ okazj¹.
Konsument natomiast mo¿e byæ
zaskoczony i nieprzygotowany do
podjêcia racjonalnej decyzji. Dlate-
go prawo daje mu w takich przy-
padkach specjaln¹ ochronê.

Zawarcie umowy poza lokalem
przedsiêbiorstwa podlega przepi-
som ustawy z dnia 2 marca 2000 r.

 ..............................., data ..................

Imiê, nazwisko i adres konsumenta: .................................................................................................................................................................................

Nazwa i adres przedsiêbiorstwa: ................................................................................................................................................................................

OŒWIADCZENIE O ODST¥PIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIÊBIORSTWA

Oœwiadczam, ¿e zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoœci za
szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z póŸn. zm.)

Odstêpujê od umowy/zamówienia* .................................................................................................................................................................................
/podaæ rodzaj towaru/

nr ......................................... zawartej w dniu ...................................................... w.........................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
/podaæ miejsce zawarcia umowy/

Wnioskujê o zwrot kwoty ................................. z³ (s³ownie..............................................................................................................................................)

bêd¹cej zadatkiem/zaliczk¹* na poczet realizacji umowy/zamówienia* o nr jak wy¿ej, przekazem pocztowym na adres jak wy¿ej lub na konto

w banku ......................................................... w ...................................... nr konta ..........................................................................................................
/podaæ numer konta/

Jednoczeœnie wnioskujê o odebranie towaru bêd¹cego przedmiotem umowy/zamówienia* po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu telefonicz-
nie b¹dŸ te¿ listownie.
*niepotrzebne skreœliæ

............................................................................
/podpis konsumenta/

Zakup przedmiotów codziennego u¿ytku w czasie prezentacji w domu
s¹siadów – to umowa zawarta poza lokalem przedsiêbiorstwa.
Zawarcie umowy na œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych poza sie-
dzib¹ firmy – to umowa zawarta poza lokalem przedsiêbiorstwa.
Zawarcie umowy na dostawê mediów podczas wizyty przedstawiciela
firmy we w³asnym mieszkaniu – to równie¿ umowa zawarta poza loka-
lem przedsiêbiorstwa

o ochronie niektórych praw konsu-
mentów oraz o odpowiedzialnoœci
za szkodê wyrz¹dzon¹ przez pro-
dukt niebezpieczny (Dz. U z 2000 r.
nr 22, poz. 271 z póŸn. zm.).

Konsument, który zawar³ tak¹
umowê, ma prawo od niej odst¹-
piæ bez podawania przyczyny
w terminie 10 dni od dnia jej za-
warcia. Trzeba z³o¿yæ odpowiednie
oœwiadczenie na piœmie (a w³aœci-
wie wystarczy jego wys³anie listem
poleconym w terminie 10 dni).

Informacjê o prawie odst¹pie-
nia od umowy, jak równie¿ wzór
odpowiedniego oœwiadczenia po-
winien przekazaæ sprzedawca/
us³ugodawca. Jeœli nie dope³ni tego
obowi¹zku, to na odst¹pienie od
umowy Konsument ma 10 dni od
momentu dowiedzenia siê o tym
uprawnieniu. Nie mo¿na jednak
odst¹piæ od umowy po up³ywie
trzech miesiêcy od jej wykonania,

nawet jeœli w tym czasie sprzedaw-
ca/us³ugodawca wcale nie poinfor-
muje o przywileju 10 dni „czasu
do namys³u”.

W razie odst¹pienia od umowy
nie wolno pobieraæ od konsu-
menta ¿adnych prowizji (tzw. od-
stêpnego). Konsument ma jednak
obowi¹zek zwróciæ towar sprze-
dawcy, a ten powinien mu nie-
zw³ocznie oddaæ pieni¹dze (nie
d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu 14 dni).

Zakup na raty (najczêœciej pod-
czas prezentacji), oznacza, ¿e mamy
do czynienia z umow¹ kredytu
konsumenckiego. Odst¹pienie
przez konsumenta od umowy
kupna towaru oznacza jednocze-
œnie, ¿e jest ono skuteczne tak¿e
wobec umowy o kredyt konsu-
mencki. Tak wynika z art. 57 usta-
wy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim (Dz U z 2001 r. nr
126, poz. 715 z póŸn. zm.).

Poni¿ej wzór odst¹pienia od umowy:
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Najstarsze MIESZKANKI
Gminy Kury³ówka – 85 i wiêcej lat:

Lp.Data ur. Imiê

SO£ECTWO BRZYSKA WOLA
1. 1918.09.13 AGNIESZKA

2. 1919.06.02 ANIELA

3. 1919.11.07 KATARZYNA

4. 1920.02.21 ROZALIA

5. 1920.06.24 MARIA

6. 1921.03.03 MARIA

7. 1921.07.29 MARIA

8. 1922.02.08 ROZALIA

9. 1922.02.19 BRONIS£AWA

10. 1922.04.21 ANNA

11. 1922.05.28 ANNA

12. 1922.07.17 ANNA

13. 1922.07.22 ANNA

14. 1922.08.29 ROZALIA

15. 1923.06.01 MARIA

16. 1923.06.09 ANIELA

17. 1924.02.25 ANIELA

18. 1924.09.13 ANNA

19. 1925.01.10 KATARZYNA

20. 1925.06.01 MARIA

21. 1925.07.08 MARIA

22. 1925.07.18 ANNA

23. 1925.12.29 MARIA

24. 1926.07.06 MARIA

25. 1926.07.14 MARIA

26. 1927.01.04 WERONIKA

27. 1927.01.16 AGNIESZKA

28. 1927.05.29 ANIELA

29. 1927.06.16 MARIA

30. 1927.09.05 MARIA

31. 1927.10.05 ANIELA

32. 1927.11.03 KATARZYNA

SO£ECTWO D¥BROWICA:
1. 1924.02.06 HELENA

2. 1924.03.06 ZOFIA

3. 1924.04.06 HELENA

4. 1925.04.04 KATARZYNA

5. 1925.08.17 MARIA

Najstarsi mieszkañcy Gminy Kury³ówka
W poprzednich wydaniach „Kurie-
ra Powiatowego” zamieœciliœmy
wykaz najstarszych mieszkanek
i mieszkañców Miasta Le¿ajsk
i Gminy Le¿ajsk. W tym wydaniu
przedstawiamy listê mieszkañców
Gminy Kury³ówka, którzy maj¹ 85
lat i wiêcej.

Gmina liczy 5851 mieszkañców
zameldowanych na pobyt sta³y,
a tych którzy ukoñczyli wskazany
wy¿ej wiek jest  101 kobiet i 27
mê¿czyzn. Wynika z tego, i¿ w tej
gminie proporcje pomiêdzy liczb¹
mieszkañców p³ci ¿eñskiej i mê-
skiej s¹ prawie identyczne, jak we

wczeœniej prezentowanych gmi-
nach. Oznacza to, i¿ panów po
85-tym roku ¿ycia jest dwie trzecie
mniej od pañ we wskazanym wie-
ku. Panie wiêc w naszym powiecie
¿yj¹ zdecydowanie d³u¿ej.

Najstarsza mieszkanka Gminy
Kury³ówka urodzi³a siê w 1914 roku

(ma wiêc 98 lat) i mieszka w So³ec-
twie Kury³ówka. Natomiast dwaj
najstarsi mieszkañcy maj¹ po 95 lat
i jeden z nich jest mieszkañcem So-
³ectwa D¹browica, a drugi So³ectwa
Jastrzêbiec.

Opracowanie przygotowano na
dzieñ 7.11.2012 r.

6. 1925.08.31 HELENA

7. 1926.05.11 MARIA

8. 1927.07.01 MARIA

9. 1927.11.20 ANNA

SO£ECTWO JASTRZÊBIEC:
1. 1920.08.27 MARIA

2. 1921.09.11 KONSTANCJA

3. 1924.01.03 HELENA

4. 1925.12.28 ANNA

SO£ECTWO KOLONIA POLSKA:
1. 1923.04.17 MARIA

2. 1923.10.28 GENOWEFA

3. 1924.08.31 W£ADYS£AWA

4. 1927.05.26 CZES£AWA

5. 1927.06.19 MARIA

6. 1927.08.14 JOANNA

SO£ECTWO KULNO:
1. 1919.12.26 KATARZYNA

2. 1920.08.16 ANNA

3. 1920.09.13 KATARZYNA

4. 1924.02.06 WERONIKA

5. 1925.09.08 MARIANNA

6. 1926.05.04 KAROLINA

7. 1926.09.24 ANNA

8. 1926.12.29 KAROLINA

9. 1927.05.30 GENOWEFA

10. 1927.07.17 STEFANIA

11. 1927.08.25 KATARZYNA

SO£ECTWO KURY£ÓWKA:
1. 1914.03.16 ANIELA
2. 1914.12.15 MARIA

3. 1918.08.28 STEFANIA

4. 1919.11.18 JULIA

5. 1920.05.25 ANNA

6. 1920.06.14 ANIELA

7. 1921.08.19 MARIA

8. 1923.02.23 ANNA

9. 1924.01.20 AGNIESZKA

10. 1924.04.24 STANIS£AWA

11. 1925.01.23 STANIS£AWA

12. 1925.01.23 STANIS£AWA

13. 1925.05.01 MARIA

14. 1925.09.12 BRONIS£AWA

15. 1926.03.03 FRANCISZKA

16. 1926.04.07 ANNA

17. 1926.04.12 STANIS£AWA

18. 1926.06.28 MARIA

19. 1926.07.05 STANIS£AWA

20. 1927.02.05 ANNA

21. 1927.03.15 JÓZEFA

22. 1927.03.29 STANIS£AWA

SO£ECTWO O¯ANNA:
1. 1920.03.07 MARIANNA

2. 1920.06.10 MARIA

3. 1923.04.11 MARIA

4. 1923.05.05 KATARZYNA

5. 1923.10.25 WERONIKA

6. 1925.09.06 ANNA

SO£ECTWO S£OBODA:
1. 1921.06.18 MICHALINA

2. 1925.05.17 ANIELA

S£OBODA TARNAWIEC:
1. 1921.03.09 JÓZEFA

2. 1921.12.21 MARIA

3. 1922.03.03 MARIA

4. 1926.09.28 JÓZEFA

5. 1926.10.16 WERONIKA

6. 1926.10.25 EMILIA

7. 1927.03.19 JÓZEFA

SO£ECTWO WÓLKA £AMANA:
1. 1919.09.03 ANIELA

2. 1924.08.14 ANIELA

Najstarsi MIESZKAÑCY
Gminy Kury³ówka – 85 i wiêcej lat:

SO£ECTWO BRZYSKA WOLA
1. 1922.05.25 ANTONI

2. 1924.12.23 JAN

3. 1925.01.25 PAWE£

4. 1925.09.17 MICHA£

5. 1925.12.28 STANIS£AW

6. 1926.01.09 ADAM

7. 1927.12.18 MARIAN

SO£ECTWO D¥BROWICA:
1. 1917.07.15 JAN

2. 1926.06.13 PIOTR

SO£ECTWO JASTRZÊBIEC:
1. 1917.04.03 JÓZEF
2. 1923.12.27 JÓZEF

SO£ECTWO KOLONIA POLSKA:
1. 1922.01.15 STANIS£AW

2. 1923.01.01 STANIS£AW

3. 1925.11.29 ANDRZEJ

SO£ECTWO KULNO:
1. 1926.04.27 JAN

2. 1926.08.12 W£ADYS£AW

SO£ECTWO KURY£ÓWKA:
1. 1924.03.29 FRANCISZEK

2. 1924.08.16 FRANCISZEK

3. 1925.03.23 MARIAN

4. 1926.10.28 FRANCISZEK

5. 1927.04.17 STANIS£AW

6. 1927.09.24 W£ADYS£AW

7. 1927.12.04 MICHA£

SO£ECTWO O¯ANNA:
1. 1922.04.24 STANIS£AW

2. 1926.11.11 FELIKS

3. 1927.02.03 JÓZEF

SO£ECTWO WÓLKA £AMANA:
1. 1923.02.25 JÓZEF

Redakcja sk³ada podziêkowanie
pani Jolancie Mase³ek z Urzêdu
Gminy Kury³ówka (inspektor ds.
Ewidencji) za pomoc w przygoto-
waniu powy¿szej informacji.

Ma³gorzata Bechta

Co zrobiæ, aby odbieraæ telewizjê
cyfrow¹?

Aby odbieraæ cyfrow¹ telewizjê
naziemn¹ nale¿y posiadaæ: telewi-

Prze³¹cz siê na telewizjê cyfrow¹!
W dniu 23 lipca 2013 roku w Le-
¿ajsku zostanie wy³¹czona tele-
wizja analogowa. Od tego dnia
nadawany bêdzie wy³¹cznie sy-
gna³ cyfrowy.

zor z wbudowanym dekoderem
DVB-T lub tuner telewizyjny z de-
koderem DVB-T (dekoder STB) lub
zewnêtrzn¹ b¹dŸ wewnêtrzn¹ kartê
telewizyjn¹ do komputera/laptopa
z mo¿liwoœci¹ odbioru DVB-T.

Co to jest DVB-T?
DVB-T to standard telewizji

cyfrowej nadawanej z nadajni-

ków naziemnych. W Polsce do
koñca 2013 roku zast¹pi ca³ko-
wicie telewizjê, któr¹ dotychczas
odbieramy za pomoc¹ zwyk³ej
anteny.

Jaka antena jest potrzebna do od-
bioru cyfrowego?

Wystarczy zwyk³a antena tele-
wizyjna lub antena specjalnie prze-

znaczona do DVB-T (zale¿ne od
odleg³oœci od nadajnika).

Jakie programy bêd¹ dostêpne?
- Docelowo w 2013: TVP1, TVP1
HD, TVP2, TVP2 HD, TVP INFO
(regionalna), TVP Kultura, TVP
Polonia, TVP Historia Eska TV,
TTV, Polo TV, ATM Rozrywka, Pol-
sat, TVN, TV4, TV6, TV Puls,
TV Puls 2, TVN 7, Polsat Sport News.
- Obecnie w Le¿ajsku: TVP1, TVP2
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Zosta³y og³oszone wyniki rozgry-
wek i rozdano pami¹tkowe pucha-
ry oraz nagrody dla wszystkich dru-
¿yn bior¹cych udzia³ w rozgryw-
kach. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych, organizatorzy rozgrywek pi³-
karskich oraz przedstawiciele dru-
¿yn bior¹cych udzia³ w letnich roz-
grywkach pi³karskich.

W spotkaniu, które poprowadzi-
³a Pani Katarzyna Mach – Wawrza-
szek Dyrektor Oœrodka Kultury
w Grodzisku Dolnym uczestniczy-
³o ponad 60 osób. Puchary za miej-
sca I-III oraz pami¹tkowe nagrody
i dyplomy dla pozosta³ych uczest-
ników rozgrywek, wrêczali: w imie-
niu Starosty Le¿ajskiego Pan Kazi-
mierz Kryla Sekretarz Powiatu Le-
¿ajskiego, Pan Krzysztof Sobejko
Wójt Gminy Le¿ajsk, Pan Jerzy Paul
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna, Pan Arkadiusz Telka Z-ca
Wójta Gminy w Grodzisku Dol-
nym oraz Pan Zbigniew Œliwa Pre-
zes Powiatowego Zrzeszenia Zespo-
³ów Sportowych w Le¿ajsku, orga-
nizator letnich rozgrywek powia-
towych 2012.

Liga powiatowa rozgrywana
w 2012 r. to kontynuacja kolejnych
edycji, które odbywa³y siê od roku
2001: X edycja m³odzików, XII edy-
cja trampkarzy, VIII edycja junio-
rek. Liga prowadzona by³a syste-
mem wiosna – jesieñ, mecze roz-
grywane by³y na obiektach sporto-
wych na terenie Powiatu Le¿ajskie-
go oraz Gminy Tryñcza, systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. Wiosenne me-
cze wy³oni³y lidera i uk³ad tabeli,
który by³ podstaw¹ do utworzenia
par w turniejach fina³owych roz-
grywanych w okresie jesiennym.
Turnieje fina³owe rozgrywane by³y
w systemie play off. W rozgrywkach

Podsumowanie
m³odzie¿owych rozgrywek pi³karskich w Powiecie – Sezon 2012

W dniu 23.10.2012 r. w Dworze
Staroœciñskim w Le¿ajsku odby³o
siê podsumowanie m³odzie¿o-
wych rozgrywek w pi³ce no¿nej
dziewcz¹t i ch³opców w Powie-
cie Le¿ajskim w ramach Ligii Po-
wiatowej – Sezon 2012.

Ligi powiatowej 2012 bra³y udzia³
dru¿yny m³odzie¿owe reprezentu-
j¹ce poszczególne szko³y i kluby
sportowe z terenu Powiatu Le¿aj-
skiego oraz dru¿yny reprezentuj¹-
ce Gminê Tryñcza. W sezonie 2012
do udzia³u w rozgrywkach zosta³o
zg³oszonych 22 dru¿yny dziewcz¹t
i ch³opców (juniorki – 6 dru¿yn,
m³odzicy – 8 dru¿yn, trampkarze –
8 dru¿yn), ponad 350 zawodników
i zawodniczek.

Rozgrywki ju¿ tradycyjnie by³y
zorganizowane przez Powiatowe
Zrzeszenie Zespo³ów Sportowych
w Le¿ajsku oraz Oœrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym przy wspar-
ciu finansowym Powiatu Le¿ajskie-
go, Gminy Le¿ajsk oraz Browaru
Le¿ajsk Grupa ¯ywiec S.A.

Zarz¹d Powiatowego Zrzesze-
nia Zespo³ów Sportowych
w Le¿ajsku sk³ada serdeczne po-
dziêkowania dla Starosty Le¿aj-
skiego Pana Jana Kidy za objê-
cie patronatu nad rozgrywkami
powiatowymi oraz przekazanie
œrodków na ich przeprowadze-
nie i podsumowanie. S³owa
podziêkowania kierujemy rów-
nie¿ do Wójta Gminy Le¿ajsk
Pana Krzysztofa Sobejko za
ufundowanie pami¹tkowych
nagród oraz do Browaru w Le-
¿ajsku Grupa ¯ywiec S.A. za
okazan¹ pomoc finansow¹.
Dziêkujemy równie¿ Pani Ka-
tarzynie Mach-Wawrzaszek
Dyrektorowi Oœrodka Kultury
w Grodzisku Dolnym za wspó³-
pracê w przeprowadzeniu roz-
grywek pi³karskich i tym wszyst-
kim, którzy poœwiêcili swój czas,
wiedzê i zaanga¿owanie w celu
sprawnego przeprowadzenia
rozgrywek.

Zwyciêskim dru¿ynom gratuluje-
my, pokonanym ¿yczymy lepszych
wyników w kolejnych rozgrywkach,
natomiast opiekunom wytrwa³oœci
w przekazywaniu posiadanej wiedzy
m³odym adeptom sportu. ZS

Zwyciêzcy poszczególnych kategorii

w ramach rozgrywek Ligi Powiatowej 2012:

Juniorki – LKS „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne

M³odzicy – MZKS UNIA Nowa Sarzyna

Trampkarze – UKS „Junior” Brzóza Królewska

OG£OSZENIE P£ATNE
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Uczestnicy zjechali z takich miej-
scowoœci jak: Szczecin, Toruñ, Wro-
c³aw, Kraków, Warszawa, Radom,
Lublin, Radzyñ Podlaski, Ropczy-
ce, Rzeszów, Kolbuszowa, Nowa
Dêba, Be³¿yce i Krz¹tka. Nie za-
brak³o te¿ klubów z naszego po-
dwórka (Le¿ajska, Nowej Sarzyny,
Woli Zarczyckiej czy £êtowni). Po
zakwaterowaniu uczestników
w nowym budynku Gimnazjum
rozpoczêto imprezê 15-kg tortem
w kszta³cie lampionu. To nie jedy-
ny akcent jubileuszowy. W tym
roku uczestnicy mieli do pokona-
nia 5 etapów marszu (dwa dzienne
i trzy nocne), których trasy prowa-
dzi³y po terenie dwóch nadle-
œnictw: Rudnik i Le¿ajsk.

By³y to bez w¹tpienia najbardziej
wymagaj¹ce zawody w historii Bu-
dzynia. W ci¹gu 36 godzin uczest-

nicy pokonali po 30 km w terenie
przy kilku godzinach snu. Do ry-
walizacji stanê³o prawie 150 osób
w czterech kategoriach. Przy przy-
gotowaniu zawodów pracowa³o
26 osób (pracownicy i absolwenci
Gimnazjum). Nad bezpieczeñ-
stwem uczestników czuwa³ dy¿ur
pe³niony przez nowosarzyñsk¹
Grupê PCK.

Po trzech dniach rywalizacji,
w niedzielê odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia nagród z udzia³em Bur-

Podczas rozegranych 27 paŸdzier-
nika br. w Krakowie XIII Mistrzo-
stwach Polski Juniorów M³od-
szych Karate Kyokushin bardzo
dobrze zaprezentowa³a siê piêcio-
osobowa ekipa zawodników Le¿aj-
skiego Klubu Kyokushin Karate
zdobywaj¹c dwa trzecie miejsca
w kumite semi kontakt. W tych naj-
wa¿niejszych w sezonie zawodach
dla tej grupy wiekowej udzia³ wziê-
³o 162 zawodników z 42 klubów
z ca³ej Polski. Najlepiej wœród na-
szych zawodników wypadli: Izabe-
la Dec i Mateusz Karaœ, którzy
w swoich kategoriach wywalczyli
br¹zowe medale. Iza wygra³a dwie
walki przez ippon i w pojedynku

o drugie miejsce przegra³a ze zwy-
ciê¿czyniom swojej kategorii wago-
wej. Mateusz wygra³ jeden pojedy-
nek przez wskazanie sêdziów i dru-
gie starcie przez niezdolnoœæ swoje-
go przeciwnika do dalszej walki
i w ostatecznym rozrachunku swój
start zakoñczy³ na 3 miejscu. Tu¿
obok podium, wygrywaj¹c po dwie
walki uplasowali siê Maciej Jezio-
rowski 5 miejsce i Daniel B³oñski
8 miejsce. Na pochwa³ê zas³uguje
równie¿ Karol Kurzyp, który po wy-
równanym pojedynku przegra³ wal-
kê z póŸniejszym triumfatorem naj-
ciê¿szej kategorii wagowej tych mi-
strzostw. Organizatorem mistrzostw
by³ Polski Zwi¹zek Karate. DB

20.10. br. odby³ siê Ogólnopol-
ski Turniej Karate Kyokushin zor-
ganizowany przez Kroœnieñski
Klub Sportowy BUDO przy wspar-
ciu Urzêdu Miasta Krosna oraz Za-
rz¹du Województwa Podkarpackie-
go. W Turnieju wziê³o udzia³ 183
zawodników z 21 Klubów Karate
z Polski. Turniej zosta³ rozegrany
w formule kata i kumite. Uroczy-
stego W trakcie uroczystego otwar-
cia mia³y miejsce pokazy karate
przygotowane przez zawodników
KKS BUDO medalistów Mi-
strzostw Europy i reprezentantów
Polski oraz zaproszonych goœci –
Dominika Czecha „De Man”. Sê-
dziom g³ównym turnieju by³a wie-
lokrotna medalistka Mistrzostw
Europy i Œwiata Ewa Pawlikowska
4 dan z Nowego Targu. Udzia³
w turnieju reprezentowa³o wiele
klubów z ró¿nych organizacji
i z wielu oœrodków, co ma pozy-
tywny wp³yw na popularyzacjê
sztuk walki oraz wzmocni wspó³-

pracê klubów karate w przysz³oœci.
Niew¹tpliwie pokazuje to, ¿e kara-
te jest jedno, a to zale¿y wy³¹cznie
od ludzi reprezentuj¹cych poszcze-
gólne oœrodki.

Centrum Sztuk Walki i Sportu
reprezentowa³o trzech zawodników,
którzy zdobyli miejsce w poszcze-
gólnych kategoriach: Jacek Majkut
I miejsce w kumite seniorów do
75 kg, II miejsce Tomek Koniecz-
ny w kumite do 70kg, oraz w kate-
gorii kata dzieci rocznik 2001 Ad-
rian Dziki III miejsce.

Zarz¹d CSW serdecznie dziêku-
je i ¿yczy dalszych sukcesów. Osu!

AD

Jak co roku tak i teraz, w ostatni
weekend wrzeœnia Nowa Sarzyna
zamieni³a siê w stolicê Marszów
na Orientacjê. Wszystko to dzia³o
siê za spraw¹ organizowanych ju¿
po raz pi¹ty zawodów ogólnopol-
skich o nazwie „BUDZYÑ”.

Ogólnopolskie V Nowosarzyñskie Zawody w Marszach na Orientacjê

„BUDZYÑ 2012” V Runda Pucharu Podkarpacia

Opisy tras oraz wyniki Marszu na Orientacjê mo¿na znaleŸæ na

stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku: www.sta-

rostwo.lezajsk.pl – Aktualnoœci (data zamieszczenia: 22.10.2012r.)

XIII Mistrzostwa Polski

Juniorów Karate Kyokushin

Ogólnopolski Turniej Karate

Kyokushin w Kroœnie

mistrza Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna Jerzego Paula i Dyrektora
Gimnazjum w Nowej Sarzynie
Les³awa Marciniaka.

Organizatorem zawodów by³
Klub Turystyczny „PRZYGODA”,
dzia³aj¹cy przy Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Nowej Sarzynie oraz
Urz¹d Miasta i Gminy w Nowej
Sarzynie. Wspó³organizowa³ im-

prezê Miejski Oœrodek Sportu i Re-
kreacji w Nowej Sarzynie, Szko³a
Nurkowania „AQUARIUS”, Nad-
leœnictwa Le¿ajsk i Rudnik.

Wrêczenie nagród uczestnikom
do VI miejsca w ka¿dej z kategorii
by³o mo¿liwe dziêki du¿ej liczbie
sponsorów, a byli nimi: Miasto
i Gmina Nowa Sarzyna, Starostwo
Powiatowe w Le¿ajsku, Rada Ro-
dziców Gimnazjum w Nowej Sa-
rzynie, Elektrociep³ownia Nowa Sa-
rzyna, SKOK im. Z. Chmielew-
skiego oddzia³ w Nowej Sarzynie,
Ubezpieczenia WARTA Le¿ajsk ul.
Targowa, Stanley – Gospodarstwo
rybne Pstr¹g, Stowarzyszenie
„NSNet”, LGD Region Sanu i Trze-
boœnicy, ksiêgarnia „WERSET”,
hurtownia elektryczna „San-Tech”,
Agencja Reklamy Ekspresja i Piotr
Kos Film Studio.

Impreza ta by³a V (ostatni¹ w tym
roku) Rund¹ Pucharu Podkarpa-
cia. Na zakoñczenie zawodów zo-
sta³y tak¿e wrêczone puchary w tej
ca³orocznej rywalizacji.
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Mia³a sporo w¹tpliwoœci czy tam
jechaæ, bo nale¿y do najlepszych
uczniów w drugiej klasie Gimna-
zjum w £êtowni, zosta³o tam za-
powiedzianych kilka wa¿nych
sprawdzianów i ten wyjazd unie-
mo¿liwia³ solidne przygotowanie
siê do nich. Mia³a te¿ w¹tpliwoœci
czy uda siê tam coœ wygraæ, bo wiêk-
szoœæ rywalek trenuje po 2 razy
dziennie, a ona 3-4 razy w tygodniu.

Na szczêœcie pojecha³a i grê,
któr¹ tam zademonstrowa³a, tak
w sobotê, jak i w niedzielê, bez prze-
sady mo¿na okreœliæ rewelacyjn¹.

W sobotê wszystkie zawodniczki
rywalizuj¹ w oœmiu 5-osobowych
grupach. Dwie najlepsze awansuj¹
do niedzielnego turnieju g³ówne-
go.

Dominika pierwsz¹ rywalkê –
Agatê Klabiñsk¹ z Poznania – po-
zbawia z³udzeñ, wygrywaj¹c 3:0
(11:1, 11:7, 11:6). W drugim meczu,
z Ann¹ Wereszczak¹ z P³ocka, ju¿
jest trudniej, ale wygrywa 3:1 (6:11,
11:9, 11:7, 11:8). Kolejna rywalka
Sandra Kocoñ z Che³mna mimo,
¿e gra „czopami” te¿ przegrywa
dosyæ szybko 3:0 (11:6, 11:7, 11:7).

Przychodzi odprê¿enie, ma za-
pewniony udzia³ w niedzielnym
turnieju g³ównym. Ostatni mecz
z Karolin¹ Tokarczyk z ̄ ywca, któ-
ra ca³y poprzedni sezon spêdzi³a w
oœrodku szkoleniowym w Nadarzy-
nie, zawodniczka z £êtowni prze-
grywa 1:3 (6:11, 11:6, 2:11, 4:11).
Niedzieln¹ Mszê Œw. „zaliczamy”
o 18.00 w sobotê, wtedy, gdy kadet-
ki z miejsc 3-4 walcz¹ o kolejnoœæ
w przedziale 17-32. PóŸniej kolacja,
po¿egnanie tych, którzy ju¿ odpa-
dli z rywalizacji i odje¿d¿aj¹ do do-
mów i kolejny nocleg w piêknej
Limanowej, ale w „oœrodku wcza-
sowym” o warunkach typowych
dla PRL-u. Choæ te spartañskie wa-
runki dobrze wp³ywaj¹ na nasz¹ za-
wodniczkê.

Niez³e dla Dominiki losowanie
turnieju g³ównego sprawia, ¿e jej
pierwsz¹ niedzieln¹ rywalk¹ jest
Julia Wójcik z Chróœcic (opolskie).
Fantastyczny pocz¹tek 11:8, 11:8,
11:8, ale w turnieju g³ównym gra
siê do 4 wygranych setów. Ma³a
dekoncentracja ³êtowskiej rewela-
cji i kilka zagrañ przez Juliê po siat-
ce lub po kancie daje 9:11 i 9:11. Na
szczêœcie w kolejnym secie los prze-
staje faworyzowaæ rywalkê Domi-
niki i 11:7 zamyka mecz i daje miej-
sce w gronie oœmiu najlepszych
kadetek w Polsce.

Kolejn¹ przeciwniczk¹ jest Julia
Œl¹zak z £odzi. Zawodniczka ta star-
towa³a z powodzeniem w wielu tur-
niejach zagranicznych. O warun-
kach, w jakich ona trenuje, zawod-
nicy „Arki” mog¹ tylko pomarzyæ.

Ale na Dominice nie robi to wra-
¿enia, a poprzednie zwyciêstwa roz-
budzi³y apetyt na dalsze wygrywa-
nie. Gra od pocz¹tku na wysokim
poziomie. Obie graj¹ ofensywnie.

D³ugie ostre wymiany uderzeñ
zwracaj¹ uwagê licznej widowni.
I znów wspania³y pocz¹tek 11:8,
11:7.

U rywalki pojawiaj¹ siê ³zy, ale
po trzech kolejnych setach 9:11,
11:8, 3:11 Julia odzyskuje wiarê,
a po pechowo przegranym przez
Dominikê 11:13 nabiera pewnoœci
siebie. Jest w setach 3:3. Na innych
sto³ach pusto. W decyduj¹cym se-
cie prowadzenie zmienia siê co
chwilê. Jest po 10. Ale za chwilê
dobry mocny atak Dominiki,
„czas” dla zawodniczki z £êtowni,
a po nim b³¹d Julii wyzwala
uœmiech szczêœcia na twarzy moc-
no zmêczonej fizycznie i psychicz-
nie tenisistki „Arki”.

Pó³ godziny na regeneracjê si³
i w walce o fina³ znów na drodze
Dominiki staje Karolina Tokarczyk.
Ponownie piêkna, zaciêta gra. Nie-
stety trochê pechowa. Przegrywa
2 sety, w których prowadzi³a 10:9
i 9:7. Walczy³a ambitnie do ostat-

Rewelacyjna gra Dominiki
Niedawno w grupie m³odych spor-
towców nagrodzonych przez Sta-
rostê Le¿ajskiego by³a m.in. teni-
sistka sto³owa Parafialnego
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Arka” dzia³aj¹cego przy Pa-
rafii Rzymsko-Katolickiej w £êtow-
ni – Dominika Ku³acz. W ostatni
weekend paŸdziernika, po wcze-
œniejszym przebrniêciu trudnych
eliminacji wojewódzkich (I WTK)
i pó³fina³u ogólnopolskiego, zna-
laz³a siê wœród 40 najlepszych pol-
skich kadetek, które w Limanowej
przyst¹pi³y do ustalenia pierwsze-
go w tym sezonie rankingu w ra-
mach I Ogólnopolskiego Turnieju
Kwalifikacyjnego (I OTK).

niej pi³ki, ale niestety przegrywa 2:4
(10:12, 9:11, 11:8, 6:11, 11:9, 10:12).

Na Dominikê i ni¿ej podpisane-
go spadaj¹ liczne gratulacje za za-
skakuj¹ce zwyciêstwa i rewelacyjny
styl w jakich ich dokona³a. Na te-
mat Dominiki, jej szkolenia, osi¹-
gniêæ i dalszych planów pyta tre-
ner kadry polskich kadetek i junio-
rek – pan Ziemowit Bañkosz
z Wroc³awia.

Na koniec w piêknej oprawie,
w obecnoœci parlamentarzystów,
miejscowych w³adz samorz¹do-
wych, przedstawicieli PZTS i Kra-
kowskiego OZTS mi³y moment
wejœcia na podium, odebrania oka-
za³ego pami¹tkowego pucharu
i nagrody za miejsce III-IV. Pami¹t-
kowe zdjêcia i powrót do domu.

Dominika zapewni³a sobie limit
na kolejny II OTK kadetów, który
ma siê odbyæ tu¿ przed œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia w Luboniu
ko³o Poznania. Mo¿e w II WTK wy-
walczy sobie tam awans Kamil Klo-
cek, który wygra³ I WTK kadetów,
ale nieznacznie przegra³ w decydu-
j¹cym meczu pó³fina³u ogólnopol-
skiego. Kamil i jego tato, Krzysz-
tof Klocek, ma zreszt¹ du¿y udzia³
w tak dobrym przygotowaniu Do-
miniki do jej wspania³ego sukcesu
w Limanowej.

Dzia³acze, zawodnicy „Arki” i ich
rodzice przy tej okazji serdecznie
dziêkuj¹ w³adzom Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna za dotacjê, dziêki
której s¹ œrodki na szkolenie, sprzêt
i wyjazdy na zawody.

Jan Sum

�Dekoracja najlepszych kadetek.

�Od lewej: Jan Sum – Prezes PUKS Arka £êtownia, Karolina Pêk – IKS Tarnobrzeg,

medalistka paraolimpiady w Londynie, miejsce 9-12 w Limanowej, Dominika Ku³acz, S³a-

womir Maci¹g  – koordynator wyjazdu z ramienia POZTS w Rzeszowie.
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owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Le¿ajsku
informuje, ¿e koñczy realizacjê projektu pn. „Pro-

gram aktywizacji spo³ecznej w powiecie le¿ajskim”
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. W ramach
projektu objêtych wsparciem zosta³o 16 uczestników,
w tym: 10 osób niepe³nosprawnych ze Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Jelnej oraz 6 wychowanków ro-
dzin zastêpczych. Ponadto prowadzone by³y zintegro-
wane dzia³ania dla 13 osób, stanowi¹cych otoczenie
uczestników projektu.

G³ównym celem projektu by³a poprawa aktywnoœci
spo³ecznej, zawodowej i edukacyjnej uczestników.

W
 ramach projektu zrealizowano nastêpuj¹ce dzia-
³ania:

� Trening kompetencji spo³ecznych – jego celem by³o
zwiêkszenie kompetencji spo³ecznych, budowanie po-
zytywnej samooceny, rozwiniêcie umiejêtnoœci komu-
nikowania siê, kreowanie zdolnoœci radzenia sobie ze
stresem, budowanie motywacji do wysi³ku oraz na-
uka postawy asertywnej.

� Trening kompetencji psychologicznych – jego celem
by³o wsparcie psychologiczne osób z otoczenia osób
niepe³nosprawnych, ze wzglêdu na potrzebê wzmoc-
nienia wiêzi rodzinnej, poczucia w³asnej wartoœci, roz-
woju spo³ecznego, wsparcia w codziennym funkcjo-
nowaniu.

„Program aktywizacji spo³ecznej

w powiecie le¿ajskim”

PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY ZE ŒRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PO KL PRIORYTET VII DZIA£ANIE 7.1 PODDZIA£ANIE 7.1.2

� Trening kompetencji wychowawczych – jego celem
by³o nabycie lub wzmocnienie przez rodziców zastêp-
czych umiejêtnoœci budowania prawid³owych relacji
z wychowankami. W ramach treningu ukazane zo-
sta³y nowoczesne metody wychowawcze. Trening po-
zwoli³ tak¿e na nabycie pewnoœci w sytuacjach trud-
nych oraz zminimalizowanie trudnoœci wychowaw-
czych (np. nauka skutecznego stosowania nagród
i kar, konsekwencji postêpowania, umiejêtnoœci zachê-
cania wychowanków do wspó³pracy, wysi³ku i nauki).

� Krótkofalowa terapia psychologiczna – jej celem by³o
udzielenie indywidualnego poradnictwa i wsparcia psy-
chologicznego, a tak¿e rozwiniêcie i pog³êbienie umie-
jêtnoœci nabywanych w ramach treningu kompetencji
spo³ecznych z uwzglêdnieniem indywidualnych cech
i problemów poszczególnych uczestników.

� Kursy edukacyjne (jêzykowy, komputerowy) – celem
by³o zdobycie nowych kompetencji oraz wiedzy przy-
gotowuj¹cej do wchodzenia na rynek pracy.

� Grupowe doradztwo zawodowe – jego celem by³o po-
szerzenie wiedzy i kompetencji z dziedziny rynku pra-
cy, tworzenie CV i dokumentów aplikacyjnych, spo-
soby poszukiwania pracy, itp.

� Turnus rehabilitacyjny – jego celem by³a poprawa zdro-
wia osób niepe³nosprawnych. W ramach turnusu od-
by³y siê równie¿ szkolenia z zakresu kursu kompute-
rowego i obs³ugi urz¹dzeñ biurowych.

Dzia³aniem koñcz¹cym Projekt bêdzie Konferencja pod-
sumowuj¹ca, która odbêdzie siê w miesi¹cu grudniu br.

ul. M. C. Sk³odowskiej 8

37-300 Le¿ajsk

Telefon: (17) 242 82 58

Faks: (17) 242 72 08

E-mail: pcprlezajsk@gmail.com

Witryna: www.pcprlezajsk.ovh.org

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie

w Le¿ajsku

OG£OSZENIE P£ATNE
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Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Grodzisku
Dolnym od 01.01.2012 r. po raz kolejny realizuje projekt
systemowy „Czas na aktywnoœæ w Gminie Grodzisko Dol-
ne” wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VII, Dzia³anie 7.1,
Podzia³anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej. Wartoœæ ogól-
na projektu wynosi: 189 500,00 z³, z czego 19 897,50 z³
stanowi wk³ad w³asny Gminy Grodzisko Dolne.

W 2012 r. w projekcie bierze udzia³ 12 mieszkañców
Gminy Grodzisko Dolne, bezrobotnych, zatrudnionych –
w tym rolników, bêd¹cych w wieku aktywnoœci zawodo-
wej oraz korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej.

Zadania okreœlone w projekcie realizowane s¹ poprzez
stosowanie instrumentów aktywnej integracji obejmuj¹-
cych dzia³ania w sferze aktywizacji zawodowej, spo³ecz-
nej oraz edukacyjnej.

Uczestnicy Projektu – 12 osób – w ramach projektu
otrzyma³o wsparcie w postaci udzia³u w grupowym trenin-
gu kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych, podnosz¹-
cym kluczowe kompetencje ¿yciowe, umo¿liwiaj¹ce po-
wrót do ¿ycia spo³ecznego.

Nastêpnym dzia³aniem, z którego skorzystali nasi Be-
neficjenci by³ trening pracy. Zajêcia z doradc¹ zawodo-
wym nauczy³y naszych Uczestników jak i gdzie szukaæ
pracy, przygotowywaæ wszelkiego rodzaju dokumenty apli-

Cz³owiek – najlepsza inwestycja

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

w Grodzisku Dolnym

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

„Czas na aktywnoœæ

w Gminie Grodzisko Dolne”
kacyjne, tj. CV i list motywacyjny oraz jak przeprowadziæ
rozmowê kwalifikacyjn¹ z potencjalnym pracodawc¹. Zdo-
byta wiedza u³atwi im w przysz³oœci poruszanie siê po
rynku pracy i doda pewnoœci siebie. Przeprowadzone zo-
sta³y równie¿ spotkania indywidualne z doradc¹ zawodo-
wym w wymiarze 3 godzin dla ka¿dego Uczestnika.

Zorganizowane zosta³y nastêpuj¹ce szkolenia zawo-
dowe: �Profesjonalny sprzedawca z obs³ug¹ kas fiskal-
nych i obs³ug¹ komputera oraz z fakturowaniem, �Podsta-
wy obs³ugi komputera z dostêpem do Internetu oraz ob-
s³ug¹ sekretariatu, �Magazynier, �Bukieciarstwo,
�Opiekunka osoby starszej, �Kucharz ma³ej gastrono-
mii, �Spawanie podstawowe metod¹ MAG.

Poza tym za zgod¹ Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Rzeszowie zaplanowano dodatkowe formy wsparcia dla
Uczestników Projektu: �Praktyczne wdra¿anie zasad
HACCP w ma³ych i œrednich zak³adach bran¿y spo¿yw-
czej, �Warsztaty psychomotywacyjne, �Autokreacja
z elementami wiza¿u.

W sierpniu Uczestnicy Projektu wziêli udzia³ w wyjeŸ-
dzie integracyjnym. 31 osób uczestniczy³o w wycieczce
do ZOO w Zamoœciu oraz do Zagrody Guciów.

Mamy nadziejê, ¿e kwalifikacje i umiejêtnoœci nabyte
przez naszych Beneficjentów w ramach projektu syste-
mowego „Czas na aktywnoœæ w Gminie Grodzisko Dolne”
umo¿liwi¹ im realizacjê ¿yciowych planów oraz poprawi¹
ich pozycjê na rynku pracy.

Osoby

zainteresowane

udzia³em

w projekcie

w 2013 r.

zapraszamy
do Gminnego Oœrodka

Pomocy Spo³ecznej

w Grodzisku Dolnym

– tel. 17 24 29 134,

17 24 36 163.
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       WYNAGRODZENIE DLA POŚREDNIKA PONOSI SPRZEDAJĄCY 

Siedziba biura w Leżajsku ul. Św. Jana z Dukli 18 (mała obwodnica). 

Alicja Pokora nr lic. zaw. 224  

Kontakt: 693-969-917; (17) 242-13-33.  Więcej informacji na www.alicja-dom.pl  

                                   

 

 

 

NIEPOWTARZALNA OFERTA  

na rynku leżajskim pod 

 działalność gospodarczą 

między ulicą Mickiewicza  

i Św. Jana z Dukli  

( MALA OBOWODNICA ) 

 

Media: prąd, gaz, woda,  

kanalizacja, siła  

DZIAŁKA o pow. 5 ar.                 Cena ofertowa 540 000zł 

DOM w centrum  

wsi Wierzawice  

( ok. 3km od Leżajska ).  
 

 

      Działka  26ar  

 Media: 

- energia , woda i kanalizacja na działce     

     Cena ofertowa 105 000 zł   

DZIAŁKA komercyjna  

w Kuryłówce  

o ogólnej pow. 2,30ha  
 

 

 

 UZBROJENIE 

media :woda, energia ,gaz, kanalizacja w granicy działki.  

 
Cena ofertowa 644 000zł 

Mieszkanie o pow.33,90 m
2
  

IV piętro położone w Leżajsku  

przy ul. Mickiewicza 63 
 

 

 

 

2 pokoje (wykładzina), okna drewniane,  

kuchnia(ciemna-okno do pokoju ), łazienka z WC. przedpokój , 

bez balkonu.(drzwi balkonowe). 

Cena ofertowa 99 000zł 

ATRAKCYJNA OFERTA 

 na rynku pod działalność 

 gospodarczą-AGROTURYSTKA 

 lub wybudowanie własnego domu! 

 

Leżajsk ul. Podzwierzyniec 

 Media : prąd i woda w budynku 

gaz i kanalizacja w granicy działki.  

DZIAŁKA o pow. ok. 42 ar.                                                             

                                            Cena ofertowa 120 000zł                                                        
 

 

DZIAŁKA w Giedlarowej  

pod lasem ok. 3km od Leżajska.  
 

 

 

DZIAŁKA: pow. 18 ar.   

Media : Woda w granicy działki 

gaz ,energia, kanalizacja na sąsiednich działkach..  

 
Cena ofertowa 126 000zł 

Budynek mieszkalny  

jednorodzinny, bliźniaczy,  

podpiwniczony. Pow. całkowita  

budynku z garażem ok. 218m2.  

Leżajsk  ul. Tuwima 7  

 

Media : odrębne instalacje ,  

wodna, gazowa , kanalizacyjna, 

 elektryczna.  
DZIAŁKA : o pow. ok. 3 ar  

( 12m.szer.i 25m dł.)                     Cena ofertowa 395 000zł 

NIEPOWTARZALNA  

OFERTA na rynku pod  

działalność gospodarczą-  

AGROTURYSTKA ! 

 

Media : prąd i woda 

 w budynku, gaz i kanalizacja  

w granicy działki.  

DZIAŁKA o pow. 35 ar.  

                                              Cena ofertowa 94 000zł 

DZIAŁKA w Giedlarowej  
 

 

 

DZIAŁKA: pow. 9 ar.   

Media : 

-kanalizacja, energia na działce, 

-  woda - na sąsiedniej działce, 

-  gaz - po drugiej stronie ulicy.  

Cena ofertowa 66 000zł 

DOM JEDNORODZINNY  

ok. 8km od LEŻAJSKA 

 w centrum Kuryłówki 

(stan surowy zamknięty ) 
 

Media: woda - przyłącz na działce,  

gaz - przyłącz do budynku, 

 kanalizacja w projekcie Gminy, 

DZIAŁKA: ok. 16ar                     

                                                            Cena ofertowa 160 000zł                                                                 

 

http://www.alicja-dom.pl/
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