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W ramach projektu odby³y siê
3 spotkania, tzw. Radary, w któ-
rych wziêli udzia³ lokalni liderzy.
Na spotkaniu Radar 1 wskazano
priorytetowe obszary, w których
us³ugi publiczne wymagaj¹ inter-
wencji, na drugim poddano wstêp-
nej ocenie zg³oszone inicjatywy,
natomiast na trzecim spotkaniu
w dniu 3 grudnia br. przedstawio-
no inicjatywy zg³oszone na porta-
lu PAS (38 inicjatyw), wyniki g³o-
sowania ze spotkania Radar 2 oraz
propozycje konkretnych rozwi¹-
zañ, które stanowi¹ odpowiedŸ na
zg³aszane problemy wskazane
w ankiecie publicznej, liœcie ini-
cjatyw. Inicjatywy zg³aszali:  uczest-
nicy spotkañ Radar-owych, pra-

Program Aktywnoœci Samorz¹dowej – PAS
Projekt dotyczy opracowania i wdro¿enia nowatorskiego systemu moni-
torowania us³ug publicznych w administracji samorz¹dowej woje-
wództwa lubelskiego i podkarpackiego. Celem projektu jest poprawa
jakoœci us³ug publicznych w 7 samorz¹dach województwa lubelskie-
go i podkarpackiego poprzez wdro¿enie nowego systemu monitoro-
wania tych us³ug. W projekcie uczestnicz¹ Powiat Le¿ajski, Gmina
Le¿ajsk, Gmina Grodzisko Dolne.

cownicy Urzêdu Starostwa Powia-
towego, lokalna spo³ecznoœæ po za-
rejestrowaniu siê na portalu PAS,
Kierownicy Jednostek Organiza-
cyjnych Powiatu.

W ramach projektu przeprowa-
dzono równie¿ ankietê wœród kil-
kuset mieszkañców Powiatu Le¿aj-
skiego, której celem by³o rozpo-
znanie opinii, przekonañ i odczuæ
mieszkañców i  pracowników sa-
morz¹dowych na temat jakoœci
¿ycia i jakoœci zarz¹dzania.

Cykl spotkañ bêdzie testowany
w roku przyszy³ym i stanowiæ bê-
dzie sta³y harmonogram prac dla
samorz¹dów korzystaj¹cych
w przysz³oœci z tego narzêdzia.

KÆ

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Le¿ajsku
informuje o zmianie godzin pracy

tutejszego urzêdu w dniach:

Co zrobiæ, aby odbieraæ telewizjê cyfrow¹?
Aby odbieraæ cyfrow¹ telewizjê naziemn¹ nale¿y posiadaæ: telewizor
z wbudowanym dekoderem DVB-T lub tuner telewizyjny z dekode-
rem DVB-T (dekoder STB) lub zewnêtrzn¹ b¹dŸ wewnêtrzn¹ kartê
telewizyjn¹ do komputera/laptopa z mo¿liwoœci¹ odbioru DVB-T.

Prze³¹cz siê na
telewizjê cyfrow¹!
W dniu 23 lipca 2013 roku w Le¿ajsku zostanie
wy³¹czona telewizja analogowa. Od tego dnia
nadawany bêdzie wy³¹cznie sygna³ cyfrowy.

Naczelnik Urzêdu Skarbowego
Wies³aw Cisek

Co to jest DVB-T?
DVB-T to standard telewizji cyfrowej nadawanej z nadajników na-
ziemnych. W Polsce do koñca 2013 roku zast¹pi ca³kowicie telewi-
zjê, któr¹ dotychczas odbieramy za pomoc¹ zwyk³ej anteny.

Jaka antena jest potrzebna do odbioru cyfrowego?
Wystarczy zwyk³a antena telewizyjna lub antena specjalnie przezna-
czona do DVB-T (zale¿ne od odleg³oœci od nadajnika).

Jakie programy s¹ dostêpne?
MUX 1: TVP 1 HD, TVP 2, TVP INFO, Eska TV,  TTV, Polo TV, ATM
Rozrywka
MUX2: Polsat, TVN, TVN 7, TV4, TV Puls, TV Puls2, TV6, Polsat
Sport News.

24.12.2012 r. od 7.15 do 15.15

27.12.2012 r. od 7.15 do 18.00
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3.01.2013 r. od 7.15 do 18.00
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Zarz¹d Dróg Powiatowych w Le-
¿ajsku dysponuje profesjonalny-
mi  kosiarkami do koszenia  ro-
wów i poboczy. Nowy sprzêt sk³a-
da siê z dwóch kosiarek. Pierwsza
to PALMA (60-80 KM) z  ramie-
niem  hydraulicznym zamontowa-
nym na ci¹gniku ZETOR Proxi-
ma 95   pozwalaj¹cym na koszenie
p³aszczyzn skarp rowów i nasypów.
Ramiê kosiarki pozwala dopaso-
waæ  p³aszczyznê tn¹c¹ do profilu
terenu. Szerokoœæ robocza wynosi
160 cm. Kosiarka jest wyposa¿o-
na w bijaki. Wysokoœæ ciêcia regu-
lowana jest na wale. Klepisko roz-
drabniacza pozwala na wydajne
i szybkie rozdrabnianie. Druga to
boczny mulczer GIGIRAFFA do
koszenia poboczy wyposa¿ona
równie¿ w bijaki zamiast no¿y, sze-
rokoœæ koszenia do 210 cm.

W/w sprzêt zakupiono za kwo-
tê 223 860 z³, ze œrodków pocho-
dz¹cych z tytu³u op³at i kar o któ-
rych mowa w art. 402 ust. 4-6,
ustawy-Prawo ochrony œrodowiska.

Tekst i foto: mab

Nowoczesny sprzêt do koszenia rowów i poboczy
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Na czas przeżywania przyjścia
Dzieciny-Boga naszego Jedynego Wszystkomogącego

ślę wszystkim Mieszkańcom Ziemi Leżajskiej
życzenia słowami modlitwy harcerskiej:

O daj nam zdrowie duszy i ciał
Twym światłem zagłusz noc,

i daj nam hart tatrzańskich skał,
i Twórczą budź w nas moc

Przy stole wigilijnym niech niczego nam nie zabraknie
– Boga, Miłości, pokarmu, radości, wdzięczności i pojednania.

Błogosławionego szczęśliwego Nowego Roku 2013!

Bo tam gdzie w żłobie złożona Dziecina
wszystko się kończy i wszystko zaczyna

Janina Sagatowska

Senator RP

Mieszkañcom Ziemi Le¿ajskiej

ciep³ych i pogodnych, pe³nych wiary,

nadziei i mi³oœci Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz pomyœlnoœci i spe³nienia marzeñ

w Nowym Roku 2013

¿yczy

Zbigniew Rynasiewicz

Pose³ na Sejm RP

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
pragnê ¿yczyæ Pañstwu pokoju w sercu,
atmosfery pe³nej mi³oœci i radoœci
podczas spotkañ w gronie rodziny i przyjació³,
aby spe³ni³y siê wszystkie ¿yczenia
wypowiedziane przy wigilijnym stole.
Kolejny zaœ Nowy 2013 Rok niech o¿ywi w nas nadziejê,
doda wiary w lepsze jutro, obdarzy pomyœlnoœci¹
oraz bêdzie czasem realizacji osobistych
i zawodowych zamierzeñ.

Stanis³aw O¿óg
Pose³ na Sejm RP

Bo¿e Narodzenie
2012 r.
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W festiwalu wziê³o udzia³ ponad
140 uczestników z hufców: Le-
¿ajsk, Ziemi Rzeszowskiej, Stalowa
Wola, Mielec, Jaros³aw, Ziemi Prze-
myskiej, £añcut i Rzeszów. Po czte-
rogodzinnych przes³uchaniach
konkursowych, jury przyzna³o
szeœæ nagród w dwóch kategoriach.
W kategorii solowej pierwsze miej-
sce otrzyma³a druhna Anna Rej-
man z Le¿ajska, natomiast w kate-
gorii zespo³owej „Soczek Band”
równie¿ z Le¿ajska. Najwa¿niejsza
nagroda Festiwalu – nagroda Grand
Prix powêdrowa³a do zespo³u „Bry-
gada Zielono-Czarnych” ze Szcze-
pu Dru¿yn Zielono-Czarnych im.
Szarych Szeregów z Lasowiackiego
Hufca w Stalowej Woli.

 Podczas gali wyró¿niony zosta³
równie¿ komendant hufca i jed-
noczeœnie komendant festiwalu
phm. Damian Wyszyñski. Druh
Damian odebra³ z r¹k komendant-

ki Chor¹gwi Podkarpackiej hm.
W³adys³awy Domaga³y Br¹zowy
Krzy¿ „Za Zas³ugi dla ZHP”. Jest
to harcerskie odznaczenie hono-
rowe i jednoczeœnie najwy¿sze wy-
ró¿nienie w Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego.

 Koncert galowy uœwietni³ wy-
stêp harcerskiego zespo³u JA-
AAMW-u z Ko³aczyc. Zespó³ ten
bra³ udzia³ w poprzednich edy-
cjach Festiwalu, czterokrotnie zdo-
bywaj¹c nagrodê Grand Prix.

Impreza zakoñczy³a siê har-
cersk¹ msz¹ œwiêt¹, która tradycyj-
nie zosta³a odprawiona o pó³nocy
z soboty na niedzielê.

Szczególne podziêkowania kie-
rujemy do instytucji i sponsorów,
którzy udzielili nam wsparcia: Pose³
na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz,

Harcerskie spotkanie z piosenk¹
W dniach od 16 do
18 listopada br.
w Le¿ajsku odbywa³
siê IX Festiwal Pio-
senki Harcerskiej i Tu-
rystycznej „HiT 2012”.
Organizatorami Festiwalu
by³a Komenda Hufca w Le¿ajsku
oraz Miejskie Centrum Kultury
w Le¿ajsku, a wspó³organizato-
rem Powiat Le¿ajski.

Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku,
Urz¹d Miejski w Le¿ajsku, Gmina
Le¿ajsk, Zespó³ Szkó³ Technicz-
nych im. T. Koœciuszki w Le¿ajsku,
Szko³a Podstawowa nr 2, Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy w Le¿aj-
sku, Elektrociep³ownia Nowa Sa-
rzyna, Grupa ¯ywiec S.A. Browar

�W festiwalu wziê³o udzia³ ponad 140

uczestników z hufców.

Wiêcej informacji na temat Festiwalu HiT mo¿na znaleŸæ

na stronie internetowej www.hit.zhp.lezajsk.pl.

9 listopada br. odby³o siê pierw-
sze spotkanie, podczas którego za-
prezentowali siê: poetka Maria Ko-
z³owska z Wierzawic oraz œpiewaj¹-
ca grupa uczniów z Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Le¿ajsku – Ma³-
gorzata Trestka, Karolina Bzdyra,
Anita Pecyna i Dominik Szczêch.

Tydzieñ póŸniej, tj. 16 listopada
br. prezentowana by³a poezja Pani
Zdzis³awy Gi¿y z Le¿ajska oraz
w czêœci muzycznej wyst¹pili
uczniowie Szko³y Muzycznej
I stopnia w Le¿ajsku.

III Jesienne Spotkania literacko-muzyczne

„Przy herbacie” – dobieg³y koñca

Trudno uwierzyæ, ale 23 listopa-
da br. zakoñczyliœmy cykl Jesien-
nych Spotkañ, które odby³y siê ju¿
po raz trzeci. By³a to kontynuacja
przedsiêwziêcia podjêtego
w 2010 roku, którego celem jest
promowanie amatorskiego ruchu
muzycznego i literackiego w Le-
¿ajsku. W ka¿dy kolejny pi¹tek
o godz. 17  w Kawiarni Eliza mo¿-
na by³o usi¹œæ, pokosztowaæ pysz-
nych herbat i popaœæ w zadumê.

Ostatni wieczór zgromadzi³ naj-
wiêksz¹ liczbê widzów. Piêkna in-
terpretacja poezji przez Grupê Te-
atraln¹ Baratario – przygotowan¹
przez instruktora Rafa³a D¹bka
w sk³adzie: Justyna Kyc, Magdale-
na Maruszak, Marta Cielêcy, Ju-
styna So³ek, Konrad ̄ ak oraz Filip
So³ek, jak równie¿ niesamowity wo-
kal dziewcz¹t: Aleksandry Federkie-

wicz, Magdaleny Piestrak, Eweliny
Wiatr, Eweliny Brudniak i Marty
Kie³bowicz z Grupy Meritum
z MCK wzruszy³ niejedno serce.

Jesienne wieczory spêdzone
w Kawiarni Eliza przy aromacie
pysznych herbat sta³y siê ju¿ tra-
dycj¹. Ka¿dy wielbiciel poezji przy-
by³y na wieczorki otrzyma³ pami¹t-
kowy tomik wraz z autografem po-

ety. Organizatorem tych piêknych
chwil by³o jak co roku Miejskie
Centrum Kultury w Le¿ajsku.

Jesienne Spotkania literacko –
muzyczne „Przy herbacie” maj¹
miejsce dziêki sponsorom, którzy
chêtnie wspieraj¹ tak piêkn¹ ini-
cjatywê, a s¹ to: Kancelaria Nota-
rialna Anny Heleniak, Powiat
Le¿ajski oraz Kawiarnia Eliza.

w Le¿ajsku, Miejski Zak³ad Komu-
nalny, Stare Miasto Park, Digital
Center, Warsztaty Terapii Zajêcio-
wej w Le¿ajsku, Metaloplastyka
J&T, Sklep Muzyczny AKORD,
Drukarnia Emka, Studio Nagrañ
REVO – Tomasz Kycia.

Hufiec Le¿ajsk
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Wspó³praca przynosi korzyœci
Powiat Le¿ajski ka¿dego roku
modernizuje dalsze odcinki dróg,
by poprawiæ komunikacjê i za-
pewniæ bezpieczeñstwo miesz-
kañców. Wiele dróg naprawia-
nych jest wspólnie z gminami
wchodz¹cymi w sk³ad powiatu.

1. Przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 1326R Piskorowice
– Cha³upki Piskorowickie w km
0+000-1+309
Przebudowano: 1,309 km. Koszt ca³-
kowity przedsiêwziêcia: 599,83 tys. z³.
Wk³ad Powiatu: 299,92 tys. z³. Wk³ad

Gminy Le¿ajsk: 299,91 tys. z³.

2. Przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 1239R Majdan £êtow-
ski – Wola Zarczycka w km
0+000-1+175
Przebudowano: 1,175 km. Koszt ca³-
kowity przedsiêwziêcia: 559,69 tys. z³.
Wk³ad Powiatu: 279,84 tys. z³. Wk³ad
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna:

279,85 tys. z³.

3. Przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 1247R Brzyska Wola
– Kolonia Polska w km 1+956-
2+896 (S³oboda)
Przebudowano: 0,940 km. Koszt ca³-
kowity przedsiêwziêcia: 499,06 tys, z³.
Wk³ad Powiatu: 249,53 tys. z³. Wk³ad

Gminy Kury³ówka: 249,53 tys. z³.

Wicestarosta Le¿ajski Marek Ko-
gut, który uczestniczy³ w odbiorach
dróg, tak podsumowuje tê wspó³-
pracê: Wiadomo, ¿e z ka¿dym rokiem
jest coraz trudniej z finansami samo-
rz¹dowymi. Gminy maj¹ swoje przed-
siêwziêcia, których realizacja poci¹ga
za sob¹ okreœlone nak³ady pieniê¿ne.
Dlatego te¿, znaj¹c trudn¹ sytuacjê
finansow¹ naszych gmin, dziêkujê
w imieniu powiatu za ka¿d¹ z³otów-
kê przekazan¹ na rzecz wspólnych in-
westycji drogowych.

W listopadzie br. odby³y siê od-
biory nastêpuj¹cych dróg przebu-
dowanych wspólnie z gminami:

4. Przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 1269R Zmys³ówka –
Grodzisko Dolne w km 1+37-2+690
Przebudowano: 1,320 km. Koszt ca³-
kowity przedsiêwziêcia: 539,89 tys.
z³. Wk³ad Powiatu: 269,95 tys. z³.
Wk³ad Gminy Grodzisko Dolne:

269,94 tys. z³.

�Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1239R Majdan £êtowski – Wola Zarczycka.

�Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1326R Pisko-

rowice – Cha³upki Piskorowickie.

�W odbiorze drogi powiatowej Piskorowice – Cha³upki Piskorowickie uczestniczy³y w³adze powiatowe, gminne, radni gminni, so³tysi

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku.

�Wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola – Kolonia Polska. �Droga Brzyska Wola – Kolonia Polska przed remontem.
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W ubieg³ym roku nasi ucznio-
wie przebywali w zaprzyjaŸnionej
szkole BBS1 w Moguncji.

Podczas wizyty w ZST m³odzie¿
z Niemiec realizowa³a projekt
edukacyjny wspólnie z uczniami
klas technikum informatycznego,
mechatronicznego, mechaniczne-

Rewizyta uczniów z Niemiec w ZST
W ramach programu miêdzyna-
rodowej wymiany m³odzie¿y
wspó³finansowanego przez Pol-
sko – Niemieck¹ Wspó³pracê
M³odzie¿y w dniach od 21 do 24
paŸdziernika br. odby³a siê rewi-
zyta uczniów ze szko³y partner-
skiej BBS 1 w Moguncji w Zespo-
le Szkó³ Technicznych w Le¿aj-
sku wraz z opiekunami mgr Bar-
bar¹ Kolker oraz Martinem Sprin-
gorum.

go, hotelarskiego oraz uczniami
zasadniczej szko³y zawodowej.

Grupa z Niemiec zwiedzi³a szko-
³ê, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na
doposa¿enie pracowni i laboratoriów
mechatronicznych, elektrotechnicz-
nych i innych, zapozna³a siê z syste-
mem szkolnictwa polskiego, z kie-

runkami kszta³cenia w naszej szkole
i z jej organizacj¹, uczestniczy³a
w zajêciach dydaktycznych oraz obej-
rza³a pracowniê praktycznej nauki
zawodu. M³odzie¿ zwiedzi³a tak¿e
le¿ajskie zak³ady produkcyjne, takie
jak Hortino i Browar oraz obejrza³a
zabytki Le¿ajska i Sandomierza.

Wizyta pozwoli³a m³odzie¿y
z obu szkó³ doskonaliæ swoje
umiejêtnoœci jêzykowe, poszerzyæ
wiedzê o kraju s¹siadów oraz na-
wi¹zaæ osobiste kontakty i przy-
jaŸnie.

A. Grabowska-B³oñska

5. Przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 1254R od drogi 1257R
O¿anna – Piskorowice w km 5+
090-5+590 (Mo³ynie)

Przebudowano: 0,5 km. Koszt ca³-
kowity przedsiêwziêcia: 220,64 tys. z³.
Wk³ad Powiatu: 13,52 tys. z³. Bud¿et
Pañstwa (w ramach usuwania skutków
klêsk ¿ywio³owych): 107,12 tys. z³.
Wk³ad Gminy Le¿ajsk: 100,00 tys. z³.

�Odbiór drogi powiatowej w miejscowoœci S³oboda.

�Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1269R Zmys³ówka – Grodzisko Dolne.

�Odbiór drogi w miejscowoœci Mo³ynie.

�Przebudowany odcinek drogi powiato-

wej nr 1254R O¿anna – Piskorowice.

mab
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7.11.2012 r.:

W powiecie le¿ajskim do szkó³
ponadgimnazjalnych oraz Specjal-
nego Oœrodka Szkolno-Wycho-
wawczego uczêszcza 3236 uczniów.
To jest o ponad stu mniej porów-
nuj¹c rok szkolny 2012/13 z rokiem
poprzednim. Nast¹pi³ równie¿
spadek (o dziesiêæ etatów) w za-
trudnieniu nauczycieli przy jedno-
czesnym wzroœcie urlopów dla po-
ratowania zdrowia (z dwóch do piê-
ciu). – Zjawiska te s¹ pok³osiem
ni¿u demograficznego, z którym
mamy do czynienia od kilku lat nie
tylko zreszt¹ w naszym powiecie –
powiedzia³ Ireneusz Stefañski, na-
czelnik wydzia³u edukacji w Staro-
stwie Powiatowym, omawiaj¹c or-
ganizacjê szkó³ i placówek oœwia-
towych. Oceniaj¹c wyniki naucza-
nia na podstawie zdanych matur
najlepiej wypadaj¹ licea ogólno-
kszta³c¹ce – 86,65 proc. ocen pozy-
tywnych (Podkarpacie – 89,6 proc.;
Polska – 89,37 proc.), nastêpne s¹
technika (odpowiednio) – 67,56
proc. (67,21 proc. i 69,54 proc.),
licea profilowane – 28,57 proc.
(50,83 proc. i 56,54 proc.). Rada
przyjê³a przedstawion¹ informacjê.

Pieczê zastêpcz¹ na terenie po-
wiatu sprawuje 49 rodzin, w któ-
rych przebywa 68 wychowanków,
a tak¿e Dom Dziecka w Nowej Sa-
rzynie opiekuj¹cy siê trzydzieœcior-
giem dzieci. – I w³aœnie tê placów-
kê w najbli¿szych oœmiu latach
czekaj¹ najwiêksze zmiany, doce-
lowo instytucjonalna piecza za-
stêpcza bêdzie mog³a obejmowaæ
najwy¿ej czternaœcioro dzieci – po-
informowa³ Mariusz Konior, dy-
rektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie. Rada zaaprobowa-
³a informacjê o systemie pomocy
rodzinie oraz organizacji pomocy
osobom niepe³nosprawnym na
terenie powiatu le¿ajskiego.

Powróci³a sprawa pomocy fi-
nansowej dla Le¿ajska na moder-
nizacjê ulic Leœnej i Podleœnej. Sta-
³o siê to po zastrze¿eniach Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej do
podjêtej we wrzeœniu uchwa³y
Rady Powiatu. Przy okazji radni
dopytywali obecnego na sesji bur-
mistrza Le¿ajska o mo¿liwoœæ, na
zasadzie wzajemnoœci, wspó³finan-
sowania przez miasto inwestycji
powiatowych. Ze strony burmi-
strza nie pad³y jednak jednoznacz-
ne deklaracje. Ostatecznie przyjê-
to uchwa³ê o przyznaniu miastu
finansowej pomocy w wysokoœci
30 tys. z³.

Policja w Le¿ajsku wyst¹pi³a
o wspó³finansowanie przez samo-
rz¹d powiatowy prac projektowych
maj¹cych umo¿liwiæ dostosowanie
pomieszczeñ w tutejszej komen-
dzie dla osób zatrzymanych.
Wprawdzie dotychczas funkcjono-
wa³y takie w Nowej Sarzynie, ale
w zwi¹zku z reorganizacj¹ pracy
i przejœciem tamtejszego komisa-
riatu na jednozmianowoœæ, po-
mieszczenia sta³y siê bezu¿yteczne.
Rada przyzna³a 4 tys. z³.

Przewodnicz¹cy rady poinfor-
mowa³, ¿e nasilaj¹ce siê w ostat-
nim czasie kradzie¿e w domach
prywatnych by³y powodem jego
interwencji w Komendzie Powia-
towej Policji w Le¿ajsku i jedno-
czeœnie proœb¹ o intensywniejsze
dzia³ania prewencyjne. Zakomu-
nikowa³ równie¿ o piœmie, które
wp³ynê³o od grupy radnych po-
wiatowych protestuj¹cym prze-
ciwko próbie odwo³ania dyrekto-
ra Powiatowego Urzêdu Pracy
w Le¿ajsku. – Nap³ynê³a ponadto
proœba kustosza le¿ajskiej bazyliki
– zakomunikowa³ przewodnicz¹-
cy rady – o ujêciu w przysz³orocz-
nym bud¿ecie powiatu 200 tys. z³
na pomoc finansow¹ umo¿liwia-

j¹c¹ przebudowê otoczenia œwi¹-
tyni. Warty ok. 30 mln projekt fi-
nansowany bêdzie g³ównie ze œrod-
ków UE, tym niemniej Ojcowie
Bernardyni musz¹ zgromadziæ
4,2 mln z³ wymaganego wk³adu
w³asnego. Z kolei radny Marek
Leszczak zaapelowa³ do zarz¹du
powiatu o nag³oœnienie nieuczci-
wych praktyk stosowanych przez
niektórych dystrybutorów energii
elektrycznej. Ich ofiar¹ padaj¹ od-
biorcy indywidualni, którzy bez-
krytycznie podpisuj¹ nowe umo-
wy na dostawê energii. Skutki fi-
nansowe bywaj¹ dla nich fatalne.
Natomiast radny Marek Œli¿ za-
apelowa³ o reaktywowanie na te-
renie powiatu le¿ajskiego klubów
seniora, jako miejsca aktywnoœci
ludzi starszych. Dyrektor oddzia-
³u Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Rzeszowie
poinformowa³, ¿e wœród ponad
1100 wniosków o dofinansowanie
rozmaitych przedsiêwziêæ inwesty-
cyjnych z³o¿onych przez podkar-
packich rolników 50 pochodzi
z powiatu le¿ajskiego.

(ja)

7 listopada 2012 r. Rada Po-

wiatu podjê³a:

� Uchwa³a Nr XXXIII/176/2012

w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Gminie Miasto Le-

¿ajsk.

� Uchwa³a Nr XXXIII/177/2012

w sprawie przyjêcia rocznego

programu wspó³pracy Powia-

tu Le¿ajskiego z organizacja-

mi pozarz¹dowymi i innymi

podmiotami mog¹cymi reali-

zowaæ zadania po¿ytku pu-

blicznego na rok 2013.

� Uchwa³a Nr XXXIII/178/2012

w sprawie przekazania œrod-

ków finansowych dla policji.

� Uchwa³a Nr XXXIII/179/2012

w sprawie szczegó³owych za-

sad i trybu umarzania, odra-

czania lub rozk³adania na raty

sp³aty nale¿noœci pieniê¿nych,

maj¹cych charakter cywilno-

prawny, przypadaj¹cych Po-

wiatowi Le¿ajskiemu lub jego

jednostkom organizacyjnym.

� Uchwa³a Nr XXXIII/180/2012

w sprawie zmian w wielolet-

niej prognozie finansowej Po-

wiatu Le¿ajskiego.

� Uchwa³a Nr XXXIII/181/2012

w sprawie wprowadzenia

zmian w bud¿ecie powiatu na

2012 r.

28.11.2012 r:

- Program ochrony œrodowiska
w powiecie le¿ajskim realizowa-
ny jest zgodnie z za³o¿eniami
przyjêtymi przez radnych
w 2009 r. – stwierdzi³ przedstawi-
ciel warszawskiej firmy Eko-Efekt,
która przygotowa³a raport w tej
sprawie obejmuj¹cy lata 2009-
2011. Monitoringowi poddano
ocenê stanu wód powierzchnio-
wych i g³êbinowych, powietrza,
a tak¿e emisji promieniowania
elektromagnetycznego nie stwier-
dzaj¹c przekroczenia dopuszczal-
nych norm. Radni dopytywali
o pomiary promieniowania w re-
jonie telewizyjnej stacji przekaŸ-
nikowej w Giedlarowej oraz masz-
tu telekomunikacyjnego w Le¿aj-
sku – obydwa te punkty nie s¹
jednak objête krajow¹ sieci¹ mo-
nitoringu. Poruszono tak¿e pro-
blem odoru z gnojowicy, która
w du¿ych iloœciach wylewana na
pola staje siê uci¹¿liwa dla miesz-
kañców. Niestety, w polskim pra-
wie nie obowi¹zuj¹ w tym zakre-
sie jakiekolwiek unormowania.

Listopadowe posiedzenia Rady Powiatu
W listopadzie br. Rada Powiatu Le¿ajskiego obradowa³a na dwóch posiedzeniach.

�Posiedzenie Rady Powiatu Le¿ajskiego w dniu 28 listopada br.
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Konkurs jest wspólnym przed-
siêwziêciem le¿ajskich instytucji:
Miejskiego Centrum Kultury,
Nadleœnictwa, Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych im. Tadeusza Koœciusz-
ki oraz Telewizji Kablowej SATEL
Sp. z o.o, a jego tegoroczna XI
edycja objêta zosta³a patronatem
honorowym Podkarpackiego
Kuratora Oœwiaty Jacka Wojta-
sa, Starosty Le¿ajskiego Jana
Kidy oraz Burmistrza Le¿ajska
Piotra Urbana.
Konkurs obejmowa³ formy:
�dla dzieci z kl. I-III szkó³ pod-

stawowych Le¿ajska: konkurs
plastyczny ph. „Las i jego
mieszkañcy”

�dla dzieci z kl. IV-VI szkó³
podstawowych oraz m³odzie-
¿y gimnazjów powiatu le¿aj-
skiego: turniej wiedzy

�dla m³odzie¿y szkó³ œrednich
powiatu le¿ajskiego: konkurs
filmowy ph. „Las bez tajem-
nic”

- Sytuacja ekonomiczna Samo-
dzielnego Publicznego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Le¿ajsku jest
po trzech kwarta³ach br. lepsza ni¿
w analogicznym okresie w roku
ubieg³ym – powiedzia³ Marian Fur-
manek, dyrektor jednostki. Wpraw-
dzie szpital nadal generuje stratê
w kwocie niewiele ponad 1 mln z³,
ale jest ona ni¿sza od tej sprzed
roku o 1,6 mln z³. Prawdopodob-
nie uda siê te¿ w 2013 r. zwiêkszyæ
wartoœæ kontraktu o 900 tys. z³, co,
choæ dalekie od oczekiwañ, uznaæ
nale¿y za pozytywny objaw.

Rada zdecydowa³a o przekaza-
niu œrodków finansowych z Pañ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepe³nosprawnych dla
gmin Grodzisko Dolne i Nowa
Sarzyna, odpowiednio 159 tys. z³
oraz 75 tys. z³ z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu pojaz-
dów dla osób niepe³nosprawnych.
Beneficjentami zosta³y œrodowi-
skowe domy samopomocy w Lasz-
czynach i Sarzynie.

- Powiat Le¿ajski od ponad roku
uczestniczy w Programie Aktyw-
noœci Samorz¹dowej, inicjatywie
w ca³oœci finansowanej przez fun-
dusze Unii Europejskiej – poin-
formowa³ Kazimierz Kryla, sekre-
tarz powiatu. Prowadzony jest
z udzia³em kilku wybranych samo-
rz¹dów z województwa podkar-

packiego i lubelskiego w celu zbu-
dowania narzêdzia, modelu do
uspo³ecznienia procesu diagnozo-
wania lokalnych problemów ze
sfery administracji publicznej.
Przewidywane zakoñczenie pro-
gramu nast¹pi w po³owie 2014 r.

Wœród 917 projektów, które
nap³ynê³y na wstêpn¹ listê Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
w ramach perspektywy finansowej
UE w latach 2014-2020, 39 pocho-
dzi³o z powiatu le¿ajskiego. Nowe
RPO bêdzie przedmiotem obrad
kilku konferencji planowanych
w najbli¿szym czasie.

(ja)

XI Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-£owieckiej

Jurorzy poszczególnych form przyznali nagrody i wyró¿nienia:

1. W konkursie plastycznym nagrodzeni zostali:

Julia Siudy – kl. I b SP Nr 2; Franciszek Szklanny – kl. I b SP Nr 2; Szymon
Terech – kl. I b SP Nr 2; Laura Rymarz – kl. III SP Nr 1; Micha³ Rydzik –

kl. III SP Nr 1; Mateusz Nêdza – kl. III a SP Nr. Jurorzy wyró¿nili równie¿

21 prac

2. W turnieju wiedzy:

W kategorii szkó³ gimnazjalnych:
I miejsce – Zespó³ Szkó³ – Gimnazjum im. Jana Paw³a II Gimnazjum

w Grodzisku Dolnym

II miejsce – Gimnazjum Miejskie im. W³adys³awa Jagie³³y w Le¿ajsku
III miejsce – Zespó³ Szkó³ – Gimnazjum im. prof. Franciszka Leji

w Grodzisku Górnym

IV miejsce – Zespó³ Szkó³ – Gimnazjum w D¹browicy
V miejsce – Zespó³ Szkó³ – Gimnazjum w Sarzynie

W kategorii szkó³ podstawowych:

I miejsce – Zespó³ Szkó³- Szko³a Podstawowa im. prof. Franciszka Leji
w Grodzisku Górnym

II miejsce – Zespó³ Szkó³-Szko³a Podstawowa w D¹browicy

III miejsce – Szko³a Podstawowa Nr 2 im. W³adys³awa Broniewskiego
w Le¿ajsku

IV miejsce – Zespó³ Szkó³ – Szko³a Podstawowa w Piskorowicach

V miejsce – Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Miko³aja Kopernika w Le¿ajsku

3. W konkursie filmowym:

 Nagrodê Specjaln¹ otrzyma³ Pawe³ Banach – uczeñ kl. II TI Zespo³u
Szkó³ Technicznych im. Tadeusza Koœciuszki w Le¿ajsku

Fina³ Konkursu odby³ siê
26 paŸdziernika br. w auli Zespo-
³u Szkó³ Technicznych. Uczestni-
cy i laureaci wszystkich form spo-
tkali siê z organizatorami i funda-
torami nagród, odebrali dyplomy
i wartoœciowe nagrody rzeczowe.

Nagrody ufundowali:
��Starostwo Powiatowe w Le¿aj-
sku � Urz¹d Miejski w Le¿ajsku
– Fundusz Ochrony Œrodowiska
� Miejskie Centrum Kultury
w Le¿ajsku � Nadleœnictwo w Le-
¿ajsku � Urz¹d Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna � Handel Hurto-
wy i Detaliczny Artyku³ami Prze-
mys³owo-Spo¿ywczymi Mieczy-
s³aw Szpila � Firma Transporto-
wo-Handlowa WISIENKA Wie-
s³awa Szpila.
Organizatorzy i uczestnicy Kon-
kursu serdecznie dziêkuj¹ Dar-
czyñcom.

El¿bieta KuŸma

Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-£owieckiej
organizowany jest od 11 lat (w tym roku
o zmienionej formule) – w ramach eduka-
cji przyrodniczej dzieci i m³odzie¿y.

�Eliminacje powiatowe – gimnazja.

�Fina³.

28 listopada 2012 r. podczas
XXXIV sesji Rady Powiatu pod-
jêto uchwa³y w sprawie:
1. Zmiany Uchwa³y Nr XXIII/112/

2012 Rady Powiatu Le¿ajskie-
go z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie okreœlenia zadañ
z zakresu zatrudnienia, reha-
bilitacji zawodowej i spo³ecz-
nej osób niepe³nosprawnych
oraz wysokoœci œrodków Pañ-
stwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe³nospraw-
nych przeznaczonych na reali-
zacjê tych zadañ w 2012 r.

2. Zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Le¿ajskiego.

3. Zmian w bud¿ecie Powiatu
na 2012 r.
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Na po³¹czonej imprezie poja-
wili siê wa¿ni goœcie: m.in. Wice-
starosta Le¿ajski Marek Kogut,
Dyrektor Oddzia³u PFRON
w Rzeszowie Maciej Szymañski,
Wiceburmistrz Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna Danuta Pinderska,
Wójt Gminy Le¿ajsk Krzysztof So-
bejko, radni Powiatu Le¿ajskiego
na czele z Wiceprzewodnicz¹c¹
Rady Alin¹ Cebulak, oko³o 20 dy-
rektorów i kierowników placówek
oraz jednostek organizacyjnych
pomocy spo³ecznej i oœwiatowych
z gmin oraz powiatu, organizacje
pozarz¹dowe, a przede wszystkim
osoby niepe³nosprawne. Insty-
tucj¹ odpowiedzialn¹ za organiza-
cjê imprezy by³o Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Le¿aj-
sku, we wspó³pracy ze Stowarzy-
szeniem Rodziców Dzieci Niepe³-
nosprawnych w Grodzisku Dol-
nym oraz GOK w Giedlarowej.

Impreza z³o¿ona by³a z kilku
czêœci. W pierwszej odby³y siê wy-
stêpy sceniczne osób niepe³no-
sprawnych z placówek funkcjo-
nuj¹cych na terenie powiatu. Za-

prezentowa³o siê 7 placówek,
w tym: Warsztat Terapii Zajêcio-
wej w Le¿ajsku, Specjalny Oœro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Le-
¿ajsku, Oœrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy w Laszczynach
prowadzony przez Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci Niepe³nospraw-
nych w Grodzisku Dolnym, Œro-
dowiskowy Dom Samopomocy
w Jelnej, Dom Pomocy Spo³ecz-
nej im. Józefa ¯urawia w Brzózie
Królewskiej, Œrodowiskowy Dom
Samopomocy w Sarzynie, Dom
Pomocy Spo³ecznej w Piskorowi-
cach-Mo³yniach.

Artyœci przedstawili ró¿ne for-
my sceniczne, w tym krótkie
przedstawienia teatralne, œpiew
i taniec. Poruszyli chyba wszystkie
struny wra¿liwoœci podziwiaj¹cej
ich i oklaskuj¹cej publicznoœci.

Oprócz wystêpów scenicznych
uczestnicy mogli podziwiaæ prace
rêkodzielnicze osób niepe³no-
sprawnych w formie piêknie zor-
ganizowanej wystawy.

MK

W dniu 21 listopada br. przypada ustawowy Dzieñ Pracownika Socjal-
nego. Od kilku lat w naszym powiecie dzieñ ten obchodzony jest wspól-
nie przez pracowników instytucji, placówek i organizacji dzia³aj¹-
cych w obszarze pomocy spo³ecznej. Nie inaczej by³o w tym roku, przy
czym obchody zosta³y po³¹czone z „X Powiatowym Przegl¹dem Twór-
czoœci Artystycznej Osób Niepe³nosprawnych”. Impreza odby³a siê
29 listopada br. w Gminnym Oœrodku Kultury w Giedlarowej.

W ramach obchodów Dnia Pracownika Socjalnego tradycyjnie wrê-

czone zosta³y statuetki Starosty Le¿ajskiego wyró¿niaj¹cym siê pra-

cownikom instytucji i placówek pomocy spo³ecznej. W tym roku

uhonorowani zostali:

- Tomasz P³aza z Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Le¿ajsku
- Renata Józefara z Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Nowej Sarzynie
- Sylwia Paul z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Le¿ajsku
- Ma³gorzata Po³eæ z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kury-

³ówce
- Agnieszka Grzywna z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Grodzisku Dolnym
- Ewa Gdula z Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej
- Grzegorz Paszek z Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Sarzynie
- Gra¿yna Pietruszka z Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Lasz-

czynach
- Aneta Filip z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Le¿ajsku
- Anna Dziurzyñska z Warsztatu Terapii Zajêciowej w Le¿ajsku
- Teresa Wo³czasty z Domu Pomocy Spo³ecznej w Piskorowicach-

Mo³yniach
- Balbina Rup z Domu Pomocy Spo³ecznej w Brzózie Królewskiej
- Anna Bujak z Domu Dziecka w Nowej Sarzynie
- Anna Mucha z Specjalistycznego Oœrodka Wsparcia dla Ofiar Prze-

mocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie
Wszystkim wyró¿nionym serdecznie gratulujemy!
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Najwiêksz¹ i najbardziej kosz-
town¹ inwestycj¹ by³a budowa
nowego budynku Gimnazjum
w Nowej Sarzynie. Nowoczesny,
wszechstronny obiekt powsta³ za
kwotê przesz³o 7 milionów z³o-
tych, pochodz¹cych w ca³oœci ze
œrodków w³asnych.

W po³owie bie¿¹cego roku za-
koñczono prace przy uzbrojeniu
Terenów produkcyjno-us³ugo-
wych „Sarzyna – Dymarki”, po³o-
¿onych na terenie Sarzyny i Rudy
£añcuckiej. £¹czna powierzchnia
terenów to obszar oko³o 36 hekta-
rów, w tym oko³o 15 hektarów to
teren stanowi¹cy w³asnoœæ Gmi-
ny Nowa Sarzyna. Tereny pod in-
westycje zosta³y wyposa¿one
w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê
sanitarn¹, sieæ energetyczn¹ oraz
ci¹gi komunikacyjne. Og³oszono
ju¿ pierwsze przetargi na dzier¿a-
wê dzia³ek pod dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹. £¹czny koszt projektu
wyniós³ 1 684 484 z³.

W okresie wakacyjnym rozpo-
czêto budowê kanalizacji sanitarnej
w Judaszówce i na Osiedlu Janda
w Nowej Sarzynie. Zadanie reali-
zowane jest w ramach projektu
„Uporz¹dkowanie gospodarki
wodno-œciekowej na terenie gmi-
ny Nowa Sarzyna”, który obejmu-
je wykonanie kanalizacji, przepom-
powni œcieków w Judaszówce oraz
remont Stacji Uzdatniania Wody
w Jelnej. Wartoœæ inwestycji wyno-
si 4 243 423 z³. Prace potrwaj¹ do
wrzeœnia przysz³ego roku.

W Nowej Sarzynie za budyn-
kiem MOSiR-u wybudowano
kompleks sportowy „Moje Boisko
– Orlik 2012”. W ramach inwesty-
cji powsta³y dwa oœwietlone bo-
iska: pi³karskie ze sztuczn¹ na-
wierzchni¹ oraz wielofunkcyjne do
gry w koszykówkê, siatkówkê
i inne gry zespo³owe, a tak¿e bu-
dynek sanitarny z szatniami. Na

to zadanie gmina pozyska³a dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w wysokoœci 500 000 z³
oraz z Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie w kwocie 333 000 z³.

W listopadzie zosta³a podpisana
umowa z Urzêdem Marsza³kow-
skim na realizacjê projektu pn.
„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
i Oœrodka Kultury w Nowej Sarzy-
nie”. Inwestycja obejmuje docieple-
nie budynku, wykonanie parkin-
gu, zadaszenia nad wejœciami, pod-
jazdu dla osób niepe³nosprawnych,
przebudowê schodów, remont czê-
œci pomieszczeñ, wymianê instala-
cji elektrycznej oraz wyposa¿enie
sali kinowej w sprzêt i aparaturê
projekcyjno-nag³oœnieniow¹. War-
toœæ zadania wg kosztorysu inwe-
storskiego wyniesie 2 638 421 z³.

Przy Szkole Podstawowej w Jel-
nej powsta³y boiska do pi³ki no¿-
nej, koszykówki, siatkówki, oœwie-
tlenie oraz trybuny dla 200 osób.
Koszt kompleksu to blisko
300 000 z³. Do koñca roku na sta-
dionie w £ukowej zostanie wyko-
nany budynek szatni sportowej
(tzw. kontener) za kwotê przesz³o
150 000 z³.

W bie¿¹cym roku na terenie gmi-
ny zrealizowano równie¿ sporo in-
westycji drogowych. Za kwotê bli-
sko 116 000 z³ przebudowano na-
wierzchniê drogi gminnej na dzia³-
ce nr 187 w so³ectwie £êtownia –
Goœciniec o d³ugoœci 420 m. Nowy
„dywanik” o d³ugoœci 270 m po-
wsta³ tak¿e na drodze gminnej po-

³o¿onej na dzia³kach 2537, 2489
w £êtowni. Wartoœæ zadania wynio-
s³a 77 057 z³. Przebudowano tak¿e
odcinek drogi gminnej o d³ugoœci
315 m w okolicy stadionu sportowe-
go w Woli Zarczyckiej za kwotê
113 833 z³. Wyremontowano odci-
nek drogi powiatowej z Majdanu
£êtowskiego do Woli Zarczyckiej.
Nowy asfalt po³o¿ono tam wzd³u¿
zabudowañ przysió³ka „Perlaki” na
odcinku o d³ugoœci 1 180 m. Zada-
nie zosta³o zrealizowane wspólnie
z Powiatem Le¿ajskim. Wk³ad gmi-
ny zamkn¹³ siê w kwocie 280 000 z³,
co stanowi 50% kosztów ca³oœci in-
westycji.

Now¹ nawierzchniê o d³ugoœci
360 m wykonano w Rudzie £añ-
cuckiej za Domem Stra¿aka. As-
falt po³o¿ono tak¿e na dwustume-
trowym odcinku drogi gminnej
z Woli Zarczyckiej do przysió³ka
„Budy”. Przebudowano na-
wierzchniê drogi na dzia³ce 351
„Zagumiennej” w Wólce £êtow-
skiej za kwotê przesz³o 33 000 z³.
Nowy „dywanik” powsta³ równie¿
w Sarzynie na dzia³ce o nr ewid.
1117 o d³ugoœci 743 m. Obok dro-
gi wybudowano tak¿e chodnik
o d³ugoœci 338 m. Wartoœæ tej inwe-

Podsumowanie gminnych inwestycji
W 2012 roku na terenie miasta
i gminy zakoñczono oraz rozpo-
czêto realizacjê wielu istotnych
dla mieszkañców zadañ inwesty-
cyjnych.

stycji wynios³a blisko pó³ miliona
z³otych. W tej samej miejscowoœci
przebudowano tak¿e za kwotê
146 421 z³ nawierzchniê drogi
gminnej nr 10755R o d³ugoœci
633 m. W listopadzie wykonano
tak¿e ponad pó³kilometrowy odci-
nek drogi gminnej „Piaski – £aski”
w Jelnej o wartoœci 153 552 z³.

W 2012 roku gmina realizowa-
³a równie¿ wiele mniejszych zadañ,
jak: budowa parkingu, chodnika
i drogi dojazdowej do budynku
OSP na terenie Domu Kultury
w Sarzynie; wykonanie oœwietle-
nia ulicznego w Woli Zarczyckiej,
Jelnej i £êtowni; przygotowanie
terenu pod budowê gara¿y na osie-
dlu „Sójcze Wzgórze” w Nowej
Sarzynie; budowê boiska trenin-
gowego i parkingu obok Miejsko-
Zak³adowego Klubu Sportowego
„Unia”; usuwanie wyrobów zawie-
raj¹cych azbest z kilkudziesiêciu
gospodarstw domowych; budowa
sceny, pod³ogi tanecznej i trybu-
ny dla widzów na stadionie w Tar-
nogórze; wyposa¿enie hali sporto-
wej i pracowni komputerowej
w Majdanie £êtowskim oraz ozna-
kowanie gminnych szlaków tury-
styki rowerowej.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
wszystkim Mieszkañcom i Przyjacio³om Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,

¿yczymy wielu radosnych chwil w gronie najbli¿szych osób,
spokoju, radoœci oraz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego

w ka¿dym dniu zbli¿aj¹cego siê 2013 roku.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Stanis³aw Kurlej

Burmistrz
Jerzy Paul

�Sarzyna-Dymarki.

�Droga w Majdanie £êtowskim.

�Droga w Sarzynie.

�Orlik w Nowej Sarzynie.
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Zbli¿aj¹cy siê koniec roku to odpowiedni moment na podsumowanie realizacji planu gminnych inwestycji.

�Przy odnowionym stadionie
i nowym placu zabaw nie mog³a
szpeciæ wizerunku poszarza³a lata-
mi s³u¿by stra¿nica OSP w Kury³ów-
ce, dlatego te¿ podjêto decyzjê o od-
nowieniu jej elewacji, st¹d i ten bu-
dynek emanuje ¿yw¹, energetyzuj¹c¹
kolorystk¹ i doskonale wpisuje siê
w miejscowy krajobraz. Malowanie
elewacji stra¿nicy OSP w Kury-
³ówce. Koszt ca³kowity: 9.300,00 z³
(dofinansowanie: 2.800,00 z³).

��Niew¹tpliwie jedn¹ z g³ów-
nych i najbardziej kosztownych jest
wœród nich kanalizacja drugiej co
do wielkoœci w gminie, wsi Brzy-
ska Wola. Obok Brzyskiej Woli
kanalizowane s¹ Wólka £amana
i S³oboda. Koszt ca³kowity tej in-
westycji to 5.855.913,30 z³ (dofi-
nansowanie – œrodki pozyskane ok.
3.600.000,00 z³), a postêp prac
obrazuj¹ za³¹czone fotografie.

��Kolejne wa¿ne zadanie to
drugi etap modernizacji stadio-
nu LKS Z£OTSAN w Kury³ów-
ce obejmuj¹cy: ogrodzenie obiek-
tu, rozbudowa budynku szatni
z wymian¹ instalacji elektrycznej
wewnêtrznej, remont sanitaria-
tów, oœwietlenie stadionu, a tak¿e
usprawnienie komunikacji w oko-
licy stadionu. Koszt ca³kowity:
255.739,06 z³ (dofinansowanie:
139.967,00 z³).

�Obok stadionu powsta³a dru-
ga istotna szczególnie dla naj-
m³odszych mieszkañców gminy
inwestycja tzn. plac zabaw. Ma-
luchy bardzo chêtnie spêdzaj¹
tutaj wolny czas na œwie¿ym po-
wietrzu, a rodzice nie musz¹ mar-

twiæ siê o bezpieczeñstwo swoich
pociech, gdy¿ plac jest ogrodzo-
ny i usytuowany z dala od nie-
bezpiecznych obiektów. Budowa
Placu Zabaw to koszt ca³kowity:
31.891,44 z³ (dofinansowanie:
14.260,40 z³).
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��Oprócz zadañ inwestycyjnych
na terenie Gminy Kury³ówka
w 2012 r. realizowane by³y liczne
projekty maj¹ce na celu aktywiza-
cjê i rozwój spo³ecznoœci lokalnej.
Projekty te realizowa³y m.in. Gmin-
ny Oœrodek Kultury w Kury³ów-
ce, szko³y z terenu gminy (a zdecy-
dowany prym wiedzie wœród nich
Zespó³ Szkó³ w D¹browicy), Gmin-
ny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Kury³ówce i Gmina Kury³ówka.
Sumuj¹c te wszystkie pozyskane
œrodki to setki tysiêcy z³otych prze-
znaczone na: zakup strojów dla
zespo³ów dzia³aj¹cych przy GOK,
dzia³alnoœæ kulturaln¹, wspieranie
lokalnej twórczoœci i rêkodzie³a lu-
dowego i artystycznego, uroczysto-
œci okolicznoœciowe po³¹czone
z kultywowaniem lokalnych trady-
cji, dzia³ania na rzecz Kó³ Gospo-
dyñ Wiejskich, aktywizacja osób bez-
robotnych zagro¿onych wyklucze-
niem spo³ecznym, itp.

Wiele z tych dzia³añ realizowa-
nych by³o w œwietlicy w Brzyskiej
Woli, która jako jedyna w powie-
cie w ramach projektu otrzyma³a
status Pracowni Orange z odpo-
wiednim wyposa¿eniem sprzêto-
wym i umeblowaniem.

�W szkole w Kulnie wykona-
no przebudowê kot³owni z wê-
glowej na gazow¹ i remont in-
stalacji wewnêtrznych w budyn-
ku szko³y. Koszt ca³kowity:
68.943,47 z³ (dofinansowanie:
8.520,00 z³).

��Remont drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w obrêbie
Kury³ówka dz. o nr ewid. 2820”
Koszt ca³kowity: 80.000,00 z³
(dofinansowanie: 66.000,00 z³)

Gmina Kury³ówka tak jak
w minionych latach wspar³a te¿
finansowo inwestycje drogowe re-
alizowane na terenie naszej gmi-
ny przez Starostwo Powiatowe
w Le¿ajsku, koszt dofinansowania
wyniós³ w tym roku 255.000 z³.

�Jak zawsze najbardziej wyczeki-
wanymi inwestycjami przez
wszystkich mieszkañców s¹ wszel-
kiego rodzaju remonty dróg. I tak
w roku bie¿¹cym wykonano re-
mont ci¹gu dróg wewnêtrznych

�Dla mieszkañców O¿anny naj-
wa¿niejszym przedsiêwziêciem
z pewnoœci¹ by³y takie inwestycje
jak oczyszczenie dna zbiornika
wodnego, a przez to polepsze-
nie czystoœci wody w zalewie
koszt zadania 30.000 z³. oraz re-
mont budynku by³ej szko³y
w O¿annie. Koszt ca³kowity
97.293,65 z³ (dofinansowanie:
66.100,00 z³). Fakt, ¿e szko³a prze-
sta³a funkcjonowaæ w O¿annie
z powodu zbyt ma³ej liczby dzieci,
nie przes¹dzi³ o losach tego bu-
dynku i nie popad³ on w ruinê
tak jak obserwujemy w wielu miej-
scach w kraju. Dzisiaj po grun-
townym remoncie bêdzie on s³u-
¿y³ lokalnej spo³ecznoœci jako œwie-
tlica dla dzieci i m³odzie¿y, siedzi-
ba KGW, a w niedalekiej przysz³o-
œci byæ mo¿e te¿ jako siedziba spó³-
dzielni socjalnej.

o nr ewid. 603, 577, 607/1 w Ku-
ry³ówce oraz remont ci¹gu dróg
wewnêtrznych o nr ewid. 731
w Kury³ówce. Koszt ca³kowity:
191.489,68z³ (dofinansowanie:
191.400,00 z³).
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Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Mieszkañcom Powiatu Le¿ajskiego sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia.

Niech to Bo¿e Narodzenie bêdzie czasem szczególnego osobistego spotkania z Jezusem
oraz Ÿród³em radoœci, nadziei i pokoju.

¿ycz¹
Wójt i Rada Gminy Grodzisko Dolne

Wykorzystujemy fundusze unijne
Rok 2012 jest kolejnym rokiem realizacji zadañ inwestycyjnych, maj¹cych na celu poprawê jakoœci ¿ycia mieszkañców. Dziêki pozyskanym przez
samorz¹d dotacjom z ró¿nych funduszy unijnych w ostatnim czasie uda³o siê zrealizowaæ przedsiêwziêcia za kwotê ponad 2 mln 200 tys. z³.
W dniu 3 grudnia br. na terenie Gminy Grodzisko Dolne mia³y miejsce oficjalne otwarcia szeœciu inwestycji. Oto co zrealizowano przy udziale
œrodków zewnêtrznych:

Remont drogi gminnej nr 10 4559R tzw. „Na Marcinka” w Zmys³ówce,
zrealizowany w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój”
Zakres: �wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku 1 265 mb,
utwardzenie poboczy, wykonanie 19 zjazdów �budowa oœwietlenia dro-
gowego – s³upy wraz z oprawami 5 szt. oraz budowa linii napowietrznej
Koszt ca³kowity zadania: 395 851,26 z³
Dofinansowanie: 116 558 z³
Wykonawca: Firma Budowy Dróg i Mostów Marcin Babiœ, Œwiebodna

Przebudowa mostu w miejscowoœci Grodzisko Górne za Remiz¹, zre-
alizowana w ramach Promesy powodziowej ze œrodków bud¿etu pañ-
stwa
Zakres: �ca³kowite wyburzenie starego mostu okularowego i budowa

Zakres: �Laszczyny – budowa 845 mb chodnika o szerokoœci 2 m, przy
zwê¿eniu pasa drogowego 1,25 m �Wólka Grodziska – budowa 165 mb
chodnika o szerokoœci 1,5 m
Koszt ca³kowity zadania: 298 739,35 z³
Dofinansowanie: 135 000 z³ (wniosek oceniany)
Wykonawca: DRO-BRUK Bogdan Wojtuñ, Gniewczyna Tryniecka

Budowa chodni-
ków w miejscowo-
œciach Laszczyny
i Wólka Grodziska,
zrealizowana w ra-
mach dzia³ania
Wdra¿anie Lokal-
nych Strategii Roz-
woju dla operacji,
które odpowiadaj¹
warunkom przy-
znania pomocy
w ramach dzia³ania
„Odnowa i rozwój
wsi” Programu
Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na
lata 2007-2013

od podstaw nowego
Koszt ca³kowity zadania: 347 352,10 z³
Dofinansowanie: 286 772,00 z³
Wykonawca: MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., Kraków
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Przebudowa targowiska sta³ego w Grodzisku Dolnym, zrealizowana
w ramach dzia³ania Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiej-
skiej objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 w zakresie operacji dotycz¹cych budowy, przebudowy, remontu
lub wyposa¿enia targowiska sta³ego.
Zakres: �budowa czêœci handlowej zadaszonej – ok. 1180 m2, 56 zadaszo-
nych stanowisk z przy³¹czem elektrycznym (7 rzêdów po 8 stanowisk)
�budowa czêœci handlowej niezadaszonej – ok. 540 m2 �budowa parkingu
na 12 miejsc, ci¹gów komunikacyjnych, itp. – ³¹czna powierzchnia zago-
spodarowanego terenu ok. 3 000 m2 �budowa budynku sanitarnohigie-
nicznego wraz z przy³¹czami �budowa oœwietlenia targowiska (5 s³upów)
�zakup wyposa¿enia – zamiatarka spalinowa, myjka ciœnieniowa z silni-
kiem spalinowym, pojemniki na œmieci
Koszt ca³kowity zadania: 684 656,48 z³
Dofinansowanie: 411 517 z³
Wykonawca: Spó³dzielnia Us³ug Drogowo-Rolniczych w Grodzisku
Dolnym
Podwykonawca: Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Grodzisku Dolnym

Modernizacja boiska sportowego w Grodzisku Górnym – zakup i mon-
ta¿ trybun przenoœnych, remont trybun sta³ych i budowa oœwietlenia
boisk sportowych, inwestycja zrealizowana w ramach programu Bez-
pieczne boiska Podkarpacia z bud¿etu Województwa Podkarpackiego
oraz Wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej
(œrodki Ministerstwa Sportu).
Zakres: �przebudowa trybun na 648 miejsc �budowa pod³o¿a pod
trybuny wraz z dojœciem (z kostki brukowej) �wykonanie zejœæ i barie-
rek ochronnych �budowa oœwietlenia p³yty boiska – oprawy projekto-
we umieszczone na 8 stalowych s³upach o wysokoœci 12 m. (trzy obwo-
dy do sterowania oœwietlenia p³yty g³ównej oraz jeden obwód do stero-
wania oœwietleniem boiska treningowego).
Koszt ca³kowity zadania: 378 430,01 z³
Dofinansowanie: 230 000 z³
Wykonawca: „Miarka” Zbigniew Pich, Sieniawa

Budowa ogólnodostêpnego wielofunk-
cyjnego boiska sportowego o sztucznej
nawierzchni w Chodaczowie, zrealizo-
wana w ramach dzia³ania Wdra¿anie Lo-
kalnych Strategii Rozwoju dla operacji,
które odpowiadaj¹ warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach dzia³ania „Od-
nowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zakres: �budowa boiska sportowego
o sztucznej nawierzchni o wymiarach
32,1 x 19,10 (ok. 615 m2), �budowa
ogrodzenia w wysokoœci 4 m
Koszt ca³kowity zadania: 189 049,03 z³
Dofinansowanie: 72 407 z³
Wykonawca: „Miarka” Zbigniew Pich,
Sieniawa
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Z tej okazji w koœciele parafial-
nym pw. œw. Micha³a Archanio³a
zosta³a odprawiona Msza Œw. w in-
tencji poleg³ych w obronie ojczy-
zny. Udzia³ w niej wziêli przedsta-
wiciele w³adz gminnych i miesz-
kañcy. Nastêpnie delegacje prze-
sz³y pod Pomnik Pamiêci Narodo-
wej, gdzie z³o¿ono kwiaty i wi¹-
zanki oraz zapalono znicze.

Po po³udniu w sali widowisko-
wej Gminnego Oœrodka Kultury

W listopadowym Grand Prix Ziemi Lubelskiej w kolarstwie prze-
³ajowym 2012 „Godzina w piekle” 1. miejsce w kategorii juniorek
m³odszych wywalczy³a Katarzyna Socha. Jej klubowy kolega Woj-
ciech Miazga w tej samej kategorii zaj¹³ 2. pozycjê. Dzieñ póŸniej
w Pu³awach Katarzyna znów wygra³a swoj¹ kategoriê, a Wojciech
uplasowa³ siê na 4 pozycji (zabrak³o mu tylko 5 sekund, aby zna-

Gminne obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
W niedzielê, 11 listopada br. w Giedlarowej odby³y siê

odby³ siê koncert pt. „Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna”, w którym wyst¹-
pi³y zespo³y z Polski oraz Ukrainy:
zespo³y taneczne z Doniecka –
Barwinok, Svitanok, zespó³ ban-
durzystek z Kijowa, Gryszczenko
Andrzej – fortepian, Iryna Novik-
Kretova – fortepian, Hrystyna
Severina z Kijowa – wokal, zespó³
wokalny „Remedium”, zespó³ tañ-
ca ludowego z Brzózy Królewskiej,
zespó³ taneczny „Maraton Boogie”

oraz recytatorzy z Zespo³u Szkó³
w Giedlarowej oraz Wierzawic.

Tego samego dnia w Le¿ajsku
pod pomnikiem poleg³ych w wal-
kach niepodleg³oœciowych przed-
stawiciele gminy – wójt Krzysztof
Sobejko, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Dariusz Mêdrek oraz rad-
ny Robert M¹dry – z³o¿yli kwiaty
i oddali ho³d wszystkim, którym
zawdziêczamy wolnoœæ i niepod-
leg³oœæ.

Zawodnicy Azalii w czo³ówce
O dobrej passie mog¹ mówiæ m³odzi kolarze KLKS Azalii Brzózy
Królewskiej, którzy startowali w kolejnych wyœcigach Challenge
PZKol w kolarstwie prze³ajowym.

leŸæ siê na podium). W kategorii m³odzików 5. miejsce zaj¹³ Seba-
stian Grabarz. Po tych zawodach w klasyfikacji generalnej Katarzy-
na zajmowa³a trzecie miejsce, natomiast Wojciech Miazga 11 pozy-
cjê.

Przypominamy, ¿e KLKS Azalia Brzóza Królewska prowadzi nabór
kandydatów na zawodników do sekcji kolarskiej. Chodzi o dzieci
urodzone w 1999 i w 2000 roku. Do sekcji bêd¹ przyjmowani ch³op-
cy, jak i dziewczêta. Klub zapewnia kompletne ubiory kolarskie oraz
rowery do treningu w terenie i na szosie. Wszyscy zainteresowani
mog¹ zg³aszaæ siê do trenera Stanis³awa Zygmunta.

Wyniki wyborów
so³tysa So³ectwa Gwizdów-Biedaczów

W g³osowaniu, które odby³o siê 2 grudnia br. poszczególni kandyda-
ci otrzymali nastêpuj¹c¹ iloœæ g³osów:

Jaœniej w Gminie
Gmina Le¿ajsk ukoñczy³a kolejn¹ inwestycjê, jak¹ jest budowa oœwie-

tlenia drogowego. Inwestycja polega³a na budowie odcinków oœwietle-
nia drogowego na terenie gminy w Giedlarowej, Wierzawicach, Przy-
chojcu, Brzózie Królewskiej, Starym Mieœcie i Maleniskach o ³¹cznej
d³ugoœci ponad 3,6 km oraz 97 punktów œwietlnych z 70-metrow¹ lini¹
kablow¹. Koszt inwestycji to ponad 185 tys. z³. Wykonawc¹ by³a firma
„Elektryk ” s.c. z Le¿ajska.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku

moc najserdeczniejszych ¿yczeñ
zdrowia, szczêœcia osobistego i rodzinnego

oraz wszelkiej pomyœlnoœci
¿ycz¹ wszystkim mieszkañcom Gminy

Wójt i Rada Gminy Le¿ajsk

1. Fimiarz Bronis³aw – 153
2. Moskal Monika Iwona – 38

3. Serafin Mariola – 35
4. Œliwa Edward – 88
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Minê³o sporo czasu (ponad
szeœæ miesiêcy) od momentu z³o-
¿enia formalnego wniosku o dofi-
nansowanie Programu przez Sto-
warzyszenie z Dêbna do szczêœli-
wego fina³u (wrêczenia promes),
który jest podsumowaniem i uko-
ronowaniem wspólnych starañ
o wsparcie finansowe dla uzdol-
nionej m³odzie¿y.

W tym czasie uda³o siê pozyskaæ
na stypendia spor¹ sumê pieniê-
dzy(30 780 z³) z tego Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce prze-
kaza³a kwotê 20 520 z³, a wymaga-
ny wk³ad w³asny w kwocie 10 260 z³
solidarnie z³o¿yli: Gmina Le¿ajsk,
wspomniane Stowarzyszenia oraz
darczyñcy prywatni. Dziêki temu
mogliœmy przyznaæ dziewiêæ sty-
pendiów po 3420 z³.

Skoro fundusze zosta³y zabez-
pieczone, a Komisja wybra³a sty-
pendystów, nie pozosta³o nic in-
nego jak wrêczyæ promesy stypen-

dialne. Mi³y obowi¹zek zosta³ spe³-
niony podczas uroczystego spo-
tkania w restauracji „Stokrotka”
w Giedlarowej.

Gospodarzem uroczystoœci by³
Wiceprezes Stowarzyszenia z Gie-
dlarowej Robert M¹dry, który po-
wita³ Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Dariusza Mêdrka, cz³on-
ków Zarz¹dów wszystkich organi-
zacji, Komisjê Stypendialn¹ oraz
stypendystów wraz z rodzinami.

Wrêczenie dyplomów, gratula-
cje, pami¹tkowe zdjêcia oraz
wspólne spotkanie przy kawie –
tak wygl¹da³ scenariusz naszego
spotkania. By³ czas na rozmowy,
krótkie przedstawienie w³asnej
osoby przez ka¿dego stypendystê,
zaplanowanie kolejnych dzia³añ i
dalszej wspó³pracy. Cieszy fakt, ¿e
w bie¿¹cym naborze by³o dwa razy
wiêcej wniosków ni¿ w roku ubie-
g³ym, a wyró¿nieni stypendyœci
wykazali siê wysokimi wynikami

w nauce, dodatkowymi osi¹gniê-
ciami na uczelniach oraz du¿ym
zaanga¿owaniem w pracy spo³ecz-
nej na rzecz swoich miejscowoœci.
Jest to dobry prognostyk przed
kolejnymi Programami, a dla
ewentualnych (przysz³ych) kandy-
datów wskazówka ku temu, aby
ju¿ dzisiaj myœleæ o przysz³orocz-
nym stypendium.

Program administrowany i pro-
wadzony jest przez Stowarzysze-
nie Rozwoju Wsi Dêbno.

W imieniu Zarz¹dów Stowarzy-
szeñ pragnê podziêkowaæ wszyst-
kim, którzy wsparli finansowo
nasz Program – Radzie i Wójtowi
Gminy Le¿ajsk, Przewodnicz¹ce-
mu Rady za udzia³ i wrêczenie
promes, Komisji stypendialnej za
spo³eczn¹ pracê przy wyborze
kandydatów, a Tadziowi Rupowi
za obs³ugê fotograficzn¹.

 Kazimierz Krawiec

Inwestycje dofinansowano
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-
2013, Oœ 4 Leader, dzia³anie 413
„Wdra¿anie lokalnych strategii
rozwoju”. Wysokoœæ dofinansowa-
nia wynios³a po 25 tys. z³ na ka¿de
zadanie, a ³¹czny koszt budowy
wiaty to ponad 70 tys. z³ w Pisko-
rowicach i ponad 69 tys. z³
w Hucisku. Wiaty, o konstrukcji
drewnianej wraz z zadaszeniem,
zosta³y zaprojektowane na obry-
sie szeœcianu foremnego, do jed-
nego z boków dostawiono estradê
– podium, na planie prostok¹ta.
Powierzchnia zabudowy wiaty wy-
nosi 112,80 m2. Wykonana zosta³a
równie¿ instalacja oœwietleniowa.

Powsta³y wiaty
Rozpoczêto w sierpniu br. a za-
koñczono w listopadzie budowê
wiat tanecznych w Piskorowicach
i Hucisku.

Gala Stypendialna Programu

stypendialnego „Agrafka Agory”
3 listopada br. (sobota) to dzieñ
szczególny dla dziewi¹tki studen-
tów, mieszkañców Gminy Le¿ajsk
wyró¿nionych stypendiami nauko-
wymi w ramach Programu  „Agraf-
ka Agory” – partnerskiego progra-
mu Akademii Rozwoju Filantropii
w Polsce, Fundacji Agory, Gminy
Le¿ajsk oraz trzech Stowarzyszeñ
z Dêbna, Brzózy Królewskiej i Gie-
dlarowej.

Program Stypendialny „Agrafka
Agory” to wspólne przedsiêwziê-
cie Akademii Rozwoju Filantro-
pii w Polsce, Fundacji Agory,
Gminy Le¿ajsk, Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Dêbno, Stowarzy-
szenia Rozwoju Wsi Brzóza Kró-
lewska, Stowarzyszenia Rozwo-
ju Giedlarowej oraz darczyñców
prywatnych maj¹ce na celu wy-
równywanie szans edukacyjnych
m³odzie¿y i studentów w roku
akademickim 2012/2013.

Wiêcej informacji na

stronach:

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi

Dêbno – zak³adka Program Stypen-
dialny „Agrafka Agory” –
www.stowdebno.pl

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi

Brzóza Królewska – www.stowa-

rzyszenie.brzozakrolewska.pl

Stowarzyszenia Rozwoju Giedla-

rowej – www.stowarzyszenie.gie-

dlarowa.com

Urzêdu Gminy Le¿ajsk – www.le-

zajsk.ug.gov.pl

Jednoczeœnie pragniemy poin-
formowaæ wszystkich, którzy
pragn¹ otrzymaæ stypendium
o tym, ¿e istnieje serwis www.mo-
jestypendium.pl stanowi¹cy bazê
wszystkich programów stypendial-
nych dostêpnych dla m³odych lu-
dzi, do którego odwiedzenia ser-
decznie zapraszam.
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Z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Narodzenia Pañskiego,
w imieniu w³asnym
oraz pracowników Muzeum,
pragnê z³o¿yæ
najserdeczniejsze ¿yczenia.
Niechaj Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia
bêd¹ niezapomnianym
czasem spêdzonym
bez poœpiechu, trosk,
wœród Rodziny i Przyjació³,

a w nadchodz¹cym
Nowym 2013 Roku
¿yczê du¿o zdrowia,
szczêœcia, pomyœlnoœci

oraz spe³nienia
wszystkich marzeñ.

Ocalaj¹c od zapomnienia drewnian¹ zabawkê
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy pn. „Alpejsko-Karpacki Most Wspó³pracy”,

w obrêbie funduszu grantowego – Fundusz Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST,
realizuje projekt pn. „Ocalaj¹c od zapomnienia tradycje wyrobu drewnianych zabawek w zabawkarskim oœrodku rzeszowskim

(powiat le¿ajski, powiat ³añcucki) poprzez promocjê 6 twórców i ich wyrobów”.

W ramach projektu przeprowadzone bêd¹ nastêpuj¹ce dzia³ania: kampania promocyjno-informacyjna, cykl 6 warsztatów zabawkarskich dla
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, sk³adaj¹ce siê z czêœci teoretycznej i praktycznej, organizacja wystawy interaktywnej „Zabawki z dusz¹”, zorgani-
zowanie „Jarmarku drewnianej zabawki”.
Zród³a finansowania projektu: wsparcie szwajcarskie – 20 000 z³ (85%), œrodki w³asne – 3 529,41 z³ (15%), ³¹cznie – 23 529,41 z³ (100%).
Korzyœci wynikaj¹ce ze wsparcia: ocalenie drewnianej zabawki, zwiêkszenie œwiadomoœci mieszkañców o zabawce drewnianej jako produkcie
lokalnym, przypomnienie historii tworzenia zabawek, wypromowania zabawki drewnianej jako znaku charakterystycznego dla powiatu le¿ajskiego
i ³añcuckiego.

Dane kontaktowe Biura Projektu:

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej; ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Le¿ajsk;
tel. 17 240 22 35 wew. 11; fax. 17 240 22 35 wew. 11; e-mail: mzl.paulina@gmail.com

Wyrób tradycyjnych drewnianych zabawek
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy pn. „Alpejsko-Karpacki Most Wspó³pracy”,
w obrêbie funduszu grantowego – Fundusz Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiêbiorcy,

realizuje projekt pn. „Tradycyjne drewniane zabawki le¿ajskie bêd¹ce produktem lokalnym, wytwarzane w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej w Le¿ajsku”.

Realizacja projektu polegaæ bêdzie na rêkodzielniczej produkcji tradycyjnych drewnianych zabawek le¿ajskich w oparciu o posiadane wzory
i opisy przez Muzeum Ziemi Le¿ajskiej oraz ich promocjê i sprzeda¿. Utworzony zostanie równie¿ sklep internetowy z zabawkami.
Zród³a finansowania projektu: wsparcie szwajcarskie – 24 296,57 z³ (60%), œrodki w³asne – 16 197,72 z³ (40%), ³¹cznie – 40 494,29 z³ (100%).
Korzyœci wynikaj¹ce ze wsparcia: utworzenie warsztatu zabawkarskiego, wyrób w sposób ci¹g³y tradycyjnych drewnianych zabawek le¿ajskich,
wypromowanie i sprzeda¿ drewnianej zabawki, ukazanie jej specyficznej formy i bogatej tradycji.

W Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
odby³a siê oryginalna lekcja o tra-
dycjach i zwyczajach andrzejko-
wych. Uczniowie na zajêciach
mieli okazjê poznaæ historiê daw-
nych zwyczajów i wró¿b andrzej-
kowych. Lekcja to równie¿ œwiet-
na okazja do wró¿enia i poznawa-

Andrzejkowa Wró¿ka odwiedzi³a

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
nia tego, co nas mo¿e spotkaæ
w przysz³oœci. Wró¿ka zapozna³a
uczestników z zabawami takimi
jak: lanie wosku, przek³adanie kap-
ci, przek³uwanie serc. W lekcjach
uczestniczy³o a¿ 355 uczestników
z ca³ego Powiatu Le¿ajskiego.

Kamil Szczepanik

Dyrektor
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

Andrzej Chmura

´

´



19KURIER POWIATOWY 12/2012 (104)

POWIAT �

Dwie najstarsze mieszkanki
gminy urodzi³y siê w 1912 r.
i w tym roku obchodzi³y 100-tne
urodziny. Mieszkaj¹ w Chodaczo-
wie i Grodzisku Górnym.

Najstarszy mê¿czyzna ma 96 lat
(ur. w 1916 r.) i mieszka w Wólce
Grodziskiej.

Redakcja sk³ada podziêkowanie
dla pana Grzegorza Potacza³y (Se-
kretarza Gminy Grodzisko Dolne)
oraz pani Annie Bednarz (Inspektor
ds. ewidencji ludnoœci i dowodów oso-
bistych) za pomoc w przygotowaniu
powy¿szej informacji.

Ma³gorzata Bechta

Najstarsi mieszkañcy
Powiatu Le¿ajskiego:

* stan na 29.11.2012 r.

Miejscowoœæ
Liczba mieszkañców Liczba mieszkañców

ogó³em w wieku 85 lat i wiêcej

Mê¿czyŸni Kobiety Razem

Chodaczów 565 3 8 11
Grodzisko Dolne 2325 7 31 38
Grodzisko Górne 2262 12 28 40
Grodzisko Nowe 833 5 8 13
Laszczyny 394 2 3 5
Opaleniska 274 2 4 6
Podlesie 267 1 4 5
Wólka Grodziska 763 6 9 15
Zmys³ówka 593 2 8 10
Razem 8276 40 103 143

Statystyka sta³ych mieszkañców wg wieku i p³ci

Mê¿czyŸni (M) Kobiety (K)

Wiek Liczba Wiek Liczba

0-2 118 0-2 141
3 49 3 29

4-5 86 4-5 76
6 44 6 48
7 43 7 35

8-12 210 8-12 234
13-15 177 13-15 165
16-17 104 16-17 108

18 55 18 51
19-20 141 19-20 123
21-40 1347 21-40 1252
41-60 1082 41-60 962
61-65 190 61-65 227
66-70 142 66-70 181
71-81 233 71-81 321
> 81 99 > 81 203

SUMA (M) 4120 SUMA (K) 4156

SUMA (M+K) 8276

Statystyka sta³ych mieszkañców wg miejscowoœci i p³ci

Miejscowoœæ Mê¿czyŸni Kobiety Razem

Chodaczów 283 282 565
Grodzisko Dolne 1185 1140 2325
Grodzisko Górne 1109 1153 2262
Grodzisko Nowe 412 421 833
Laszczyny 190 204 394
Opaleniska 143 131 274
Podlesie 135 132 267
Wólka Grodziska 374 389 763
Zmys³ówka 289 304 593
Razem 4 120 4 156 8 276

Statystyka sta³ych mieszkañców

zameldowanych w gminie

– wg miejscowoœci

Miejscowoœæ
Liczba

mieszkañców

Chodaczów 565
Grodzisko Dolne 2 325
Drodzisko Górne 2 262
Grodzisko Nowe 833
Laszczyny 394
Opaleniska 274
Podlasie 267
Wólka Grodziska 763
Zmys³ówka 593
SUMA 8276

Gmina Grodzisko Dolne liczy 8 276 mieszkañców zameldowanych na
pobyt sta³y. W tej ogólnej liczbie a¿ 143 mieszkañców liczy 85 lat
i wiêcej. Podobnie jak i w pozosta³ych gminach wchodz¹cych w sk³ad
Powiatu Le¿ajskiego, tak¿e i tu zdecydowanie wiêcej jest pañ w tym
wieku (103) ni¿ panów (40).

Œwiêty Miko³aj
w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej W okresie œwi¹tecznym we

wszystkich koœcio³ach i kaplicach,
ale tak¿e i przy posesjach prywat-
nych, a nawet na ulicach wielu
miejscowoœci, pojawiaj¹ siê szcze-
gólne dekoracje zwi¹zane z okre-
sem Bo¿ego Narodzenia. S¹ to
przede wszystkim tzw. szopki be-
tlejemskie.

W tym roku równie¿ Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej postanowi³o zor-
ganizowaæ coœ dla mieszkañców
zwi¹zanego ze œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia, dlatego te¿ od 3 grud-
nia mo¿na zobaczyæ wystawê szo-
pek bo¿onarodzeniowych z ca³e-
go œwiata.

Ekspozycja pochodzi ze zbiorów
Muzeum Zabawek i Zabawy
w Kielcach i sk³ada siê z ponad
150 przedstawieñ narodzin Chry-
stusa, pochodz¹cych z niemal

Przybie¿eli do Betlejem…

wszystkich zak¹tków œwiata – pre-
zentowane s¹ szopki europejskie,
azjatyckie, afrykañskie, po³udnio-
woamerykañskie oraz te pocho-
dz¹ce z obszaru Australii i Oce-
anii. W zale¿noœci od miejsca i po-
mys³owoœci twórców szopki zaj-
muj¹ ró¿n¹ przestrzeñ i s¹ ró¿nej
wielkoœci. Najmniejsza z nich
zmieœci³a siê w ³upinie orzecha
w³oskiego.

Kamil Szczepanik

Z okazji Miko³ajek od 4 do 6 grudnia br. Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
zaprosi³o ponad 400 dzieci ze szkó³ ca³ego powiatu do wspólnej zabawy
i zwiedzania nowopowsta³ej wystawy czasowej „Przybie¿eli do Betlejem…”.

Organizatorzy zapewnili równie¿ wiele ciekawych atrakcji dla naj-
m³odszych, m.in. gry i zabawy z cennymi upominkami, które rozdawa³
prawdziwy Œw. Miko³aj. Prezenty ufundowali darczyñcy z Le¿ajska.
¯adne dziecko nie wysz³o z pustymi rêkami.

Gmina Grodzisko Dolne
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Rozmowa

z Komendantem Powiatowym

PSP w Le¿ajsku

Ma³gorzata Bechta: W tym roku
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna ob-
chodzi jubileusz XX-lecia powo-
³ania. Jak bardzo zmieni³a siê
stra¿ po¿arna przez te 20 lat?

Pañstwowa Stra¿ Po¿arna to no-
woczesna formacja ratownicza,
która w ostatnich latach przesz³a
ogromn¹ transformacjê i jest stale
modernizowana. Jest g³ówn¹ si³¹
ratownicz¹ w kraju, która przejê³a
wiele nowych zadañ i wywi¹zuje
siê z nich niezawodnie. Od 1992
roku, a wiêc od momentu powo-
³ania, stopniowo zmienia³ siê za-
kres dzia³ania Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej. W dzisiejszych czasach
stra¿ak nie tylko gasi po¿ary, ale
tak¿e ratuje ludzi poszkodowa-
nych w wypadkach drogowych,
podczas klêsk ¿ywio³owych, usu-
wa skutki katastrof chemicznych
i ekologicznych. Wraz ze zwiêk-
szaniem siê zadañ przyby³o w jed-
nostkach specjalistycznych pojaz-
dów i sprzêtu, których obs³uga
wymaga od stra¿aków sta³ego pod-
noszenia kwalifikacji zawodo-
wych. Przez 20 lat powsta³o wiele
nowoczesnych stra¿nic. Zmieni³
siê tak¿e wygl¹d starych obiektów.
Wiêkszoœæ z nich dzisiaj prezen-
tuje siê okazale i zosta³a gruntow-
nie zmodernizowana. W ostatnim
czasie du¿y nacisk po³o¿ono na
wyposa¿enie indywidualne stra¿a-
ka, dziêki czemu jest on lepiej za-
bezpieczony przed czynnikami
szkodliwymi, z którymi na co
dzieñ spotyka siê podczas s³u¿by.

Przez te wszystkie lata nie zmie-
nili siê stra¿acy. Jak przed laty tak
i dzisiaj s¹ to ludzie oddani s³u¿-
bie, którzy swoje ¿ycie i zdrowie
nara¿aj¹, aby ratowaæ innych.
Ka¿dego roku stra¿acy w naszym
powiecie podejmuj¹ ponad 800
interwencji, a w kraju ponad pó³
miliona. Ka¿dego roku stra¿acy

w naszym kraju ratuj¹ tyle ludzi,
ile liczy œrednie miasto w Polsce.

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e tylko
w ostatnim roku zginê³o 3 stra¿a-
ków i wielu zosta³o rannych pod-
czas dzia³añ ratowniczych. St¹d
wdziêcznoœæ dla tych, którzy two-
rzyli i tych, którzy chc¹ tworzyæ
nasz¹ formacjê i s³u¿yæ z poœwiê-
ceniem, pasj¹ i ofiarnoœci¹, bo
misj¹ stra¿aka jest ratowanie ¿ycia
ludzkiego.

20 lat temu stra¿acy byli tak
naprawdê od gaszenia i prak-
tycznie tylko gaszenia po¿arów.
Teraz to tak¿e szeroko pojête
ratownictwo. Mam tu na myœli
zagro¿enia wynikaj¹ce chocia¿-
by z anomalii pogodowych,
takich jak powodzie, wichury
czy tr¹by powietrzne, ale i rów-
nie¿ wypadki komunikacyjne.
Jesteœcie wszêdzie i jako jedni
z pierwszych…

To prawda, ¿e zmieni³ siê zakres
zadañ realizowany przez Pañ-
stwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ o czym wcze-
œniej mówi³em. Dzisiaj po¿ary sta-
nowi¹ zaledwie 30% interwencji.
Wiêkszoœæ interwencji obejmuj¹
wypadki drogowe oraz zwalczanie
sytuacji maj¹cych znamiona klêsk
¿ywio³owych. Stra¿acy specjalizuj¹
siê równie¿ w ratownictwie che-
miczno-ekologicznym, technicz-
nym, wodnym oraz wysokoœcio-
wym. Ka¿dy z funkcjonariuszy
posiada uprawnienia do udziela-
nia kwalifikowanej pomocy przed-
medycznej. Trudno dzisiaj szukaæ
zdarzeñ, w których nie uczestni-
czymy. Ze wzglêdu na to, ¿e pozo-
stajemy w ci¹g³ej dyspozycji ope-
racyjnej bardzo czêsto przybywa-
my na miejsce zdarzenia jako
pierwsi. W tym miejscu nale¿y
wspomnieæ o stra¿akach ochotni-
kach, bez których krajowy system

ratowniczo-gaœniczy nie móg³by
funkcjonowaæ. S¹ to ludzie, któ-
rzy bezinteresownie nara¿aj¹ ¿ycie
i zdrowie, aby pomagaæ innym.
Niejednokrotnie stra¿acy ochotni-
czych stra¿y po¿arnych i Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej ramiê w ramiê
ratuj¹ zagro¿one ¿ycie, zdrowie,
mienie i œrodowisko. Wspó³praca
pomiêdzy Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿ar-
n¹ i ochotnikami jest bardzo do-
bra. Przy okazji jubileuszu XX-le-
cia PSP chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim stra¿akom, prezesom
i naczelnikom ochotniczych stra-
¿y po¿arnych z terenu powiatu le-
¿ajskiego za ich spo³eczn¹ dzia³al-
noœæ, za wspó³pracê i ¿yczyæ wy-
trwa³oœci w dalszej s³u¿bie spo³e-
czeñstwu.

Jak Pani wspomnia³a, rzeczywi-
œcie obserwujemy coraz czêœciej
wystêpowanie anomalii pogodo-
wych, w tym zjawisk takich jak
huragany, które dotykaj¹ i nasz
powiat. Coraz powszechniej wy-
stêpuj¹ tr¹by powietrzne pojawia-
j¹ce siê g³ównie wiosn¹ i latem.
Przyk³adem mo¿e byæ zniszczenie
czêœci kompleksu leœnego przez
huragan w obrêbie nadleœnictwa
Brzyska Wola w lipcu br., czy ze-
rwanie dachów budynków miesz-
kalnych, gospodarczych i handlo-
wych w gminie Kury³ówka w roku
2007. Ze wzglêdu na charakter
zjawisk trudno jest tu mówiæ
o ochronie przed nimi, mo¿na je-
dynie minimalizowaæ skutki po-
przez wczesne wykrywanie i ostrze-
ganie ludnoœci, dlatego te¿ nale¿y
bardzo powa¿nie traktowaæ infor-
macje przekazywane w tym tema-
cie przez œrodki medialne. Nieste-
ty nawet wczeœnie wykryte zagro-
¿enie oraz wiedza o nadejœciu tak
silnego wiatru nie pozwala na ca³-
kowite unikniêcie strat material-
nych. Co wiêcej, przewiduje siê,
¿e na wskutek globalnego ocieple-
nia intensywnoœæ huraganów bê-
dzie siê zwiêksza³a. Jak zachowaæ
siê w takich i innych sytuacjach
kryzysowych polecam wszystkim
zainteresowanym nasz¹ stronê in-
ternetow¹ www.kppsp.lezajsk.pl,
poradnik stra¿acki.

Panie Komendancie przez ostat-
nie 3 lata obserwujemy znaczne
dosprzêtowienie Komendy Po-
wiatowej w pojazdy po¿arnicze
i sprzêt specjalistyczny. Czy
mo¿na powiedzieæ o PSP
w naszym powiecie, ¿e jest

nowoczesn¹ organizacj¹ ratow-
nicz¹ mog¹c¹ sprostaæ wszyst-
kim wyzwaniom losowym, jakie
mog¹ zdarzyæ siê na Ziemi Le-
¿ajskiej?

Ka¿de zdarzenie jest inne i nie-
sie ze sob¹ nowe wyzwania i za-
gro¿enia dla ratowników. Dla przy-
k³adu tam, gdzie nie powinno byæ
butli gazowych, okazuje siê w trak-
cie po¿aru, ¿e jest kilka.

Zapewnienie bezpieczeñstwa
jest zale¿ne od wielu czynników,
bowiem rozwój gospodarczy zwi¹-
zany jest œciœle z zagro¿eniami.
Proces ten wymaga ci¹g³ych udo-
skonaleñ i nowych rozwi¹zañ
w systemach funkcjonuj¹cych.
Faktycznie w ci¹gu ostatnich czte-
rech lat uda³o siê wymieniæ w na-
szej komendzie 13 pojazdów i wie-
le specjalistycznego sprzêtu. Inno-
wacj¹ w tym obszarze jest wpro-
wadzenie mobilnego laboratorium
chemicznego na podwoziu Mer-
cedes Sprinter. Jest to jeden z 4 sa-
mochodów w Polsce, którego wy-
posa¿enie i mo¿liwoœci sprzêtowe
pozwalaj¹ na pe³n¹ realizacjê za-
dañ zwi¹zanych z detekcj¹, iden-
tyfikacj¹ i monitorowaniem zagro-
¿eñ chemicznych, biologicznych,
radiologicznych i nuklearnych
tzw. CBRN.

Ogromnym przedsiêwziêciem
jest te¿ ciê¿ki samochód ratownic-
twa chemicznego Scania wraz
z przyczep¹ chemiczno-ekolo-
giczn¹ i z pe³nym wyposa¿eniem
specjalistycznym. Oprócz powy¿-
szego pojazdu pozyskano inne
œrodki i pojazdy specjalne m.in.:
ciê¿ki samochód specjalny do prze-
wozu kontenerów ze œrodkiem
pianotwórczym i proszkiem gaœni-
czym, ciê¿ki uterenowiony samo-
chód ratowniczo-gaœniczy ze zbior-
nikiem 8000 l wody, czy terenowy
samochód ratowniczo-gaœniczy
i inne.

Powy¿sze elementy stworzy³y
podstawê do utworzenia w jed-
nostkach ratowniczo-gaœniczych
tut. Komendy nowej bazy konte-
nerowej, umocnienia naszej gru-
py chemicznej, która stanowi
trzon ratownictwa chemicznego
w województwie oraz wprowadze-
nia uterenowionych pojazdów,
przystosowanych do w³aœciwego
transportu œrodka gaœniczego.

Nowe samochody i sprzêt za-
pewne znacznie poprawi¹ zabez-
pieczenie przeciwpo¿arowe i przy-
czyni¹ siê do zwiêkszenia bezpie-

Bogdanem

Ko³czem

bryg. dr. in¿.

Stra¿acy to ludzie oddani s³u¿bie
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czeñstwa mieszkañców i inwesto-
rów powiatu le¿ajskiego.

Tak du¿e przedsiêwziêcia nie by-
³yby mo¿liwe bez wsparcia ludzi,
dla których powszechne bezpie-
czeñstwo jest spraw¹ priorytetow¹.
W tym miejscu chcia³bym podziê-
kowaæ Podkarpackiemu Komen-
dantowi Wojewódzkiemu PSP, Po-
s³owi Ziemi Le¿ajskiej, Staroœcie
Le¿ajskiemu, wszystkim burmi-
strzom, wójtom i prezesom, dy-
rektorom zak³adów pracy z tere-
nu powiatu le¿ajskiego, którzy
udzielili pomocy i wsparcia finan-
sowego dla naszych inwestycji.

Dobry sprzêt to nie wszystko,
równie wa¿ne s¹ odpowiednie
kwalifikacje stra¿aków do obs³u-
gi specjalistycznego sprzêtu.
Czy nasi stra¿acy je posiadaj¹?
Czy s¹ odpowiednio wyszkoleni?

Nasi stra¿acy uczestnicz¹ w wie-
lu szkoleniach specjalistycznych
tj.: w szkoleniu stermotorzystów,
z zakresu obs³ugi podestów rucho-
mych, obs³ugi urz¹dzeñ do bada-
nia sprzêtu ochrony dróg odde-
chowych, agregatów pr¹dotwór-
czych i wielu innych. Podnosz¹
równie¿ kwalifikacje zawodowe na
studiach po¿arniczych i chemicz-
nych. W ostatnim roku uczestni-
czyli w kilkunastu szkoleniach
w Polsce i Niemczech. G³ówny na-
cisk szkoleniowy skierowany by³ na
obs³ugê specjalistycznego sprzêtu
wykrywczo-pomiarowego oraz
naukê postêpowania z substancja-
mi niebezpiecznymi, a w szczegól-
noœci z bojowymi œrodkami truj¹-
cymi. Szkolenia pozwoli³y stra¿a-
kom poznaæ sposoby prowadze-
nia dzia³añ zwi¹zanych z rozpo-
znaniem terenu, zabezpieczeniem
ratowników, przygotowaniem
sprzêtu i ratowników do pobra-
nia próbek, organizacj¹ pracy
w strefach niebezpiecznych oraz
dalszego postêpowania w sytuacji
awaryjnej. Kilku stra¿aków ukoñ-
czy³o studia podyplomowe z za-
kresu metrologii chemicznej. Do-
celowo chcemy przeszkoliæ stra¿a-
ków w zakresie ochrony radiolo-
gicznej, transportu i magazyno-
wania substancji niebezpiecznych
oraz materia³ów wybuchowych.
Oprócz szkoleñ zewnêtrznych
jednym z wa¿nych elementów
s³u¿by stra¿aka jest samokszta³ce-
nie i podnoszenie swoich kwalifi-
kacji poprzez szkolenia realizowa-
ne w koszarach oraz w trakcie æwi-
czeñ taktyczno-bojowych.

Przyk³ad idzie z góry, Pan rów-
nie¿ ostatnio podniós³ swoje

kwalifikacje: uzyska³ pan tytu³
doktora. Liczne obowi¹zki s³u¿-
bowe zapewne wymaga³y po-
œwiêcenia oraz samozaparcia,
tym bardziej gratulujemy zdoby-
cia tego zaszczytnego tytu³u.
W jakiej dziedzinie siê Pan
specjalizowa³?

Moim zamiarem by³o poszerze-
nie wiedzy w obszarze bezpieczeñ-
stwa chemicznego, st¹d ukoñcze-
nie studiów doktoranckich w dys-
cyplinie nauki o obronnoœci, spe-
cjalnoœci zarz¹dzania instytucjami
publicznymi w Akademii Obro-
ny Narodowej w Warszawie.

Tematem mojej dysertacji by³y
wymagania narodowe wobec spe-
cjalistycznych grup ratownictwa
chemiczno-ekologicznego pod-
czas rozpoznawania zagro¿eñ che-
micznych.

G³ównym celem badawczym
by³o dokonanie oceny efektywno-
œci dzia³ania grup chemicznych
w kraju w aspekcie realizacji za-
dañ rozpoznawczych i tym samym
spe³nienia wymagañ na³o¿onych
na te podmioty w toku akcji ra-
towniczej. Ponadto, wskazanie
mo¿liwych rozwi¹zañ organizacyj-
nych oraz ewentualnych kierun-
ków rozwoju systemu rozpozna-
wania i przeciwdzia³ania skutkom
zdarzeñ w ratownictwie chemicz-
nym dla efektywniejszego dzia³a-
nia w przypadku wyst¹pienia sy-
tuacji awaryjnej.

Odpowiedzi¹ na istniej¹ce pro-
blemy by³o wdro¿enie mobilnych
laboratoriów wraz ze sprzêtem
analitycznym w strukturach pod-
miotów ratowniczych m.in. ana-
litycznych urz¹dzeñ pomiarowych
np. spektrometrów w podczerwie-
ni, spektrometrów Ramana, spek-
trometrów do zdalnej detekcji, de-

tektorów fotojonizacyjnych, chro-
matografów gazowych ze spektro-
metrem masowym lub bezza³ogo-
wych statków powietrznych.

System ten powinien zapewniæ
szybk¹ detekcjê, identyfikacjê,
analizê substancji i mieszanin nie-
bezpiecznych, monitoring wielko-
œci strefy zagro¿enia co umo¿liwi
efektywne wsparcie dzia³añ ratow-
nictwa chemicznego i ekologicz-
nego prowadzonych przez orga-
ny publiczne.

Wdro¿enie Mobilnego Labora-
torium pozwoli na osi¹gniêcie, po
raz pierwszy w historii Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej, mo¿liwoœci sa-
modzielnego przeprowadzenia
dok³adnej analizy zagro¿eñ che-
micznych na miejscu akcji.

Pana wspó³pracownicy
twierdz¹, ¿e ma Pan ci¹gle
nowe pomys³y w zakresie roz-
woju ochrony przeciwpo¿aro-
wej. Jakie s¹ wiêc plany na
przysz³oœæ?

Pomys³y zawsze mo¿na mieæ,
wa¿ne ¿eby one by³y zasadne a przy
tym realne do zrealizowania.
W przysz³ym roku chcia³bym roz-
pocz¹æ przebudowê i rozbudowê
komendy, poniewa¿ potrzebujemy
dodatkowych miejsc gara¿owych
przystosowanych do stacjonowa-
nia specjalistycznych pojazdów
oraz pomieszczeñ dla nowoczesne-
go stanowiska kierowania. Wa¿-
nym celem na najbli¿sze lata bê-
dzie równie¿ pozyskanie œrodków
finansowych na budowê budyn-
ku gara¿owo-dekontaminacyjne-
go w Jednostce Ratowniczo-Gaœni-
czej w Nowej Sarzynie.

Ponadto priorytetem jest ci¹g³e
usprawnianie grupy chemicznej,
któr¹ tworzy jednostka z Nowej

Sarzyny i Le¿ajska, szczególnie
w zakresie wyszkolenia specjali-
stycznego oraz w³¹czenie mobil-
nego laboratorium do zabezpie-
czeñ miêdzynarodowych w ra-
mach pe³nionych dy¿urów w UE.
Istotnym elementem bêdzie rów-
nie¿ podwy¿szanie poziomu wy-
szkolenia stra¿aków Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych na po-
szczególnych poziomach kszta³ce-
nia specjalistycznego.

Jak Pan Komendant godzi obo-
wi¹zki s³u¿bowe z ¿yciem ro-
dzinnym?

Myœlê, ¿e ka¿dy ma jakiœ cel
w ¿yciu. Bycie komendantem wi¹-
¿e siê z du¿¹ iloœci¹ obowi¹zków
s³u¿bowych, które muszê godziæ
z ¿yciem rodzinnym, opiek¹ nad
dzieæmi i prowadzeniem domu.
Wieloœæ zajêæ nauczy³a mnie dys-
cypliny i dobrego zarz¹dzania cza-
sem. Wiedz¹c, ¿e mam do dyspo-
zycji okreœlon¹ liczbê godzin, któ-
re mogê spêdziæ w pracy, koncen-
trujê siê na tym, aby moje dzia³a-
nia by³y jak najbardziej efektywne.
Ma to wp³yw nie tylko na wymier-
ne rezultaty pracy, ale równie¿ na
relacje z ludŸmi. W pracy zwracam
uwagê na efektywne rozwi¹zania,
a nie tracenie czasu na zbêdne dys-
kusje czy przed³u¿aj¹ce siê rozwa-
¿ania. Pomimo tego osi¹gniêcie za-
mierzonego celu nie jest mo¿liwe
bez wielu wyrzeczeñ i wsparcia ze
strony osób najbli¿szych.

Na zakoñczenie chcia³bym z³o-
¿yæ wszystkim stra¿akom oraz
mieszkañcom powiatu le¿ajskiego
najserdeczniejsze ¿yczenia, zdro-
wych i spokojnych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyœl-
noœci w Nowym Roku.
Dziêkujê za rozmowê.
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To kolejna nasza wyprawa do
s³onecznej Italii. Za nami kilka dni
podró¿y, przez S³owacjê, Austriê
i pó³nocne W³ochy. Wczesnym
popo³udniem zatrzymujemy siê
na jednym z licznych kempingów
otaczaj¹cych stolicê antycznego
œwiata i wspó³czesnych W³och.
Spogl¹daj¹c na panoramê miasta
z jednego z siedmiu wzgórz, na
których w 753 r. p.n.e. zosta³ za³o-
¿ony Rzym, czujemy siê niczym
zdobywcy maj¹cy chrapkê na nie-
zliczone bogactwa „Wiecznego
Miasta”. Jednak nasz turystyczny
atak pozostawiamy na dzieñ ju-
trzejszy. Dzisiaj w poœpiechu wy-
rzucamy bez³adnie z samochodu
ca³y sprzêt turystyczny, by dorwaæ
siê do stroju k¹pielowego i zdobyæ
ch³odne wody basenu, w którym
zmywamy trudy dnia. Ale przed
przyjemnoœciami – obowi¹zki.
Rozstawiamy nasz campingowy
sprzêt turystyczny: namiot, krze-
se³ka, stolik, pod³¹czamy lodów-
kê, z której wyci¹gamy le¿ajskie
piwo. Zgrzyt kluczyka na puszce
i z³ocisty, ch³odny p³yn powoli
³askocze gard³o. Nad nami roz³o-
¿yste pinie, których korony rzu-
caj¹ b³ogi cieñ. Tylko ta ha³aœliwa
armia cykad zak³óca nasze rozmo-
wy. Ta „pieœñ zalotna” samców
i si³a brzmienia ca³ego „chóru”
czêsto przekracza 100 decybeli,
przewiercaj¹c nasze g³owy. Ca³e
szczêœcie zapada zmrok i po chwi-
li koñczy siê koncert.

Nastaje nowy dzieñ. Wczesnym
rankiem, by unikn¹æ t³umów, ru-
szamy metrem do centrum mia-

sta. Wysiadamy w okolicach naj-
s³ynniejszej alei miasta – Via della
Conciliazione. Ulica „Pojednania”
upamiêtniaj¹ca Traktat Laterañski
prowadzi spod Zamku Anio³a do
centrum katolickiego œwiata, sie-
dziby najwy¿szych w³adz Koœcio³a
Katolickiego, domu papie¿y. Sto-
lica Apostolska to najmniejsze
pañstwo œwiata. Znajduje siê
w obrêbie granic Rzymu i nale¿y
do najczêœciej odwiedzanych, za-
równo dlatego, ¿e jest œwiêtym
miejscem chrzeœcijañstwa, jak
i z racji posiadania najwspanial-
szych dzie³ sztuki wszystkich okre-
sów. Watykan ma w³asn¹ pocztê
i mennicê, radio i telewizjê, wyda-
je czasopismo L’Osservatore Ro-
mano. Na niewielkiej powierzch-
ni pañstwa mieszka oko³o 800
osób, z tego 400 ma obywatelstwo
Watykanu. To g³ównie ducho-

wieñstwo i zakonnicy bêd¹cy
przedstawicielami wielu narodo-
woœci. Kiedy wchodzimy na plac
Œw. Piotra opuszczamy ziemiê
w³osk¹, wkraczamy na autono-
miczny obszar ma³ego, ale jak¿e
potê¿nego pañstwa, bo jego w³ad-
ca przemawia w imieniu ponad
miliarda wyznawców. Nie szczê-
dzono wiêc œrodków na gmachy
tej instytucji. Tutaj tworzyli naj-
s³ynniejsi malarze, rzeŸbiarze i ar-
chitekci, korzystaj¹c z hojnego
mecenatu papie¿y.

Jesteœmy na eliptycznym placu
Œw. Piotra, autorstwa Berniniego
otoczonego imponuj¹c¹ cztero-
rzêdow¹ kolumnad¹, któr¹ wieñ-
czy 140 kolosalnych rzeŸb œwiê-
tych. Na œrodku placu, w towa-
rzystwie dwóch przynosz¹cych
och³odê fontann stoi obelisk, zdo-
bi¹cy dawniej cyrk Nerona, a do

Rzymu sprowadzony przez cesa-
rza Kaligulê. Kierujemy wzrok na
prawo. Tutaj znajduje siê Pa³ac
Apostolski  i Papieskie Okno. To
st¹d Jan Pawe³ II wyg³asza³ przez
wiele lat kazania, spotyka³ siê z mi-
lionami pielgrzymów, st¹d udzie-
la³ b³ogos³awieñstwa przyby³ym
pielgrzymom z ca³ego œwiata i st¹d
odszed³ do Domu Ojca. Zbli¿amy
siê do imponuj¹cej fasady, wspi-
namy siê po schodach, gdzie zo-
stajemy zlustrowani wzrokiem ¿o³-
nierzy Gwardii Szwajcarskiej i cy-
wilnej ochrony. Wbrew przys³o-
wiowej w³oskiej tolerancji i ela-
stycznemu traktowaniu przepi-
sów, sprawa odpowiedniego ubio-
ru w Watykanie traktowana jest
z ca³¹ powag¹! Wieloletnie podró-
¿owanie nauczy³o nas, ¿eby zawsze
mieæ ze sob¹ chustê na ramiona
i spodnie z dopinanymi nogaw-

Stolica Apostolska
Watykan

Kiedy w 67 r. naszej ery sk³adano
do skromnego grobu cia³o apo-
sto³a Piotra, nikt nie przypuszcza³,
¿e miejsce jego pochówku stanie
siê w przysz³oœci symbolem bo-
gactwa i potêgi Koœcio³a chrze-
œcijañskiego, a nad jego grobem
zostanie zbudowana potê¿na ba-
zylika i narodzi siê niezwyk³e pañ-
stwo. �Aleja Via della Conciliazione.

�Imponuj¹ce wejœcie do Bazyliki Œw. Piotra �Wnetrze Bazyliki Œw. Piotra.
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kami. Wszystko jest OK. Wcho-
dzimy do œrodka. Zapada cisza.
Przed nami imponuj¹ca prze-
strzeñ, do której wpada ostre œwia-
t³o spod imponuj¹cej kopu³y. To
tutaj w IV wieku wzniesiono
pierwsz¹ bazylikê, gdzie wedle tra-
dycji znajduje siê miejsce ukrzy-
¿owania i pochówku œw. Piotra.
Niestety pod koniec XV wieku jej
stan by³ krytyczny. Trzeba by³o jed-
nak czekaæ a¿ do XVI wieku, by
ujrzeæ odwagê papie¿a Juliusza II,
który wbrew przes¹dom i religij-
nej trwodze, nakaza³ zburzyæ do
po³owy star¹ bazylikê i rozpocz¹æ
wznoszenie nowej œwi¹tyni. Prace
budowlane trwa³y ³¹cznie 120 lat
i poch³onê³y ogrom si³ i œrodków
materialnych, jakie móg³ zgroma-
dziæ ówczesny Koœció³ Katolicki.
Ich wynikiem by³a ogromna, przez
ca³e wieki najwiêksza na Ziemi,
œwi¹tynia chrzeœcijañska, (obecnie
najwiêksza znajduje siê w Jamu-
sukro na Wybrze¿u Koœci S³onio-
wej) która olœniewa bogactwem
zdobieñ, iloœci¹ i jakoœci¹ dzie³
sztuki oraz mnogoœci¹ relikwii
œwiêtych Koœcio³a. Wchodzimy
dalej. Po prawej stronie k³êbi siê
spora grupa turystów. Za pancern¹
szyb¹ znajduje siê jedna z najcen-
niejszych rzeŸb na œwiecie – Pieta.
Micha³ Anio³ mia³ tylko 24 lata,
kiedy wyku³ w marmurze to arcy-
dzie³o. Nieco dalej rz¹d wiernych
w milczeniu dotyka stopy pos¹gu
Œw. Piotra. Mijamy kolejne o³ta-
rze, kaplice, nagrobki, rzeŸby.
W jednej z kaplic, zwanej Kaplic¹
Polsk¹ znajduje siê obraz Matki

Boskiej Czêstochowskiej. Pomiê-
dzy g³osem fotograficznych miga-
wek, pielgrzymi poch³oniêci
w modlitwie. Pod wspania³¹, œwie-
tlist¹ kopu³¹ Micha³a Anio³a, znaj-
duje siê grób Œw. Piotra nad któ-
rym Bernini wzniós³ imponuj¹cy
baldachim. Ta 28 metrowej wyso-
koœci konstrukcja odlana z br¹zu
zagrabionego z dachu Panteonu
w 1633 roku, nale¿y do jednych
z najs³ynniejszych prac artysty.
W absydzie kolejne dzie³o Berni-
niego. Go³¹b, symbol Ducha Œwiê-
tego wœród chmur unosi siê nad
tronem Œw. Piotra.

W¹skimi schodami idziemy do
królestwa umar³ych, katakumb
pod bazylik¹. Ponad 160 papie¿y
znalaz³o tu miejsce ostatniego spo-
czynku, wœród nich pierwszy pa-
pie¿ Polak, przy którego skromnym
grobie k³êbi¹ siê t³umy wiernych.
W g³êbi, bogato zdobiony grobo-
wiec Œw. Piotra. Pocieszeniem na-
pawa myœl, ¿e przed Bogiem wszy-
scy ludzie s¹ równi. Opuszczaj¹c
bazylikê przypominamy sobie s³o-
wa Schillera – niemieckiego poety,
który po wizycie w Watykanie na-
pisa³: „Prawdziwie bogate niebiosa
s¹ ich domostwem, bo formy te nie
s¹ z tego œwiata”.

Idziemy dalej. Przed nami im-
ponuj¹ce zbiory Muzeum Waty-
kañskiego. Wizytê w najwiêkszych
muzeach œwiata, które obejmuj¹
tuzin samodzielnych muzeów,
rozpoczynamy od Pinakoteki ga-
lerii malarstwa. Znajduj¹ siê tu
dzie³a takich malarzy jak: Giotto,
Fra Angelico, Filippo Lippi, Le-

onardo i Rafael, którego dzie³o
„Przemienienie Pañskie” nale¿y do
najcenniejszych. Potok turystów
zape³nia bogato zdobione koryta-
rze okien, z których rozpoœciera
siê widok na Ogrody Papieskie
pe³ne przeró¿nych gatunków
drzew, krzewów, zió³ i kwiatów.
Jesteœmy w salach egipskich, gdzie
mo¿na z bliska obejrzeæ autentycz-
ne mumie, pozosta³e po wspania-
³ej cywilizacji staro¿ytnego Egip-
tu. Muzeum Pro Clementino,
w którym zgromadzono imponu-
j¹c¹ kolekcjê rzeŸb na czele z Apol-
lem Belwederskim oraz Grup¹ La-
okoona, któr¹ znaleziono pod Z³o-
tym Domem Nerona. Jest i polski
akcent. Sala Sobieskiego, w której
znajduje siê obraz Matejki „Bitwa
pod Wiedniem”, ofiarowany pa-
pie¿owi Leonowi XIII w 200 rocz-
nicê odsieczy. Pomimo ogromne-
go bogactwa dzie³, wyczuwa siê
pewne napiêcie. Wszyscy zmie-
rzaj¹ w jedn¹ stronê do miejsca,
które zaw³adnê³o wyobraŸni¹ mi-
lionów. Przed nami przylegaj¹ca
do Pa³acu Apostolskiego – Kapli-
ca Sykstyñska zbudowana w XV
wieku na polecenie papie¿a Syk-
stusa IV i od tego czasu oficjalnie
pe³ni¹ca funkcjê prywatnej kapli-
cy papie¿a. To tutaj odbywaj¹ siê
konklawe kardyna³ów, maj¹ce na
celu wybór nowego papie¿a. Ka-
plica ma identyczne wymiary jak
biblijna Œwi¹tynia Salomona w Je-
rozolimie. Malowid³a na obu œcia-
nach bocznych powsta³y wraz
z kaplic¹ i przedstawiaj¹ sceny
z ¿ycia Moj¿esza i Chrystusa, pêdz-
la Perugina i Botticellego. Kiedy
Sykstus IV umiera jego nastêpca
Juliusz II chce uczyniæ kaplicê jesz-
cze wspanialsz¹. Anga¿uje za
6000 z³otych dukatów znanego
rzeŸbiarza z Florencji. Micha³
Anio³ do tej pory nie zajmowa³ siê

malarstwem, a mimo to stawia nie-
s³ychany warunek: przyjmie zlece-
nie tylko wtedy, jeœli bêdzie mia³
woln¹ rêkê w tworzeniu. O dziwo
Papie¿ siê zgadza. Po kilku latach
dzie³o pokrywa sklepienie i przy-
nosi mu nieœmierteln¹ s³awê. Po 20
latach wraca do kaplicy, by ozdobiæ
œcianê o³tarzow¹. Po siedmiu latach
ponownie zadziwia œwiat. Jednak
arcydzie³o Micha³a Anio³a spotyka
siê z krytyk¹. Papieski mistrz cere-
monii, Biagio da Cesena twierdzi,
¿e ze wzglêdu na zbyt wiele nago-
œci „dzie³o nadaje siê do gospody”.
Nie dziwi z³oœæ urzêdnika. Twarz
króla piekie³, owiniêtego wê¿em –
Minosa, do z³udzenia przypomina
papieskiego dostojnika. Starania
Ceseny przynosz¹ jednak efekt.
Daniele de Woltera otrzymuje od
konserwatywnego papie¿a zlecenie
zas³oniêcia miejsc intymnych. Do
historii przechodzi jednak jako
„majtkarz” Micha³a Anio³a. W la-
tach 90-tych XX wieku malowid³a
Kaplicy Sykstyñskiej przechodz¹
gruntown¹ konserwacjê. Blasku
nabieraj¹ kolory, znikaj¹ domalo-
wane czêœci garderoby, a œwiat obie-
gaj¹ nowe sensacje. W gazetach po-
jawiaj¹ siê nag³ówki „Czy Micha³
Anio³ ukry³ w swoim arcydziele taj-
ne przes³anie”. Mno¿¹ siê pytania!
Kim jest obejmowana przez Boga
kobieta w Stworzeniu Adama? Co
symbolizuje pêpek Adama? Co
symbolizuj¹ ods³oniête poœladki
w Dziele Stworzenia? Przez lata
mo¿na zg³êbiaæ dzie³a i zagadki Wa-
tykanu, a prawdopodobnie i tak
nie znajdziemy odpowiedzi na
wszystkie nurtuj¹ce nas pytania.
Jedno jest pewne. Wyjdziemy st¹d
bogatsi o niezwyk³e prze¿ycia du-
chowe i artystyczne, a nasza pamiêæ
przez lata bêdzie wyœwietlaæ obrazy
jakie zobaczyliœmy w Stolicy Apo-
stolskiej.

�Kaplica Sykstyñska – S¹d Ostateczny.

�Stworzenie Adama.

�Dziedziniec Muzeum Watykañskiego.

�Fontanna na tle kolumnady Berniniego.�Pieta –  Micha³a Anio³a
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Specjalistyczny Reumatologiczno-Internistyczny Gabinet Lekarski

Jan Marczak
Internista, Specjalista reumatolog

przyjmuje: Le¿ajsk – Przychojec 52 w poniedzia³ki: 18-19; w czwartki: 16-17

– Profilaktyka i leczenie chorób wewnêtrznych
– Profilaktyka i leczenie chorób reumatologicznych (krêgos³upa, stawów, tkanek miêkkich)
– Profilaktyka i leczenie osteoporozy
– Badanie kandydatów na prawo jazdy

Tel. 604 48 72 42

OG£OSZENIE P£ATNE

W tym roku, podobnie jak
w latach ubieg³ych, w programie
stypendialnym wziêli udzia³ zdol-
ni i niezamo¿ni uczniowie gim-
nazjów z Gminy Le¿ajsk oraz szkó³
œrednich z terenu Powiatu Le¿aj-
skiego. Stypendyœci wybrani zosta-
li przez specjalnie powo³an¹ do
tego celu komisjê. W jej sk³ad we-
szli przedstawiciele lokalnych sa-
morz¹dów oraz szkó³ bior¹cych
udzia³ w programie, darczyñcy,
lokalni liderzy spo³eczni. Kandy-
daci na stypendystów oceniani byli
pod wzglêdem trzech kryteriów:
œredniej ocen, uzyskanej w po-
przednim roku szkolnym, szcze-
gólnych osi¹gniêæ (udzia³ w olim-
piadach przedmiotowych, kon-
kursach i zawodach sportowych,
aktywnoœæ spo³eczna), a tak¿e wy-

sokoœci dochodu przypadaj¹cego
na jednego cz³onka rodziny.

Stypendium dla uczniów szkó³
œrednich wynosi 1200 z³, p³atne
po 120 z³ przez okres 10 miesiêcy.
Stypendium dla gimnazjalistów
wynosi 500 z³ wyp³acane po 125 z³
przez okres 4 miesiêcy. W sumie
na realizacjê programu przezna-
czono 30 tys. z³. Œrodki te pozy-
skano dziêki dotacjom przekaza-
nym przez Fundacjê im. Stefana
Batorego w ramach programu
Równe Szanse Lokalne Programy
Stypendialne, Gminê Le¿ajsk,
a tak¿e dziêki wsparciu Rad Ro-
dziców dzia³aj¹cych przy Zespole
Szkó³ Technicznych im. T. Ko-
œciuszki w Le¿ajsku i Zespole Szkó³
im. I. £ukasiewicza w Nowej Sa-
rzynie, osób fizycznych, lokalnych

firm, wp³at tytu³em 1% podatku
dochodowego.

Tego samego dnia mia³o rów-
nie¿ miejsce podsumowanie reali-
zacji programu Dzia³aj Lokalnie
edycja 2012.  W uroczystym spo-
tkaniu uczestniczyli grantobiorcy
z powiatów: Le¿ajsk, £añcut, Ni-
sko i Przeworsk oraz ich partne-
rzy, darczyñcy, przyjaciele. W cza-
sie spotkania odby³y siê prezenta-
cje 6 zrealizowanych projektów
oraz wystawa prac bêd¹cych efek-
tem prowadzonych w ich ramach
dzia³añ. W czasie tegorocznej edy-
cji programu m.in. odkrywano ta-
lenty plastyczne, znakowano i pro-
mowano szlaki turystyczne, kul-
tywowano lokalne tradycje.

Fundacja Fundusz Lokalny
w Le¿ajsku kontynuuje dobro-

Stypendia

dla zdolnych

29 paŸdziernika 2012 r. w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej odby³o siê oficjalne wrêczenie stypendiów przyzna-
nych na rok szkolny 2012/2013 43 uczniom ze szkó³ Powiatu Le¿ajskiego przez Fundacjê Fundusz Lokalny
w Le¿ajsku.

czynn¹ dzia³alnoœæ Funduszu Lo-
kalnego Powiatu Le¿ajskiego funk-
cjonuj¹cego do 2009 roku w struk-
turze Le¿ajskiego Stowarzyszenia
Rozwoju. Fundacja jest nieza-
le¿n¹, apolityczn¹, nienastawion¹
na zysk organizacj¹ filantropijn¹,
która dzia³a poprzez pozyskiwa-
nie, gromadzenie i efektywn¹ dys-
trybucjê œrodków finansowych.
Od 2011 roku posiada status orga-
nizacji po¿ytku publicznego
i mo¿na na jej rzecz przekazywaæ
1% podatku dochodowego.

Do tej pory Fundusz Lokalny
Powiatu Le¿ajskiego, a nastêpnie
Fundacja zgromadzi³a i przekaza-
³a na potrzeby lokalnej spo³eczno-
œci kwotê ponad 1 mln z³otych.
W ramach tej kwoty pomoc¹
w formie stypendiów objêto 564
zdolnych uczniów szkó³ œrednich
i gimnazjalnych oraz dofinanso-
wano realizacjê 232 projektów
o charakterze spo³ecznym: prowa-
dzono zajêcia pozalekcyjne dla
dzieci, powsta³y œwietlice, place
zabaw, biblioteki, œcie¿ki rowero-
we i edukacyjne, odtwarzano sta-
re tradycje i zwyczaje, utworzono
zespo³y ludowe, grupy taneczne
oraz chóry.

Wiêcej informacji

o dzia³alnoœci Funda-

cji uzyskaæ mo¿na na stronie in-

ternetowej www.fundacja.lsr.pl.
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Przez dwa dni hala nowosarzyñ-
skiego MOSiR-u goœci³a najlep-
szych podkarpackich tenisistów
sto³owych w kategorii m³odzików
i m³odziczek (sobota) oraz junio-
rów i juniorek (niedziela). Patro-
nat nad II Wojewódzkim Turnie-
jem Kwalifikacyjnym m³odzików
i juniorów sprawowali Starosta Le-
¿ajski – Pan Jan Kida oraz Bur-
mistrz Nowej Sarzyny – Pan Je-
rzy Paul. Ufundowane przez
nich puchary, dla najlepszych tró-
jek, zdobyli:

w kategorii m³odziczek:

1. Daszykowska Beata – Stra¿ak
Bratkówka,

2. Rut Wiktoria – Dedal Urzejowi-
ce,

3. Piotrowska Emilia – Gim-Tim
Stalowa Wola,

w kategorii m³odzików:

1. Suchy Arkadiusz – Kolping Ja-
ros³aw,

2. Stañko Dominik – Arka £êtow-

nia,

3. Angrys Karol – Politechnika
Rzeszów,

w kategorii juniorek:

1. Krêcid³o Aneta – Arka £êtow-

nia,

2. Ku³acz Dominika – Arka £êtow-

nia,

3. Drelich Dominika – Gim-Tim
Stalowa Wola,

w kategorii juniorów:

1. Niemiec Rafa³ – Karpaty Krosno,
2. Tomoñ Grzegorz – Kroœcienko

Wy¿ne,
3. Baran Jerzy – Arka £êtownia

(w ca³ym turnieju przegra³ tylko
jeden mecz – w pó³finale 2:3
z R. Niemcem)

Miejsca pozosta³ych zawodników

PUKS „Arka” £êtownia:

m³odziczki:

22. Przybysz Paulina,
30. Grabiec Karolina,
m³odzicy:

5. Madej £ukasz,
12. Klocek Micha³,
23. Flis £ukasz,
25. Sa³êga Mateusz,
juniorki:

10. Sztaba Alina,
18. Pietroñska Karolina,
juniorzy:

11. Misiak Patryk,
13. Klocek Kamil,
16. Baraniak Patryk,
23. Kida Pawe³.

W ka¿dej kategorii rywalizowa-
³o po 32 zawodników wy³onionych
po I WTK-u i po eliminacjach
podokrêgowych. Reprezentowali
oni 30 klubów tenisa sto³owego.

Zwyciêzcy poszczególnych ka-
tegorii bêd¹ reprezentowaæ nasze
województwo w II OTK (Ogól-
nopolskim Turnieju Kwalifikacyj-
nym) – m³odzicy w £om¿y, junio-
rzy w Brzegu Dolnym. js

Kompletne wyniki II

WTK m³odzików i ju-

niorów na: www.pozts.pl

By³o to spotkanie pe³ne wra¿eñ
i emocji, bo oto po raz pierwszy
w historii ¿eglarstwa nasz rodak
startuje w tak presti¿owym wyda-
rzeniu, jak regaty dooko³a œwiata
Vendee Globe. Gutka powita³y
dzieci z ró¿nych pañstw, przebra-
ne w stroje narodowe, co spotêgo-
wa³o uroczysty nastrój. Wszyscy
wspólnie odœpiewali specjalnie
przygotowany na to spotkanie
hymn dla ¿eglarzy zaczynaj¹cy siê
tymi s³owami: „We are the AWA-
RE children in Les Sables dOlon-
ne, we have a charter to give to
you....”. Nastêpna piosenka, w któ-
rej powtarza³y siê s³owa Guuu-tek,
Guu-tek wycisnê³a ³zy z oczu
¿eglarza. Uwieczniliœmy te chwile
na wspólnym zdjêciu na jachcie
ENERGA Zbigniewa Gutkowskie-
go. Dowiedzieliœmy siê wiêcej o sa-
motniczych regatach dooko³a zie-
mi oraz jachcie. Sponsor progra-
mu ENERGA Sailing, którego
Zbigniew Gutkowski jest ambasa-
dorem przygotowa³ szereg upo-
minków dla wszystkich dzieci,

a ¿eglarz chêtnie rozdawa³ auto-
grafy i podpisywa³ koszulki z logo
projektu.

Around the World A Race for
the Environment-AWARE to nie-
zwyk³y projekt poœwiêcony ochro-
nie œrodowiska, a w szczególnoœci
zwróceniu uwagi na problemy do-
tycz¹ce zanieczyszczenia mórz
i oceanów. Ka¿dy zawodnik regat
Vendee Globe otrzyma³ napisany
przez dzieci statut, bêd¹cy zobo-
wi¹zaniem do przestrzegania pod-
stawowych zasad ochrony wód
morskich. Uczniowie natomiast
w ramach realizowanego progra-
mu edukacyjnego bêd¹ œledziæ re-
gaty, aby lepiej zrozumieæ ró¿ne
kultury oraz z³o¿onoœæ wspó³cze-
snego œwiata. Poni¿ej wiadomoœæ,
któr¹ dzieci ze Szko³y Podstawo-
wej Nr 1 oraz ze szkó³ bior¹cych
udzia³ w projekcie chc¹ przekazaæ
nam wszystkim:

Chcemy: � Dbaæ o ka¿d¹ kro-
plê wody. Woda to ¿ycie. � Byæ
„na fali” i dbaæ o b³êkit niczym
nieska¿onych mórz � ¯yæ w har-

monii ze œwiatem morskim, bez
plastikowych kontynentów � Sza-
nowaæ obszary chronione � Nie
zabijaæ dla ¿ywnoœci wielorybów
i zagro¿onych wyginiêciem ryb
� Respektowaæ zasady po³owu ryb
i szanowaæ morskie prawa � P³y-
waæ na ¿aglach i chroniæ oceany
� Widzieæ statki tankuj¹ce w wy-
znaczonych miejscach.

Byæ odpowiedzialnymi: ��Se-
gregowaæ, redukowaæ zu¿ycie,
u¿ywaæ wielokrotnie � Preferowaæ
odnawialn¹ i czyst¹ energiê.

Razem damy radê – a troska o mo-
rze to troska o nas samych. Nie
mo¿e, potem – MORZE, teraz!

Ca³y zespó³ ENERGA Sailing
przy³¹czy³ siê do tego apelu za-

mieszczaj¹c na swojej stronie in-
ternetowej szereg zdjêæ oraz arty-
ku³ na temat spotkania i projek-
tu. Jest to niezwyk³e wyró¿nienie.
Jednoczeœnie wierzymy, ¿e treœci,
jakie zawiera projekt nie mog¹ po-
zostaæ obojêtne nikomu wra¿liwe-
mu na ochronê œrodowiska. „Do-
oko³a œwiata dbaj¹c o œrodowisko”
to projekt wyj¹tkowy dlatego, ¿e
jest upowszechniany przez ¿egla-
rzy Vendee Globe, którzy umiesz-
czaj¹ o nim informacje na swoich
stronach internetowych, w me-
diach oraz p³yn¹ z flag¹ AWARE
dooko³a œwiata. W ten sposób nasz
apel o ochronê œrodowiska ma
wymiar globalny!

Ma³gorzata Murdzia

Na jachcie ENERGA Zbigniewa Gutkowskiego, Vendée Globe
Dnia 7.11.2012 tu¿ po otwarciu dla zwiedzaj¹cych miasteczka regato-
wego w Les Sables dOlonne, polskiego ¿eglarza Zbigniewa Gutkow-
skiego oraz jego jacht ENERGA odwiedzi³y dzieci z le¿ajskiej „jedyn-
ki” oraz ich rówieœnicy z Anglii i Francji.

Trwa dobra passa tenisistów
sto³owych Arki £êtownia
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Do walki stanê³o 125 zawodni-
ków reprezentuj¹cych 38 klubów
Karate Kyokushin z terenu ca³ej
Polski. Organizatorem turnieju by³
Gubiñski Klub Karate. Impreza
objêta by³a patronatem honoro-
wym przez Starostê Powiatu Kro-
œnieñskiego i Burmistrza Miasta
Gubin.

Zawodnicy Le¿ajskiego Klubu
Kyokushin Karate zdobyli 3 z³ote,
4 srebrne i jeden br¹zowy medal
i I miejsce w klasyfikacji dru¿yno-
wej. Dodatkowo tytu³ najlepszej
zawodniczki wœród m³odziczek
przypad³ Katarzynie Burdzie.

Jak widaæ po wynikach daleka
i mêcz¹ca prawie 700 kilometro-
wa podró¿ do Gubina nie spowo-
dowa³a spadku mozolnie budowa-
nej na treningach formy. Wartym
podkreœlenia jest fakt, ¿e zawod-
nicy skutecznie ³¹cz¹ obowi¹zki
szkolne z treningami, a w week-

IX Puchar Polski Juniorów i M³odzików
– Gubin 2012dla ekipy Le¿ajskiego Klubu Kyokushin Karate

Szczegó³owe wyniki

IX Pucharu Polski

znajduj¹ siê na stronie Le¿ajskie-

go Klubu Kyokushin Karate:

www.karate.lezajsk.pl

Do sukcesu klubu swoimi indywidualnymi osi¹gniêciami przyczynili siê:

endy uczestnicz¹ w zawodach
w ró¿nych miejscach Polski. Fakt
ten œwiadczy o du¿ym zaanga¿o-
waniu i pasji m³odych ludzi æwi-
cz¹cych w LKKK.

Oprócz zdobywców medali
w zawodach udzia³ wziêli zawod-
nicy Julia ¯ak, Hubert Fleszar,
Oskar Szczuka, Karol Kurzyp
i Daniel B³oñski, którym do zdo-
bycia medalowych miejsc bardzo
niewiele zabrak³o. Na szczególne
wyró¿nienie zas³uguje Karol Ku-
rzyp, który w najciê¿szej kategorii

wagowej wygra³ pierwsz¹ walkê
i w drugim swoim pojedynku
uleg³ w dogrywce przez wskaza-
nie sêdziego maty z zawodnikiem
o 30 kilogramów ciê¿szym od sie-
bie. Wszystkim zawodnikom gra-
tulujemy wystêpu i trzymamy
kciuki za dalsze sukcesy. Kierow-
nikiem ekipy i jednym z sêdziów
zawodów by³ Sensei Dariusz Bur-
da, sekundantem Adam Fleszar,
a opiekunem i kamerzyst¹ Robert
Karaœ.

DB

17 listopada br. w Gubinie pod
auspicjami Polskiego Zwi¹zku
Karate odby³ siê IX Puchar Polski
Juniorów i M³odzików.

Zawodnik Miejsce w kumite Miejsce w kata

Burda Katarzyna 2 2

Dec Izabela 1 4

Szelengiewicz Klaudia 1 -

Majder Paulina 2 -

Stachula Natalia 3 -

Jeziorowski Maciej 1 -

Karaœ Mateusz 2 -

Tabela z wynikami zawodników LKKK
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