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Micha³ Tryka, ch³opiec od ponad
roku walczy z nowotworem z³oœli-
wym wieku niemowlêcego Neu-
roblastoma. Mog¹ Pañstwo wes-
przeæ Micha³ka przekazuj¹c œrod-
ki na konto fundacji „Wyspy
Szczêœliwe” ul. Wielicka 265, 30-
663 Kraków 83 1020 2892 0000

5302 0150 8522 konieczny dopi-
sek tytu³ przelewu – Micha³ Try-
ka.
Nr KRS 0000225443 Fundacji na
Rzecz Dzieci z Chorob¹ Nowo-
tworow¹ „Wyspy Szczêœliwe” – Mi-
cha³ Tryka.

Julia Niemczyk, dziewczynka od
urodzenia nie widzi na lewe oko,
stwierdzono u niej rogówko-twar-
dówkê oka lewego, niewydolnoœæ
r¹bka rogówki oka lewego, bezocze
oczodo³u prawego.
Mog¹ Pañstwo wesprzeæ Juliê prze-
kazuj¹c 1% podatku na Fundacjê
Dzieciom „Zd¹¿yæ z pomoc¹”
ul. £omiañska 5, 01-685 Warsza-
wa, KRS 0000037904. Informa-
cje uzupe³niaj¹ce, które nale¿y do-
pisaæ: 12616 Julia Niemczyk.

W dniu 6 grudnia 2012 r. zmar³a

œ.p. Halina Zieliñska
wzorowa nauczycielka i wspania³a kole¿anka.

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia Rodzinie

sk³adaj¹ pogr¹¿eni w smutku

kole¿anki i koledzy z Zespo³u Szkó³

im. I. £ukasiewicza w Nowej Sarzynie.

Halino, zostaniesz w naszej pamiêci
na zawsze.

Nie ma rzeczy niemo¿liwych.

RAZEM mo¿emy wszystko!!!
Przekazuj¹c 1% podatku w rozliczeniu rocznym PIT pomagasz naj-
bardziej potrzebuj¹cym. Ka¿de œrodki finansowe wspieraj¹ce rehabi-
litacje i leczenie dzieci s¹ wielkim krokiem w walce z chorob¹.
Dla rodziców dzieci koszty leczenia to sumy nieosi¹galne, dlatego
zwracamy siê do wszystkich, którzy chcieliby pomóc Micha³kowi

i Julii.
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Podpisana umowa dotyczy
przebudowy warsztatów szkol-
nych w ZST w Le¿ajsku na po-
trzeby Regionalnego Centrum
Transferu Nowoczesnych Tech-
nologii Wytwarzania.

Projekt ma byæ realizowany do
koñca 2013 roku. Podpisana
umowa dotyczy jednego z eta-
pów ca³ego przedsiêwziêcia.

W imieniu Powiatu umowê
podpisali: Jan Kida – Starosta
Le¿ajski oraz Marek Kogut –
Wicestarosta Le¿ajski, a ze strony
Wykonawcy Jerzy Szostak – w³a-
œciciel firmy IGLOBUD Le¿ajsk.

mab

Podpisano umowê
na przebudowê warsztatów szkolnych w ZST
7.01.2013 r. w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Le¿ajsku
podpisano umowê na wykonanie
robót budowlanych dot. projektu
„Regionalne Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii Wy-
twarzania – powiat le¿ajski”.
W przetargu wygra³a firma IGLO-
BUD Le¿ajsk Jerzy Szostak Sp. J.
z Wierzawic. Projekt realizuje
Powiat Le¿ajski w Zespole Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku.

�Od lewej: Jerzy Szostak z firmy IGLOBUD Le¿ajsk, Jan Kida – Starosta Le¿ajski,

Marek Kogut – Wicestarosta Le¿ajski oraz Antoni Burek – Naczelnik Wydzia³u Inwe-

stycji Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku.

20 grudnia 2012 r. na XXXV sesji
Rada Powiatu podjê³a uchwa³y:
� zmieniaj¹c¹ Uchwa³ê Nr XXIII/

112/2012 Rady Powiatu Le¿aj-
skiego z dnia 11 kwietnia 2012
r. w sprawie okreœlenia zadañ z
zakresu zatrudniania, rehabili-
tacji zawodowej i spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych oraz
wysokoœci œrodków Pañstwowe-
go Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych
przeznaczonych na realizacjê
tych zadañ w 2012 r.

� w sprawie ustalenia rozk³adu
godzin pracy aptek ogólnodo-
stêpnych na terenie powiatu
le¿ajskiego w roku 2013.

� w sprawie wprowadzenia
zmian w bud¿ecie Powiatu na
2012 r.

� w sprawie zatwierdzenia pla-
nu kontroli komisji rewizyjnej
na 2013 r.

Bud¿et powiatu le¿ajskiego na
2013 r. zosta³ przyjêty, chocia¿ nie-
jednog³oœnie (12 g³osów za, przy
7 wstrzymuj¹cych). Tegoroczne
dochody zamkn¹ siê kwot¹ 72 mln
861 tys. z³, natomiast wydatki –
73 mln 921 tys. z³; tym samym wy-
generowany deficyt wyniesie 1 mln
60 tys. z³. W grupie wydatków bie-
¿¹cych (³¹cznie 65,7 mln z³) niemal
25 mln z³ poch³onie oœwiata
i wychowanie, ponad 8 mln z³ po-
moc spo³eczna (w tym domy po-
mocy spo³ecznej w Piskorowicach-
Mo³yniach i w Brzózie Królewskiej),
ponad 6 mln z³ bezpieczeñstwo
publiczne (m.in. stra¿ po¿arna)
oraz prawie tyle samo administracja
publiczna. Kolejne 5,5 mln z³ prze-
znaczone zostan¹ na edukacyjn¹
opiekê wychowawcz¹, w tym m.in.
na Specjalny Oœrodek Szkolno-
Wychowawczy w Le¿ajsku oraz
oœrodki rewalidacyjno-wychowaw-
cze w Laszczynach i w Nowej Sa-
rzynie.

Odrêbn¹ grupê wydatków stano-
wi¹ inwestycje, które w 2013 r. osza-
cowano na poziomie 8,2 mln z³
z przeznaczeniem m.in. na budo-
wê drogi powiatowej nr 1241R
Hucisko – Ruda £añcucka – Przy-
chojec – Le¿ajsk na odcinku Huci-
sko – Ruda £añcucka (3,3 mln z³),
Regionalne Centrum Nowocze-
snych Technologii Wytwarzania
(1,2 mln z³) w Zespole Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku, zagospoda-
rowanie poscaleniowe w Tarnogó-
rze i Hucisku (1,9 mln z³), prze-
budowê budynków Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Le¿ajsku (550
tys. z³).

 (ja)

Bud¿et na 2013 r. przyjêty

� w sprawie zatwierdzenia pla-
nu pracy Rady Powiatu Le¿aj-
skiego na 2013 r.

� w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej Powiatu Le-
¿ajskiego na lata 2013-2018.

� w sprawie bud¿etu Powiatu
Le¿ajskiego na rok 2013

28 grudnia 2012 r. odby³o siê
ostatnie w ub. roku posiedzenie
Rady Powiatu Le¿ajskiego.

Po roboczej czêœci sesji odby³o
siê coroczne spotkanie œwi¹tecz-
ne radnych z duchownymi, samo-
rz¹dowcami, przedstawicielami lo-
kalnych firm i instytucji, kierow-
nikami jednostek organizacyjnych
oraz zaproszonymi goœæmi.
W œwi¹teczny nastrój wprowadzi-
³a wszystkich gra na skrzypcach
solistki Magdaleny Ko³cz – stu-
dentki Uniwersytetu Muzyczne-
go im. F. Chopina w Warszawie.

�Sesja bud¿etowa.

�Magdalena Ko³cz.
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Ma³gorzata Bechta: Objêty roz-
budow¹ odcinek w/w drogi ma
d³ugoœæ 13,36 km i przebiega
przez miejscowoœci: Kulno,
Kury³ówka, Stare Miasto oraz
Le¿ajsk. Czy remont tej drogi
jest wykonywany w ca³oœci ze
œrodków pochodz¹cych z bu-
d¿etu Województwa?

Stanis³aw Bartnik: Bud¿et Woje-
wództwa nie by³by w stanie samo-
dzielnie sfinansowaæ wszystkich in-
westycji, dlatego siêgamy po œrodki
unijne. Inwestycja drogowa, o której
mowa, czyli „Rozbudowa drogi wo-
jewódzkiej nr 877 Naklik – Le¿ajsk –
£añcut – Dyl¹gówka – Szklary na
odcinku Granica Województwa –
Le¿ajsk” jest wspó³finansowana ze
œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Bud¿etu
Pañstwa, a realizowana jest w Ramach
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013. Wartoœæ ca³ego
projektu to dok³adnie 43 918 531 z³o-
tych, w tym bud¿et UE to ponad 35
mln z³, bud¿et Województwa Podkar-
packiego prawie 4 mln z³ oraz Bu-
d¿et Pañstwa: 4 799 877 z³.

Kiedy pojawi³ siê pomys³ i plan
remontu tej drogi?

Po raz pierwszy remont tej drogi
zosta³ wpisany do Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego jeszcze za po-
przedniej kadencji Sejmiku, czyli
w 2007 roku. Bêd¹c równie¿ wtedy
radnym Sejmiku wspólnie z prof.
Janem Burkiem, ówczesnym
Cz³onkiem Zarz¹du Województwa,
zabiegaliœmy o wprowadzenie do
Planu wojewódzkiego dróg na na-
szym terenie, tj. drogi Soko³ów-
Le¿ajsk oraz drogi Le¿ajsk – Na-
klik – Granica Województwa.

Jak siê póŸniej okaza³o to nie
by³o takie ³atwe…

Trudno jest zrealizowaæ w jed-
nym roku wszystkie nagl¹ce inwe-

stycje drogowe maj¹c do dyspozy-
cji okreœlony bud¿et. Potrzeb jest
wiele, a œrodków finansowych ci¹-
gle ma³o. W poprzedniej kaden-
cji, Zarz¹d i Sejmik Województwa
przyj¹³ stanowisko równomierne-
go rozwoju dróg wojewódzkich we
wszystkich powiatach wojewódz-
twa – celem nadrzêdnym by³o za-
chowanie zasady zrównowa¿one-
go rozwoju wszystkich regionów.

Remont naszych dwóch dróg
wojewódzkich by³ spraw¹ priory-
tetow¹, zarówno dla mnie, jak
i prof. Jana Burka. O ile remont
drogi Soko³ów – Le¿ajsk zosta³ wy-
konany w bardzo szybkim czasie,
o tyle rozbudowa drogi Naklik -
Le¿ajsk przeci¹gnê³a siê w czasie.
Spowodowane to by³o zmieniaj¹-
cym siê ustawodawstwem. Pierw-
sza droga: Soko³ów – Le¿ajsk zo-
sta³a wyremontowana na podsta-
wie tzw. zg³oszenia robót i w ca³o-
œci ze œrodków Województwa Pod-
karpackiego. Przystêpuj¹c do prze-
budowy drugiej drogi wojewódz-
kiej: Naklik - Le¿ajsk musieliœmy
pozyskaæ dofinansowanie z Unii
Europejskiej. W miêdzyczasie jed-
nak zmieni³o siê ustawodawstwo
unijne: przebudowy dróg musia-
³y odbywaæ siê teraz w oparciu o
decyzjê administracyjn¹ – czyli po-
zwolenie lub zezwolenie na reali-
zacjê inwestycji drogowej.

Czy to mia³o jakieœ znaczenie
dla przygotowanej ju¿ dokumen-
tacji na rozbudowê tej drogi?

Ogromne, poniewa¿ przygoto-
wan¹ ju¿ dokumentacjê nale¿a³o
przeprojektowaæ, dostosowuj¹c j¹
do nowo obowi¹zuj¹cych parame-
trów i wymogów. W nowych unij-
nych uregulowaniach nale¿a³o
chocia¿by uwzglêdniæ decyzjê œro-
dowiskow¹, projekty podzia³u nie-
ruchomoœci, uzyskaæ w tym wzglê-
dzie stosowne decyzje i opinie.
Drogi remontowane na podstawie
dotychczasowych zg³oszeñ robót

wykonywane by³y w istniej¹cym
pasie drogowym. Nowe uregulo-
wania narzuca³y obowi¹zek dosto-
sowania ich do standardów unij-
nych, czyli np. poszerzeniu ³uków,
zachowanie spadków drogi czy
zwiêkszenie szerokoœci. Kwestie
proceduralne i opracowanie doku-
mentacji uwzglêdniaj¹cej wymo-
gi unijne wyd³u¿y³y rzeczywiste
rozpoczêcie rozbudowy tej drogi.

Ale uda³o siê. Dokumentacja
zosta³a przeprojektowana
i mo¿na by³o przyst¹piæ do reali-
zacji.

Niestety nie od razu, poniewa¿
po og³oszeniu przetargu okaza³o
siê, i¿ najni¿sza zaproponowana
oferta przewy¿sza³a zaplanowane
œrodki o prawie 10 mln z³otych!
Kilkakrotnie monitowaliœmy
o zwiêkszenie brakuj¹cych œrod-
ków i jak najszybsze podjêcie in-
westycji. Uda³o siê w ubieg³ym
roku, kiedy to Sejmik Wojewódz-
twa stosown¹ uchwa³¹ zwiêkszy³
bud¿et przeznaczony na to zada-
nie. W wyniku przetargu, który
odby³ siê w ub. roku wykonawc¹
zosta³a austriacka firma STRA-
BAG. Realizacja ruszy³a na dobre
pod koniec lata ub. roku. Droga
ta, jak i inne drogi wojewódzkie,
ma kluczowe znaczenie dla dalsze-
go rozwoju powiatu le¿ajskiego,
a tak¿e województwa.

Warto podkreœliæ tak¿e, i¿ ta
rozbudowa prowadzona jest na
ró¿nych odcinkach jednoczeœnie.
Wykonywana jest tak¿e przebudo-
wa dwóch mostów: w Kury³ówce
i w Kulnie, które, o ile bêdzie po-
zytywna ocena nadzoru budowla-
nego, zostan¹ dopuszczone wa-
runkowo do ruchu. Zgodnie z har-
monogramem realizacji i ocen¹
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich tego
projektu, wszystkie prace przygo-
towawcze zosta³y zakoñczone,
w trakcie s¹: przebudowa sieci ener-
getycznych, telefonicznych, budo-
wa i przebudowa kanalizacji desz-
czowej, przy³¹czy wodoci¹gowych,
przebudowa przepustów. Do wy-
konania bêd¹: przebudowa infra-
struktury kolejowej, po³o¿enie na-
wierzchni, zainstalowanie urz¹-
dzeñ drogowych, oznakowanie,
prace wykoñczeniowe, a zatem
znaczny zakres prac pozosta³ jesz-
cze do wykonania. Termin zakoñ-
czenia ca³ego przedsiêwziêcia pla-
nowany jest na 30 wrzeœnia br.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wpro-
wadzenie do Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego dróg wojewódz-
kich na naszym terenie, tj. drogi
Soko³ów - Le¿ajsk, jak i obecnie
Le¿ajsk - Naklik, jest tak¿e po czê-
œci moim udzia³em, jako radnego
Sejmiku, a korzyœci¹ dla mieszkañ-
ców Ziemi Le¿ajskiej.
Dziêkujê za rozmowê.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Naklik – Le¿ajsk
coraz bli¿ej mety
Przez powiat le¿ajski przebiegaj¹ dwie drogi „wojewódzkie”, a wiêc bêd¹ce w zarz¹dzie
Województwa Podkarpackiego: Soko³ów – Le¿ajsk oraz Naklik – Le¿ajsk. O ich remontach
i utrzymaniu decyduje samorz¹d wojewódzki. Nasz region ma w nim reprezentanta – pana
Stanis³awa Bartnika, który jest radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego ju¿ kolejna
kadencjê.
Zapytaliœmy Pana Stanis³awa Bartnika o postêp prac przy aktualnie prowadzonej rozbudo-
wie drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Le¿ajsk – £añcut – Dyl¹gówka – Szklary na odcinku
Granica Województwa – Le¿ajsk.

�Remont mostu w Kury³ówce w trakcie przebudowy –  wrzesieñ 2012 r. Fot. udostêpni³o

Przedsiêbiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. Stalowa Wola.
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W zawodach tych startowa³o
dwanaœcie najlepszych dru¿yn
z województwa podkarpackiego.
Le¿ajsk reprezentowa³a dru¿yna
z Zespo³u Szkó³ Licealnych im.
Boles³awa Chrobrego w sk³adzie:
Aneta Krêcid³o, Alina Sztaba
i Monika Brzuszko. Opiekunem
dru¿yny jest pan mgr Rafa³ Tule-
ja. W finale Wojewódzkiej Licealia-
dy uczennice gra³y z reprezentacj¹
ze Stalowej Woli, koñcz¹c spotka-
nie wynikiem 3:0. Warto wspo-
mnieæ, ¿e nasze zawodniczki wy-
gra³y wszystkie spotkania, nie tra-
c¹c ani jednego seta. Dru¿yna Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych w Le¿aj-
sku zajê³a I miejsce, zdobywaj¹c
tym samym tytu³ Mistrzyñ Woje-
wództwa Podkarpackiego. Dziew-
czêta bêd¹ reprezentowa³y woje-
wództwo podkarpackie w Ogól-
nopolskiej Licealiadzie w Tenisie
Sto³owym.

Gratulujemy i ¿yczymy powo-
dzenia.

Wojewódzka Licealiada
Dnia 19 grudnia 2012 r. w Nowej Sarzynie odby³a siê Wojewódzka Licealiada w Tenisie Sto³owym Dziew-
cz¹t.

15.12.2012r. w siedzibie Stowarzy-
szenia Folklorystycznego „Majda-
niarze” odby³ siê ju¿ po raz czter-
nasty „Poœnik z Majdaniarzami”.

Gospodynie, czyli „Sarzynianki
zza wody” przygotowa³y tradycyj-
nie 12 potraw, m.in. pierogi
w trzech rodzajach, go³¹bki, ka-
szaki, zawijaki, karp i wiele innych
potraw zwi¹zanych z tradycj¹ na-
szej gminy.

By³y ¿yczenia, prze³amano siê
op³atkiem. ¯yczenia œwi¹teczne
przekaza³a równie¿ pani Senator
RP Janina Sagatowska, a tak¿e za-
przyjaŸnione organizacje i ludzie
dobrej woli, i co najwa¿niejsze
w tym czasie – by³ przede wszyst-
kim ciep³y i rodzinny klimat.
Oczywiœcie Kapela „Majdaniarze”
od samego pocz¹tku gra³a i wy-
œpiewywa³a kolêdy oraz pastora³-
ki, nie tylko znane w naszym po-
wiecie, ale równie¿ z innych woje-
wództw: kieleckiego i lubelskiego.

Podczas spotkania wspominano
cz³onkiniê Stowarzyszenia, wspa-
nia³¹ kole¿ankê – Halinê Zieliñsk¹,
która rok temu zadeklarowa³a siê,
¿e przyjdzie na tegoroczny Poœnik
z ca³¹ rodzin¹, poniewa¿ tak j¹ za-
fascynowa³ klimat tych Spotkañ.
Niestety, ona nie przysz³a , zmar³a
nagle…Nie zawiod³a jednak jej ro-

Œwi¹tecznie
z Majdaniarzami

dzina – przyszed³ m¹¿ z dzieæmi
czyni¹c w ten sposób ogromn¹
radoœæ wszystkim.

Tradycyjnie by³ z nami radny
(so³tys Sarzyny) Jan Pinderski,
przedstawiciele regionalnych me-
diów, a z pomoc¹ przyszli nam:
Firma JARDA oraz Miejsko-Gmin-
ny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Nowej Sarzynie oraz wspomnia-
ne gospodynie dzia³aj¹ce przy Sto-
warzyszeniu „Majdaniarze”. Kape-
la wspomina³a wszystkich ludzi
dobrej woli, którzy nam pomagali
i gra³a utwór dla ka¿dego – po-
cz¹wszy od gminy a na Minister-
stwie skoñczywszy…

Z kolei 26.01.2013 r.ju¿ od godzin
po³udniowych do godzin wieczor-
nych kapela „Majdaniarze” ju¿ po

raz XIV odwiedza³a z „kolêd¹” wy-
branych mieszkañców – tym razem
na terenie gminy Nowa Sarzyna.

Odwiedziliœmy tych, którzy
zwrócili siê do nas z zaproszeniem.
Kapela kolêdowa³a w dwunastu
domostwach – na pami¹tkê dwu-
nastu miesiêcy uciekaj¹cego roku.
Ka¿da rodzina przyjê³a nas ¿yczli-
wie, a wokó³ sto³u zbiera³a siê ca³a
rodzina. Specjalny – „telefonicz-

�Kolêda u pañstwa Moniki i Zbigniewa K³aków z Rudy £añcuc-

kiej.

ny” koncert Kapela da³a dla chorej
znajomej przebywaj¹cej przez te
œwiêta w szpitalu oraz dla grupy
Polaków z gminy Nowa Sarzyna
przebywaj¹cych obecnie w Pary¿u.

Kapela sk³ada szczególne po-
dziêkowanie panu Zbigniewowi
K³akowi (Zak³ad Œlusarsko-Kowal-
ski), który ufundowa³ na ten dzieñ
œrodek transportu.

mab

�Rodzina pañstwa Stanis³awy i Jerzego Charyszów z Nowej

Sarzyny.
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Pracowity rok 2012
Powiat Le¿ajski realizuje zadania na wielu p³aszczyznach. Dzia³ania
podejmowane przez Radê i Zarz¹d Powiatu Le¿ajskiego wp³ywaj¹
w bezpoœredni sposób na rozwój wszystkich dziedzin ¿ycia, a ich suk-
ces zale¿y przede wszystkim od konsekwentnie prowadzonych i zapla-
nowanych przedsiêwziêæ uwzglêdniaj¹cych spo³eczne oczekiwania.

Bez w¹tpienia tematami interesuj¹cymi mieszkañców Ziemi Le¿aj-
skiej s¹ realizowane inwestycje oraz dzia³alnoœæ kulturalna i sporto-
wa.
Zestawienie najwa¿niejszych z tych dzia³añ, zrealizowanych przez
Powiat Le¿ajski w roku ubieg³ym zamieszczamy poni¿ej:

��Odbudowa mostu poprzez
rozbiórkê istniej¹cego i budo-
wê nowego (w miejscu istniej¹-
cego) w ci¹gu drogi powiatowej
nr 1261R Wilkowyja – Giedla-
rowa w km 2+774 nad potokiem
B³onia w miejscowoœci Giedla-
rowa.

Koszt ca³kowity: 1 364,14 tys. z³,
w tym: Powiat: 139,89 tys. z³; UE:
1 093,28 tys. z³ – FSUE; Bud¿et
pañstwa: 130,97 tys. z³ – WFO-
ŒiGW
� Remont drogi powiatowej

nr 1258R Giedlarowa – Wierza-
wice w km 0+000 – 4+115.

Koszt ca³kowity: 1 671,04 tys. z³,
w tym Powiat: 587,17 tys. z³; Bu-
d¿et pañstwa: 498,37 tys. z³ –
WNPPDL, Gmina Le¿ajsk:
585,50 tys. z³.

Przebudowano: 4,115 km
� Remont drogi powiatowej nr

1260R Maleniska – Brzóza Kró-
lewska w km 5+320 – 5+370 i

6+900 – 7+350 wraz z remontem
przepustu w km 5+342 w miej-
scowoœci Brzóza Królewska.

Koszt ca³kowity: 360,78 tys. z³;
w tym z Bud¿etu pañstwa:
360,78 tys. z³ (w ramach usuwa-
nia skutków klêsk ¿ywio³owych)

Przebudowano: 0,5 km
� Remont drogi powiatowej nr

1253R D¹browica Du¿a – gr. pow.
Cieplice w km 0+300 – 0+800
w miejscowoœci D¹browica.

Koszt ca³kowity: 236,40 tys. z³;
w tym Bud¿et pañstwa: 232,10 tys. z³
(w ramach usuwania skutków
klêsk ¿ywio³owych); Gmina Ku-
ry³ówka: 4,3 tys. z³.

Przebudowano: 0,5 km
� Przebudowa odcinka dro-

gi powiatowej nr 1326R Pisko-
rowice – Cha³upki Piskorowic-
kie w km 0+000 – 1+309.

Koszt ca³kowity: 599,83 tys. z³;
w tym z bud¿etu Powiatu:

299,91 tys. z³; Gmina Le¿ajsk:
299,92 tys. z³.

Przebudowano: 1,309 km
� Przebudowa odcinka dro-

gi powiatowej nr 1239R Majdan
£êtowski – Wola Zarczycka w km
0+000 – 1+175

Koszt ca³kowity: 559,69 tys. z³;
w tym bud¿et Powiatu: 279,84 tys. z³;
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:
279,85 tys. z³

Przebudowano: 1,175 km

INWESTYCJE DROGOWE I KUBATUROWE:

PODSUMOWANIE 2012 ROKU

�Uroczyste otwarcie mostu w miejscowoœci Giedlarowa.

�Droga powiatowa Maleniska – Brzóza Królewska. �Droga Majdan £êtowski – Wola Zarczycka.

�Uroczyste otwarcie drogi powiatowej Giedlarowa-Wierzawice. �Droga powiatowa Piskorowice – Cha³upki Piskorowickie.
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� Przebudowa odcinka dro-
gi powiatowej nr 1247R Brzyska
Wola – Kolonia Polska w km
1+956 – 2+896

Koszt ca³kowity: 499,06 tys. z³;
w tym: 249,53 tys. z³; Gmina Ku-
ry³ówka: 249,53 tys. z³

Przebudowano: 0,940 km
� Przebudowa odcinka dro-

gi powiatowej nr 1269R Zmy-
s³ówka – Grodzisko Dolne w km
1+370 – 2+690

� Wykonanie boisk sporto-
wych w ramach budowy kom-
pleksu Moje Boisko – Orlik
2012 w Le¿ajsku

Koszt ca³kowity: 1 211,30 tys. z³;
w tym bud¿et Powiatu: 545,30 tys. z³,
bud¿et Pañstwa: 666,00 tys. z³
(program „Moje Boisko – Orlik 2012”

� Rozpoczêcie robót budow-
lanych w ramach projektu Re-
gionalne Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii Wy-
twarzania-powiat le¿ajski

Koszt ca³kowity: 539,89 tys. z³,
w tym bud¿et Powiatu: 269,95 tys. z³,
Gmina Grodzisko Dolne: 269,94
tys. z³

Przebudowano: 1,320 km
� Remont odcinka drogi po-

wiatowej nr 1254R od drogi
1257R O¿anna – Piskorowice
w km 5+090 – 5+590

Koszt ca³kowity: 220,64 tys. z³,
w tym UE: 13,52 tys. z³; Bud¿et pañ-
stwa: 107,12 tys. z³ (w ramach usu-

wania skutków klêsk ¿ywio³owych);
Gmina Le¿ajsk: 100,00 tys. z³

Przebudowano: 0,5 km
� Wykonanie dokumentacji

technicznej wraz z uzyskaniem
stosownych zezwoleñ na wyko-
nanie robót budowlanych dla
zadania pn. „Przebudowa dro-
gi powiatowej nr 1241R Hucisko
– Ruda £añcucka – Przychojec-
Le¿ajsk, na odcinku Hucisko –
Ruda £añcucka”

Koszt ca³kowity: 109,96 tys. z³,
w tym bud¿et Powiatu: 54,98 tys. z³;

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:
43,00 tys. z³; Gmina Le¿ajsk:
11,98 tys. z³
� „Wykonanie dokumenta-

cji technicznej (projekt bu-
dowlany i wykonawczy) wraz
z uzyskaniem pozwolenia na
budowê dla zadania pn. Prze-
budowa mostu w ci¹gu drogi
powiatowej nr 1250R Kury³ów-
ka – Kolonia Polska – gr. pow.
Cieplice w km 0+765,  JNI
01008069”.

Lata realizacji: 2012/2013.

PODSUMOWANIE 2012 ROKU

�Droga powiatowa Brzyska Wola – Kolonia Polska.

�Podpisanie umowy na RCTNTW w ZST.

�Podpisanie umowy na wykonanie „Or-

lika” przy ZSL w Le¿ajsku.

�Droga powiatowa Zmys³ówka – Grodzisko Dolne.

�Droga powiatowa O¿anna – Piskorowice. �Orlik przy ZSL w Le¿ajsku.
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� Powiat dofinansowa³ równie¿
w roku ubieg³ym liczne konkursy,
imprezy i przegl¹dy w zakresie kul-
tury o zasiêgu co najmniej powia-
towym organizowane pod patro-
natem Starosty Le¿ajskiego, jak
chocia¿by: VIII Ogólnopolski
Konkurs Poetycki „O Kwiat Aza-
lii”, XI Spotkania Teatrów Wiej-
skich w Wierzawicach, XX Jubile-
uszowe Ogólnopolskie Spotkania
Skrzypków Graj¹cych Muzykê
Ludow¹ „Maj-Danówka 2012”,
XXVI Festiwal Piosenki Przedszkol-
nej „Iskierka 2012”, Gala Orkiestr
Dêtych w Brzózie Królewskiej, Ka-
puœciany Jarmark w Wierzawicach.

� Powiat jak co roku
wspiera i nagradza osoby
promuj¹ce twórczoœæ arty-
styczn¹ i kulturaln¹ po-
przez przyznanie Nagród
Powiatu w dziedzinie kultu-
ry. W 2012r. za wybitne osi¹-
gniêcia i dzia³alnoœæ w dzie-
dzinie kultury uhonorowa-
no Józefa Kurasa, Wincen-
tego Pa¿yrê, Stowarzyszenie
Mi³oœników Folkloru Wsi
Le¿ajskiej oraz Grupê Wo-
kaln¹ Meritum.

DZIA£ALNOŒÆ KULTURALNA I SPORTOWA:
Powiat Le¿ajski organizowa³

i wspó³organizowa³ w roku ubie-
g³ym liczne przedsiêwziêcia kul-
turalne i sportowe skierowane do
lokalnej spo³ecznoœci.

KULTURA:
� W ub. roku w dniu 8 wrze-

œnia odby³a siê XIII Pielgrzymka
S³u¿b Mundurowych Wojewódz-
twa Podkarpackiego, na któr¹ zje-
cha³y s³u¿by z ca³ego województwa.
To œwiêto nabiera coraz szerszego
zasiêgu, a w roku ub. goœciliœmy
po raz kolejny równie¿ Stra¿ Mar-
sza³kowsk¹ z Sejmu RP. Tak jak
w latach ubieg³ych Pielgrzymka po-
³¹czona by³a z XIII Do¿ynkami Po-
wiatowymi. W 2012 r. roku gospo-
darzem Powiatowego Œwiêta Plo-
nów by³a Gmina Kury³ówka.
� Powiat równie¿ wspó³organi-

zowa³ wiele imprez kulturalnych
odbywaj¹cych siê na terenie gmin.
Jako przyk³ad mo¿na podaæ cho-
cia¿by: XXI Miêdzynarodowy Fe-
stiwal Muzyki Organowej i Kame-
ralnej – Le¿ajsk 2012, XX Ogólno-
polsk¹ Paradê Stra¿y Wielkanoc-
nych – TURKI 2012 w Grodzisku
Dolnym, Targi Rêkodzie³a Ludo-
wego i Artystycznego w Nowej
Sarzynie, W³oœciañskie Jad³o
w Giedlarowej, Potyczki Kulinar-
ne KGW Powiatu Le¿ajskiego
„Gdzie kucharek szeœæ…” w No-
wej Sarzynie, Spotkanie z folklo-
rem i biesiad¹ w Kury³ówce,
XIX Giedlarowski Jarmark Kultu-
ralny „Na Micha³a” w Giedlaro-
wej czy Przegl¹d Zespo³ów Roc-
kowych „Gara¿” w Kury³ówce.

PODSUMOWANIE 2012 ROKU

�XIII Pielgrzymka S³u¿b Mundurowych Województwa Podkarpackiego oraz XIII Do¿ynki Powiatowe – 8.09.2012 r.

�Gala Orkiestr Dêtych w Brzózie Królewskiej.

�XXI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – Le¿ajsk 2012.

�Uhonorowani nagrodami Powiatu Le¿ajskiego w 2012 roku.
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A TAK¯E:

SPORT:
��Powiat wspiera tak¿e organi-

zacje imprez sportowych w ra-
mach realizacji zadañ publicznych
o charakterze ponadgminnym,
a w ubieg³ym roku by³ wspó³orga-
nizatorem imprez sportowych,
takich jak np. Liga Powiatowa
Trampkarzy w pi³ce no¿nej, Liga
Powiatowa M³odzików w pi³ce
no¿nej, Liga Powiatowa Juniorek
w pi³ce no¿nej, P³ywacka Liga Piê-
ciu Miast, Miêdzynarodowy Tur-
niej Pi³ki Siatkowej M³odziczek,
VII Miêdzynarodowy Halowy Tur-
niej Pi³ki No¿nej.
��W 2012 r. przyznano dotacje

z zakresu rozwoju sportu na tere-
nie Powiatu Le¿ajskiego dla nastê-
puj¹cych klubów sportowych: dla
Kolarskiego Ludowego Klubu
Sportowego „Azalia” w Brzózie
Królewskiej, Centrum Sztuk Wal-
ki i Sportu w Le¿ajsku, Klubu
Modelarskiego im. Eugeniusza
Kujana w Wierzawicach, Le¿aj-
skiego Klubu Kyokushin Karate
i Klubu JeŸdzieckiego EQU-
ISTRO w Wierzawicach.
��Powiat dofinansowa³ równie¿

realizacjê programu „Animator
sportu dzieci i m³odzie¿y” oraz pro-
gramu „Organizator sportu dzieci
i m³odzie¿y w œrodowisku wiej-
skim”, a tak¿e przekazano œrodki dla
powiatowego organizatora sportu.
��Uhonorowano równie¿ na-

grodami Powiatu Le¿ajskiego
w dziedzinie sportu 26 zawodni-
ków za osi¹gniête wyniki sporto-
we oraz dla trenera i 5 osób wyró¿-
niaj¹cych siê osi¹gniêciami w dzia-
³alnoœci sportowej.
� W poprzednim roku zakupio-

no tak¿e nagrody rzeczowe oraz wy-
konano oznakowane materia³y z logo
powiatu dla uczestników imprez
oraz zawodów i turniejów sporto-
wych o zasiêgu powiatowym i po-
nadpowiatowym przeprowadzo-
nych na terenie powiatu oraz orga-
nizacjê zawodów w zakresie upo-
wszechniana kultury fizycznej i spor-
tu wœród mieszkañców powiatu.

�dofinansowanie modernizacji
Oddzia³u Psychiatrycznego:
343 000 z³

Nowoczesny sprzêt:
Zarz¹d Dróg Powiatowych

w ub. roku zakupi³ profesjonaln¹
kosiarkê do koszenia rowów i po-
boczy. Nowy sprzêt sk³ada siê
z dwóch kosiarek: pierwsza z ra-
mieniem hydraulicznym pozwa-
laj¹cym na koszenie p³aszczyzn
skarp rowów i nasypów, a druga
do koszenia poboczy.

Wspó³praca z gminami:
Warto podkreœliæ równie¿ udan¹

wspó³pracê Powiatu z gminami
wchodz¹cymi w jego sk³ad. Poza
wspólnymi inwestycjami drogowy-

Szpital:
W 2012 roku Powiat przekaza³

dla Samodzielnego Publiczne-
go Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Le¿ajsku dotacje w wysokoœci
958 818 z³ na:
�dofinansowanie inwestycji pn.

„Kompleksowa informatyzacja
SP ZOZ w Le¿ajsku jako ele-
ment Podkarpackiego Systemu
Informatyzacji Medycznej –
PSIM”: 428 818 z³

�dofinansowanie modernizacji
sali nadzoru kardiologicznego
wraz z towarzysz¹cymi pomiesz-
czeniami: 187 000 z³

mi (o których piszemy wczeœniej)
nale¿y równie¿ wspomnieæ o Kon-
wentach Wójtów, Burmistrzów i Sta-
rosty Le¿ajskiego, na których opra-
cowywano wspólne stanowiska, jak
chocia¿by: w sprawie zamiaru likwi-
dacji S¹du Rejonowego w Le¿ajsku,
w sprawie sytuacji w Zak³adach Che-
micznych „Organika-Sarzyna”
w Nowej Sarzynie, w sprawie uru-
chomienia nowych po³¹czeñ kole-
jowych czy stanowisko w sprawie
wspólnej realizacji perspektywy
2014-2012 dot. zg³aszania propozy-
cji zadañ inwestycyjnych na ten
okres. Dobra wspó³praca „s¹siedz-
ka” przynosi korzyœci dla wszystkich
mieszkañców Ziemi Le¿ajskiej.
Opracowa³a Ma³gorzata Bechta

PODSUMOWANIE 2012 ROKU

�Podsumowanie m³odzie¿owych rozgrywek pi³karskich w Powiecie – sezon 2012.

�ZDP w ub. roku zakupi³ profesjonalne kosiarki zamontowane na ci¹gniku Zetor Pro-

xima 95 do koszenia rowów i poboczy.�Nagrodê Powiatu w dziedzinie sportu w ub. roku otrzyma³a równie¿ dru¿yna siatkarek.
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Odby³ siê on 19 grudnia ub. roku
i obejmowa³ dwie kategorie: „zespo-
³y” i „soliœci”. Wziê³o w nim udzia³
kilkunastu uczniów z terenu po-
wiatu le¿ajskiego. Swoj¹ obecnoœci¹
imprezê zaszczyci³ Wicestarosta Le-
¿ajski Marek Kogut, który na wstê-

W krêgu tradycji
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

Uroczystoœæ rozpoczê³a Prze-
wodnicz¹ca Komisji Jêzyków Ob-
cych Ma³gorzata Jakubowska po-
witaniem przyby³ych goœci. Zapro-
szenie Dyrektor ZST Haliny Sam-
ko przyjêli: Wicestarosta Le¿ajski
Marek Kogut, Burmistrz Miasta
Le¿ajska Piotr Urban, Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
Maria Horoszko oraz choreograf
zespo³u „Ziemia Le¿ajska” Jan
Brzuzan. Jak zawsze dopisali na-
uczyciele i uczniowie ZST.

W bie¿¹cym roku spotkanie
zorganizowa³y nauczycielki jêzyka
francuskiego panie Anna Marci-
niak – Grabarz i Edyta Ulman oraz
rosyjskiego Ma³gorzata Korczyñ-
ska i Jolanta Goch. Zgodnie z te-
matem ca³ego przedsiêwziêcia:
„Pary¿ – Moskwa”, zosta³a zapre-
zentowana kultura i jêzyk dwóch
krajów: Francji i Rosji.

Uczniowie reprezentuj¹cy Ro-
sjê, w swoich poszukiwaniach „ro-
syjskiej duszy”, przemierzali z pio-
senk¹ ulicê Arbat XIX-wieczej
Moskwy. Ubrani w rosyjskie stroje
ludowe wprowadzali widzów

w klimat przedstawienia. Nastêp-
nie m³odzi artyœci zaczêli prezen-
tacjê kultury francuskiej od Pól
Elizejskich, poprzez s³ynny pary-
ski Montmart. Na koniec przed-
stawienia odby³a siê degustacja po-
traw kuchni rosyjskiej i francuskiej.

Na zakoñczenie Dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ Technicznych Halina
Samko podziêkowa³a m³odzie¿y za
wspaniale wykonany program ar-
tystyczny, nauczycielom, rodzicom
oraz sponsorom imprezy: Staro-
stwu Powiatowemu w Le¿ajsku,
Firmie „Poltino”, Szkole Jêzy-
ków i Zarz¹dzania „PROMAR
International”, reprezentowanej
przez pani¹ Agatê Hospod – dy-
rektor oddzia³u w Le¿ajsku,

Wspólne kolêdowanie jest jednym
z najpiêkniejszych polskich zwy-
czajów. Wpisuj¹c siê w tê trady-
cjê Zespó³ Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku po raz kolejny zorga-
nizowa³ dla uczniów gimnazjów
konkurs kolêd „W krêgu tradycji
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia”.

pie zabra³ g³os i ¿yczy³ powodzenia
wszystkim uczestnikom. Uroczy-
stoœæ rozpoczê³a siê wykonaniem
kolêd w jêzyku angielskim i rosyj-
skim przez uczniów naszej szko³y.
Nastêpnie odby³a siê czêœæ konkur-
sowa, w której zaprezentowali siê

gimnazjaliœci. W trakcie obrad jury,
Szkolne Ko³o Teatralne zaprezen-
towa³o program artystyczny „Pokój
ludziom dobrej woli”. M³odzi akto-
rzy swoim wystêpem przypomnieli
publicznoœci o istocie Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Oprawê muzyczn¹ za-

pewni³a kapela „Ziemi Le¿ajskiej”
pod batut¹ Tomasza Kyci.

Bardzo mi³ym akcentem by³ po-
czêstunek przygotowany przez
uczniów klas technikum ¿ywienia
i us³ug gastronomicznych, którzy
raczyli goœci wypiekami.

Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych w ZST

�Quiz wiedzy o Francji .

Dnia 15.11.2012 r. w Zespole Szkó³ Technicznych obchodzono Europejski Dzieñ Jêzyków Obcych.

W dzisiejszych czasach, kiedy
opanowanie tylko jêzyka an-
gielskiego ju¿ nie wystarcza,
w Zespole Szkó³ Technicznych
zachêca siê m³odzie¿ do po-
znawania tak¿e innych jêzy-
ków, np. francuskiego, rosyj-
skiego czy niemieckiego.

Ksiêgarni Jêzykowej „ LAMAR”
w Rzeszowie, Rosyjskiemu
Oœrodkowi Nauki i Kultury
w Warszawie oraz Radzie Rodzi-

ców przy Zespole Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku.

Ma³gorzata Korczyñska
Anna Marciniak-Grabarz

�Prezentacja portretów najwiêkszych pisarzy rosyjskich.
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Szko³a to przede wszystkim
uczniowie, ale szko³a to równie¿
m¹drzy, odpowiedzialni, toleran-
cyjni, pe³ni pasji nauczyciele, któ-
rzy wskazuj¹ uczniom w³aœciw¹
drogê.

Nie tylko przez prowadzenie
zajêæ w szkolnej sali, ale równie¿
poprzez naukê tolerancji, otwar-
toœci wobec innych narodów.
Umo¿liwia to praca nad projekta-
mi Comenius.

W dniach 15-18 paŸdziernika
2012 roku cztery nauczycielki
z ZSL w Le¿ajsku (J.Maj, E.Kwit-
kowska, R.Pytko, D.Polañska)
wziê³y udzia³ w kolejnej ju¿ – czwar-
tej wizycie projektu Comenius
p.t. „Wanderung” w Turcji. Zgod-
nie z harmonogramem projektu
w wizycie tej nie zaplanowano
udzia³u uczniów.

Po d³ugiej, wyczerpuj¹cej pod-
ró¿y dotar³y na miejsce spotkania
– do miasta przemys³owego Koca-
eli, le¿¹cego w Azji. Gospodarze
stanêli na wysokoœci zadania przy-

gotowuj¹c merytoryczn¹, pe³n¹
niezapomnianych wra¿eñ wizytê.

W czasie tych kilku dni spêdzo-
nych w Turcji nauczyciele z 6 szkó³
partnerskich (Niemcy, Polska, Tur-
cja, Czechy, W³ochy, Rumunia) nie
pró¿nowali. Podsumowano wyni-
ki dotychczasowej pracy, zaprezen-
towano przyczyny emigracji ró¿-
nych narodów, przedstawiono pro-
jekt wspólnej gazetki, zawieraj¹cej
artyku³y z dotychczas odbytych
wizyt oraz wydarzeñ zwi¹zanych
z realizacj¹ projektu. Broszura ta
zostanie wydrukowana w Polsce.

Dyskutowano równie¿ nad pla-
nami stworzenia nowego projek-
tu „NETWORKS – in past and
today”, w którym wziê³yby udzia³
nowe kraje – Portugalia i Grecja
(oprócz „starych” partnerów) oraz
o wiêkszej liczbie mobilnoœci m³o-
dzie¿y.

Oprócz pracy gospodarze spo-
tkania zadbali równie¿ o czêœæ re-
kreacyjn¹ wizyty. Ze wzglêdu na
typowo przemys³owy charakter

– Comenius - ZSL/Technikum nr 2
– ci¹g dalszy

miasta zwiedzono 2 zak³ady pracy
– fabrykê tureckich s³odyczy – pi-
smaniye oraz fabrykê dywanów,
tkanych rêcznie jedwabn¹ nici¹,
których koszt produkcji osi¹ga za-
wrotne sumy. W mieœcie Kocaeli
uczestnicy zwiedzili muzeum miej-
skie, pawilon ³owiecki oraz poczuli
atmosferê miasta spaceruj¹c po
ruchliwym, gwarnym, pe³nym ko-
lorowych barw deptaku. W miej-
scowoœci Kartepe, le¿¹cej wysoko
w górach mogli podziwiaæ piêkne
kolory jesieni oraz bajeczne krajo-
brazy próbuj¹c grillowanych spe-
cja³ów tureckich. Ostatni dzieñ
wizyty obfitowa³ w prze¿ycia este-
tyczne – partnerzy projektowi mo-
gli podziwiaæ przepiêkne zabytki
Istambu³u, najwiêkszego miasta
w Europie – pocz¹wszy od B³êkit-
nego Meczetu, poprzez muzeum
Hagia Sofia, Wielki Bazar, Bazar
Egipski po Pa³ac Topkapi, dawn¹
siedzibê su³tana.

Ten wspania³y dzieñ zakoñczo-
ny zosta³ rejsem po cieœninie Bos-

for, ostatnimi rozmowami, dziele-
niem siê wra¿eniami i oczekiwa-
niem na kolejn¹ wizytê we W³o-
szech w marcu 2013.

Joanna Maj
Ewa Kwitkowska

W imprezie uczestniczyli au-
torzy zamieszczonych w wydaw-
nictwie artyku³ów, zaproszeni go-
œcie oraz cz³onkowie Towarzystwa
Mi³oœników Ziemi Le¿ajskiej.
Otwieraj¹c spotkanie prezes
TMZL – Leszek Sarzyñski przed-
stawi³ krótk¹ prezentacjê multi-
medialn¹ przybli¿aj¹c uczestni-
kom spotkania historyczn¹
i wspó³czesn¹ dzia³alnoœæ wydaw-
nicz¹ Towarzystwa.

W dalszej czêœci spotkania pre-
zentacji swoich artyku³ów dokonali
ich autorzy. Pierwszy wyst¹pi³ Ja-
nusz Fedirko, który zaprezentowa³

artyku³ o Wojciechu Mierze. Pan J.
Fedirko wraz z ¿on¹ przewertowali
Ÿród³a dotycz¹ce postaci, która
w dawnych czasach odgrywa³a du¿¹
rolê w ¿yciu Rzeczpospolitej
i w bardzo ciekawy sposób przed-
stawili kolejn¹ ods³onê ¿ycia Woj-
ciecha Miera. Roman Ferderkie-
wicz przybli¿y³ czytelnikom naj-
nowsze, unikalne pami¹tki po kpt.
Janie Filipie, le¿ajszczaninie zamor-
dowanym przez NKWD w Katy-
niu w 1940 r. Stanis³aw Chmura
opowiedzia³ o Tadeuszu Cybruchu
– ¿o³nierzu Armii Andersa, boha-
terze spod Monte Cassino. Na spo-

tkaniu mo¿na by³o zapoznaæ siê
osobiœcie z podró¿nikiem z Le¿aj-
ska Krzysztofem Totuniem, ama-
torem turystyki rowerowej, kajako-
wej, pieszej i górskiej. Dariusz Pó³-
æwiartek opowiedzia³ o swoim ar-
tykule, w którym poruszy³ temat
dzia³alnoœci prawicy ludowej na le-
¿ajszczyŸnie w latach 1956-1968.
Marian Matkowski przedstawi³
kolejne Ÿród³a dokumentów archi-
walnych – dokumentów królew-
skich 1405-1772. Ciekawie o ciê¿-
kich warunkach w zimie i dostoso-
waniu siê zwierz¹t do trudów zimy
opowiedzia³ Lech Steliga.

W ramach spotkania odby³ siê,
krótki pokaz cyklu filmów „Nie-
zwykle Podkarpacie” nakrêco-
nych z myœl¹ o pasjonatach pod-
ró¿y i przygody, autorstwa Irene-
usza Wo³ka.

Po wyst¹pieniach autorów ar-
tyku³ów opublikowanych w „Al-
manachu Le¿ajskim” odby³a siê
krótka dyskusja przy kawie i ciast-
ku, w trakcie której obecni na
spotkaniu wyra¿ali swoje odczu-
cia i dzielili siê refleksjami na te-
maty dotycz¹ce promowanego
wydawnictwa oraz dzia³alnoœci
Towarzystwa Mi³oœników Ziemi
Le¿ajskiej.

Zarz¹d Towarzystwa sk³ada ser-
deczne podziêkowania dyrektorowi
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej za po-
moc w zorganizowaniu spotkania.

 Iwona Tofilska,
Leszek Sarzyñski

Wizyta
w Turcji

Ukaza³ siê ósmy numer „Almanachu Le¿ajskiego”
27 grudnia 2012 r. w Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej odby³o siê spotkanie promuj¹ce
ósmy numer „Almanachu Le¿ajskiego”.
Tym razem impreza by³a po³¹czona z pro-
mocj¹ p³yty CD „Niezwyk³e Podkarpacie”
Ireneusza Wo³ka.
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Koœció³ farny i przynale¿ne do
niego budynki – wie¿a dzwonni-
cza, plebania, koœció³ Jezusa Mi-
³osiernego (dawna cerkiew), budy-
nek gospodarczy i obejœcie Cari-
tas, mury otaczaj¹ce obie œwi¹ty-
nie s¹ obiektami historycznymi,
podlegaj¹cymi opiece konserwato-
ra zabytków. Jak ka¿da, zw³aszcza
wielowiekowa, zabudowa wyma-
gaj¹ ci¹g³ych remontów. Mam te¿
œwiadomoœæ, i¿ proboszczowie tej
parafii, moi poprzednicy, na mia-
rê mo¿liwoœci prowadzili wielora-
kie prace remontowe i konserwa-
torskie. Jednak¿e remonty na tak¹
skalê s¹ realizowane w latach 2012-
2013, a ja z racji pe³nionej funkcji
proboszcza parafii, jestem odpo-
wiedzialny za finalny etap dzia³añ
renowacyjnych w/w obiektów.
Umowa z Urzêdem Marsza³kow-
skim na prace, które trwaj¹
w tej chwili, zosta³a podpisana
w kwietniu 2012 roku. Zamykaj¹
siê one w projekcie pod doœæ d³u-
gim tytu³em: „Rewitalizacja in-
frastruktury publicznej i zabyt-
kowych obiektów koœcielnych
Parafii Farnej i Caritas Archidie-

Rewitalizacja
w le¿ajskiej Farze

cezji Przemyskiej w Le¿ajsku”.
Projekt ten jest wspó³finansowa-
ny ze œrodków Unii Europej-
skiej z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-
2013 oraz z Programu Promesa
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Jednak¿e, aby ca³y ten projekt
móg³ byæ zrealizowany, abyœmy
mogli dojœæ do tego etapu, na któ-
rym jesteœmy w tej chwili, to ju¿
w roku 2007 rozpocz¹³ siê remont
wnêtrza i dachu plebani (œrodki
niekwalifikowane) a nastêpnie od
2008 roku, ¿mudny proces przy-
gotowywania dokumentacji, bo
jak wiemy, z takim przedsiêwziê-
ciem wi¹¿e siê ca³a masa projek-
tów, pozwoleñ, kosztorysów i eks-
pertyz, a nastêpnie po doprecyzo-
waniu wniosku i po kilku popraw-
kach zosta³ on przez Urz¹d Mar-
sza³kowski w Rzeszowie przyjêty
z koñcem kwietnia 2012 roku, jak
ju¿ wspomnia³em, zosta³a podpi-
sana umowa otwieraj¹ca drogê do

realizacji projektu. Wykonawcy
poszczególnych zadañ zostaj¹ suk-
cesywnie wy³aniani w przetargach.

W zakres dzia³añ objêtych pro-
jektem, wchodzi odnowienie ca-
³ej infrastruktury zwi¹zanej z na-
szym koœcio³em farnym i obiekta-
mi Caritas. Najbardziej kosztow-
nym elementem tego projektu,
jest rozpoczêta w³aœnie budowa
Centrum M³odzie¿owego w miej-
sce dawnych salek katechetycz-
nych. Kolejnym wa¿nym zada-
niem by³ kapitalny remont wie¿y
koœcielnej wraz z tzw. domkiem
koœcielnego. Ten remont siê ju¿
zakoñczy³ – wymieniony zosta³
dach i jego poszycie, odnowiono
elewacjê, przeprowadzono rekon-
strukcjê wnêtrza, dziêki czemu
m.in. na nowo odezwa³y siê dzwo-
ny i zgodnie z ich przeznaczeniem
s³u¿¹ wiernym parafii. Równocze-
œnie trwa³y prace przy nowej ele-
wacji plebani, które tak¿e dobie-
g³y ju¿ koñca. W grudniu zakoñ-
czy³y siê te¿ prace przy renowacji
ogrodzenia i murów okalaj¹cych
koœció³ Jezusa Mi³osiernego.
W roku bie¿¹cym czekaj¹ nas pra-
ce zwi¹zane z renowacj¹ czêœci mu-
rów koœcielnych przy Farze, odno-
wienie elewacji koœcio³a farnego,
prace przy budynku gospodar-
czym i obejœciu naszego Caritas,
a na koniec zagospodarowanie ca-
³ego terenu przed centrum m³o-
dzie¿owym, plebani¹, wikarówk¹
oraz skarpy od strony ulicy Sikor-
skiego. Termin zakoñczenia
wszystkich prac to koniec wrze-
œnia 2013 roku. O kosztach reali-
zacji tego projektu informuj¹ ta-
blice – wartoœæ ca³ego projektu to
kwota 6 263 589,54 z³, kwota dofi-
nansowania z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego to
3 698 448,71 z³. Wk³ad w³asny to
kwota ponad dwóch milionów z³o-
tych.

Na etapie przygotowañ do re-
alizacji tego projektu – kompleto-
wania dokumentacji, otrzymali-

œmy z ró¿nych instytucji œrodki,
które mogliœmy spo¿ytkowaæ jako
wk³ad w³asny. By³y to stosunkowo
skromne, choæ dla nas bardzo zna-
cz¹ce, œrodki od Konserwatora
Zabytków, z Urzêdu Miejskiego,
Starostwa czy Urzêdu Marsza³kow-
skiego. Prze³omowy by³, mo¿na
rzec rok 2012, bo dostaliœmy zna-
cz¹c¹ dotacjê z Urzêdu Miejskie-
go w Le¿ajsku w kwocie 350 tysiê-
cy z³otych oraz z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go kwotê 462 tysiêcy. Pieni¹dze
z Ministerstwa s¹ przekazywane
w 2 transzach (otrzymaliœmy na
razie po³owê tej kwoty), ale wiosn¹
2013 roku otrzymamy pozosta³¹
sumê choæ pomniejszon¹ ze
wzglêdu na ni¿sze, ju¿ po przetar-
gowe koszty wykonywanych prac.
To wszystko, przy skromnych œrod-
kach w³asnych, które ofiarnie i sys-
tematycznie sk³adaj¹ parafianie,
pozwoli – mam nadziejê – ten
bud¿et zamkn¹æ szczêœliwym fina-
³em, choæ wielu powiada, ¿e naj-
trudniejsze jeszcze przed nami –
a mianowicie bardzo skompliko-
wana procedura rozliczania, ale
ufam, ¿e z pomoc¹ wielu ¿yczli-
wych i kompetentnych osób,
damy radê. Jestem przekonany, ¿e
bez tych wielomilionowych fun-
duszy unijnych na pewno jako
parafia nie bylibyœmy w stanie
podj¹æ siê takich remontów. Za-
pewne na przestrzeni lat, jakieœ
remonty by³yby sukcesywnie po-
dejmowane, ale trwa³oby to dzie-
si¹tki lat.

Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym
wszystkim Czytelnikom Kuriera
a zw³aszcza mieszkañcom Powia-
tu Le¿ajskiego, ¿yczyæ obfitoœci
Bo¿ych darów w Nowym 2013
Roku, a Patronka naszej Le¿ajskiej
Ziemi, Matka Bo¿a Pocieszenia,
niech otacza Was wszystkich p³asz-
czem swej macierzyñskiej mi³oœci.

ks. Marek Cisek
proboszcz parafii Farnej

w Le¿ajsku

Projekt pn.: „Rewitalizacja infrastruktury publicznej i zabytkowych obiektów
koœcielnych Parafii Farnej i Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Le¿ajsku”

wspó³finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego w wysokoœci 3,7 mln z³

przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju,
z Programu „Promesa” Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

oraz przez Miasto Le¿ajsk i Województwo Podkarpackie

�Pocz¹tek remontu: lipiec 2012 r.
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W tym roku turniej objêli pa-
tronatem Burmistrz Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna i Bukovi-
na Hotel Terma Spa, która ufun-
dowa³a nagrodê dla zwyciêskiej
dru¿yny w postaci bezp³atnych,
podwójnych wejœciówek na base-
ny termalne. W rywalizacji udzia³
wziêli przedstawiciele GKS-u Ty-
chy, JKS-u Jaros³aw, Siarki Tarno-
brzeg, Górnika 1979 £êczna, Re-
prezentacji Podkarpackich Dzien-
nikarzy, Stali Kraœnik, Korony
Kielce, Aror Sport Kraków, Unii
Nowa Sarzyna i jednego z najstar-
szych polskich klubów Pogoni
Lwów, reaktywowanej w 2009
roku. Do Nowej Sarzyny przybyli
cz³onkowie zarz¹du lwowskiego
klubu, na czele z prezesem Mar-
kiem Horbaniem.

Zespo³y rozgrywa³y spotkania
w dwóch grupach systemem „ka¿-
dy z ka¿dym”. W grupie A pierw-
sze miejsce z kompletem zwy-
ciêstw zajêli zawodnicy Górnika
£êczna. W finale czeka³ na nich
triumfator grupy B – JKS Jaros³aw.
Oba zespo³y wygrywa³y w prze-
sz³oœci Admin Cup po dwa razy,
dlatego stawk¹ wygranej w tego-
rocznej edycji by³o dodatkowo
miano najbardziej utytu³owanej
dru¿yny w historii turnieju. Osta-
tecznie triumfowali jaros³awianie,
pokonuj¹c rywala 3:0. Trzecie
miejsce wywalczy³a Siarka Tarno-
brzeg, która zwyciê¿y³a GKS Ty-
chy 6:2. Pi¹te miejsce przypad³o
Aror Sport Kraków, dziêki wygra-
nej 5:1 z Dziennikarzami Sporto-
wymi Podkarpacia. Gospodarze
zagrali o siódm¹ lokatê, ale w kon-
kursie rzutów karnych musieli
uznaæ wy¿szoœæ Korony Kielce.
Dziewi¹te miejsce zajê³a Stal Kra-
œnik, pokonuj¹c 1:0 Pogoñ Lwów.
Gorycz pora¿ki os³odzi³ lwowia-
nom jubileuszowy tort, który

otrzymali, jako nagrodê pociesze-
nia za zajêcie ostatniej pozycji.
Efektowne kryszta³owe puchary
ufundowane przez kroœnieñsk¹
firmê „Decor” wrêczy³ najlepszym
dru¿ynom burmistrz Jerzy Paul.

Podobnie jak w roku ubieg³ym
królem strzelców zosta³ Mateusz
Ho³ub z JKS-u Jaros³aw, najlep-
szym bramkarzem wybrano Rober-
ta Bia³o z Siarki, a tytu³ najlepsze-
go zawodnika turnieju przyzna-
no dziennikarzowi „Super Nowo-
œci” Tomaszowi Czarnocie. Wystê-
puj¹cy goœcinnie w zespole Unii –
pracownicy Rado Hotel w Woli
Chorzelowskiej ko³o Mielca wrê-
czyli dodatkowo najlepszemu za-
wodnikowi nagrodê w postaci do-
bowego pobytu z osob¹ towarzy-
sz¹c¹. Puchary za wyró¿nienia in-
dywidualne ufundowa³ Marsza³ek
Województwa Podkarpackiego.

Obok emocji zwi¹zanych z ry-
walizacj¹ sportow¹, wiceprezes
Unii Dariusz £ata oraz cz³onko-
wie Grupy Pierwszej Pomocy PCK
w Nowej Sarzynie zapewnili
uczestnikom i kibicom mnóstwo
atrakcji. W przerwach miêdzy spo-

tkaniami organizowali konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami, ufun-
dowanymi przez sponsorów. Spo-
re zainteresowanie wzbudzi³a swo-
im wystêpem rzeszowska grupa
Ballwizards, która zaprezentowa-
³a profesjonalne pokazy akrobacji
i trików pi³karskich. Imprezie to-
warzyszy³a akcja charytatywna na
rzecz niepe³nosprawnego Patryka
Graba z Tarnogóry. Podczas turnie-
ju mia³a miejsce zbiórka pieniê-
dzy, a przed spotkaniem fina³o-
wym odby³a siê licytacja przedmio-
tów przekazanych przez uczestni-
ków turnieju. By³y to: album
z Euro 2012, dotycz¹cy wicemi-
strzów Europy – reprezentacji
W³och z autografami, pi³ka z au-
tografem Miros³awa Szymkowia-
ka, oryginalna koszulka meczowa
Roberta Lewandowskiego z auto-
grafem, koszulki meczowe Koro-
ny Kielce, GKS-u Tychy i Pogoni
Lwów, pami¹tki zwi¹zane z Asse-
co Resovia oraz autografy polskich
pi³karzy. Ostatecznie uda³o siê ze-
braæ kwotê 5 000 z³, dziêki której
Patryk spe³ni swoje najwiêksze
marzenie – pojedzie na wycieczkê

W dniu 1 stycznia 2013 roku minê³a 40. rocznica nadania Nowej Sarzynie praw miej-
skich. Z tej okazji w ci¹gu roku odbêdzie siê wiele imprez, konkursów i wystaw.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ bêdzie wystêp zespo³u Golec uOrkiestra na stadionie „Unii”
w Nowej Sarzynie w dniu 21 lipca br. Wiêcej informacji dotycz¹cych obchodów
jubileuszu mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej gminy: www.nowasarzyna.eu.

Podsumowanie jubileuszowej edycji turnieju „Admin Cup”
Spore emocje towarzyszy³y V ju-
bileuszowej edycji ogólnopolskie-
go turnieju administratorów pi³-
karskich stron internetowych
i dziennikarzy sportowych. Zawo-
dy odby³y siê 5 stycznia w hali
Miejskiego Oœrodka Sportu i Re-
kreacji.

do Poznania, w trakcie której we-
Ÿmie udzia³ w meczu ekstraklasy
pomiêdzy Lechem a Wis³¹ Kra-
ków. Dodatkowo, specjalista ds.
marketingu Tomasz Gawêdzki
wrêczy³ Patrykowi voucher na po-
byt wraz z rodzicami w oœrodku
Bukovina Hotel Terma Spa.

Na zakoñczenie burmistrz Jerzy
Paul pogratulowa³ Dariuszowi £acie
wzorowo zorganizowanego turnie-
ju. Cieszê siê, ¿e mog³em uczestniczyæ
w tej wspania³ej imprezie, która wpro-
wadza nas w obchody jubileuszu czter-
dziestolecia uzyskania praw miejskich
przez Now¹ Sarzynê – powiedzia³
burmistrz w swoim wyst¹pieniu.

Organizatorzy dziêkuj¹ sponso-
rom, instytucjom i osobom, dziê-
ki którym uda³o siê po raz kolejny
zorganizowaæ ten wyj¹tkowy tur-
niej: Bukovina Hotel Terma Spa,
Fundacja Bukovina, Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
Marsza³ek Województwa Podkar-
packiego, Starostwo Powiatowe
w Le¿ajsku, Grupa ¯ywiec S.A.
Browar w Le¿ajsku, Smak-Górno,
Silikony Polskie Sp. z o.o. w No-
wej Sarzynie, Rado Hotel, Pizze-
ria „Ravioli”, Pizzeria „Aniela”,
Komunalna Biologiczna Oczysz-
czalnia Œcieków w Sarzynie, firmy
„Decor” z Krosna, „Aror” z Kra-
kowa, Cukiernia „Juel”, „Dywa-
ny £uszczów”, Odzie¿ dla ratow-
nictwa medycznego „Gemini”
oraz Grupa Pierwszej Pomocy PCK
w Nowej Sarzynie.

Wigilia uczestników
Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Sarzynie

11 stycznia br. uczestnicy Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Sarzynie spotkali siê w miejscowym
Domu Kultury, aby podzieliæ siê op³atkiem i z³o¿yæ
sobie ¿yczenia. Na wigilijnym stole królowa³y trady-
cyjne potrawy, jak barszcz z uszkami, kapusta z gro-
chem i grzybami, ryba oraz pierogi z kapust¹. Po
obfitym posi³ku mia³o miejsce wspólne kolêdowa-
nie.

Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do poœwiêcenia no-
wego samochodu dostosowanego do przewozu osób
niepe³nosprawnych, którego dokona³ ksi¹dz pro-
boszcz Jan £ojek. Samochód na potrzeby  ŒDS za-

kupiono za kwotê 140 835 z³. Inwestycja zosta³a do-
finansowana przez Starostwo Powiatowe w Le¿aj-
sku ze œrodków PFRON  (75 000 z³) oraz z bud¿etu
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna (23 000 z³). W uro-
czystoœci udzia³ wziêli m.in. wicestarosta Marek
Kogut i burmistrz Jerzy Paul, którzy ¿yczyli uczest-
nikom oraz pracownikom ŒDS przyjemnego i bez-
piecznego podró¿owania.
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Konkurs obejmowa³ swoim za-
siêgiem gminy: Adamówka, Grodzi-
sko Dolne, Jaros³aw, Kury³ówka, Sie-
niawa, Tryñcza, Wi¹zownica. Swój
udzia³ potwierdzi³o 57 wystawców.

Po czêœci oficjalnej i powita-
niach przyby³ych goœci, uczestni-
ków i mieszkañców gminy, odby-
³a siê czêœæ artystyczna. Na pocz¹t-
ku prezentowali siê uczniowie na-
szego zespo³u uczestnicz¹cy
w kó³kach wokalistycznych i ta-
necznych dzia³aj¹cych przy GOK
w Kury³ówce.

Kolejn¹ atrakcj¹ artystyczn¹
by³y pieœni ludowe i kolêdy w wy-
konaniu zespo³ów œpiewaczych:
„Leszczyna” z Kulna i „Jarzêbina”
z Kury³ówki. Ca³oœæ przeplata³y
marsze Orkiestry Dêtej GOK,
a serca i mury zadr¿a³y, gdy orkie-
stra zagra³a kolêdê „Tryumfy Kró-
la Niebieskiego”.

Bardzo trudne zadanie z powo-
du wyrównanego poziomu prac
mia³o JURY, w którym uczestni-
czy³a nasza lokalna pisarka i poet-
ka Aleksandra Janicka. W koñcu
komisja ustali³a werdykt i odczy-
tano laureatów.

Gromkie brawa towarzyszy³y ce-
remonii wrêczania nagród (sprzêt
AGD), a wœród nagrodzonych
prac by³y szopki i stroiki z D¹bro-
wicy i Tarnawca.

Koordynator konkursu Pani
Dyrektor Magdalena Rachfa³ „za-
mykaj¹c” III Edycjê Konkursu Bo-

Fina³ III Edycji Konkursu
Bo¿onarodzeniowego
organizowanego przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu”

W niedzielê 16 grudnia w Zespo-
le Szkó³ w Kury³ówce odby³ siê
fina³ III Edycji Konkursu Bo¿ona-
rodzeniowego organizowanego
przez Stowarzyszenie „Kraina
Sanu” – Lokalna Grupa Dzia³ania
pod patronatem Wójta Gminy Ku-
ry³ówka.

¿onarodzeniowego, gratulowa³a
i dziêkowa³a m.in. Wójtowi Gmi-
ny Kury³ówka – Tadeuszowi Ha-
lesiakowi, Dyrektorowi GOK –
Leszkowi Po³ciowi, Dyrektorowi
ZS – Mironowi Czarnieckiemu
i Przewodnicz¹cej KGW w Kury-
³ówce – Ludwice Skiba za zorgani-
zowanie fina³u konkursu.

Wszyscy uczestnicy konkursu
i wspó³organizatorzy otrzymali
okolicznoœciowe dyplomy i po-
dziêkowania.

M.Cz.
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IMPREZY KULTURALNE
„PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM…”
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ,
DO 2 LUTEGO

Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej

XIX MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA
POETÓW WRZECIONO 2013
NOWA SARZYNA – RESTAURACJA
„AGAWA”, 28 STYCZNIA

Organizator: Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”

z Nowej Sarzyny

W ramach tych Spotkań wszyscy chętni, którzy

zajmują się twórczością poetycką mogą wysyłać

wiersze. Jury wyłania finalistów tego konkursu,

a wręczenie nagród odbywa się zawsze 28 stycznia

każdego roku.

W konkursie uczestniczy około 400 uczestników

nie tylko z Polski, ale też zza granicy. Tegoroczne

spotkanie uświetnią artyści, recytatorzy, laureaci

poprzednich konkursów, a także kapele ludowe

i folkowe. Spotkanie poetów adresowane jest do

wszystkich mieszkańców gminy, powiatu i Podkar-

pacia oraz sąsiednich regionów i krajów.

LUTY

BANKNOTY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ,
1 LUTEGO – 30 KWIETNIA

Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej

Wystawa czasowa ze zbiorów członków Koła Pol-

skiego Towarzystwa Numizmatycznego w Leżajsku,

która zostanie połączona wraz z konkursem pla-

stycznym dla uczniów szkół podstawowych i gim-

nazjalnych z Powiatu Leżajskiego na KOLEKCJONER-

SKI BON 10 prymusów.

Główny trzon ekspozycji stanowi 16 plansz. Te-

matem ekspozycji są losy zesłanych w głąb Rosji

i Związku Sowieckiego. Poza informacjami o Pola-

kach zsyłanych w głąb Rosji w latach 1768-1956

zamieszczono materiały przekazane przez osoby

mieszkające obecnie w województwie podkarpac-

kim, które były deportowane lub internowane

z ZSRR. Na kilkunastu planszach zaprezentowa-

no fotografie, dokumenty i pamiątki z zesłania.

Osobna plansza poświęcona jest działalności Związ-

ku Sybiraków oraz staraniom w kierunku zacho-

wania pamięci o „Golgocie Wschodu”.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICY,
26 STYCZNIA

Organizator: Zespół Szkół w Dąbrowicy, WDK w Kolonii Polskiej

KONCERT KOLĘD
OŚRODEK KULTURY W NOWEJ SARZYNIE,
27 STYCZNIA

Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

Koncert kolęd to przegląd zespołów kolędniczych

oraz występy dzieci z zespołów wokalnych działają-

cych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

STYCZEŃ

ZESŁAŃCY – SYBIRACY – DEPORTOWANI
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ,
1 STYCZNIA – 31 MARCA

Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej

Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Muzeum Zaba-

wek i Zabawy w Kielcach i składa się z ponad

150 przedstawień narodzin Chrystusa, pocho-

dzących z niemal wszystkich zakątków świata

– prezentowane są szopki europejskie, azjatyc-

kie, afrykańskie, południowoamerykańskie oraz

te pochodzące z obszaru Australii i Oceanii.

W zależności od miejsca i pomysłowości twór-

ców szopki zajmują różną przestrzeń i są różnej

wielkości. Najmniejsza z nich zmieściła się

w łupinie orzecha włoskiego.

XII SPOTKANIA TEATRÓW WIEJSKICH
W WIERZAWICACH
OŚRODEK KULTURY W WIERZAWICACH,
10 LUTEGO

Organizator: Ośrodek Kultury w Wierzawicach
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WALENTYNKI
GOK W KURYŁÓWCE, WDK W KOLONII
POLSKIEJ, 14 LUTEGO

Organizatorzy: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej

WALENTYNKOWY WIECZÓR Z X MUZĄ
– FILM PT. „PRZEMINĘŁO Z WIATREM”
OŚRODEK KULTURY W GIEDLAROWEJ,
14 LUTEGO

Organizator: Ośrodek Kultury w Giedlarowej

MARZEC

SPOTKANIE
PODRÓŻNICZE
Z IRENEUSZEM
WOŁKIEM
– „WŁOCHY”
MUZEUM ZIEMI
LEŻAJSKIEJ – SALA
KONFERENCYJNA,
MARZEC

Organizator: Towarzystwo

Miłośników Ziemi Leżajskiej,

MCK-CIT

„ Z DZIEJÓW APTEKARSTWA POLSKIEGO”
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ,
DO 28 LUTEGO

Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej

Najstarsza apteka w Leżajsku to Apteka pod

Gwiazdą, mieszcząca się przy ul. Mickiewicza.

Tego oraz innych ciekawostek farmaceutycz-

nych można się dowiedzieć na wystawie

„Z dziejów polskiego aptekarstwa – w przed-

wojennej aptece”. Na wystawę trafiły między

innymi zbiory z warszawskiego Muzeum Far-

macji im. Antoniny Leśniewskiej oraz zbiory

z apteki Pod Gwiazdą. Tablice z fotografiami

i opisami to tylko niektóre eksponaty, które

można obejrzeć na wystawie.

FERIE W GMINIE GRODZISKO DOLNE
GRODZISKO DOLNE, 11-24 LUTEGO

Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE –
WARSZTATYPLASTYCZNE I LITERACKIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 – ODDZIAŁ
DZIECIĘCY, 11-24 LUTEGO

Organizator: Biblioteka Publiczna w Leżajsku

AKCJA FERIE
GOK W KURYŁÓWCE, WDK W KOLONII
POLSKIEJ, 11-24 LUTEGO

Organizatorzy: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej

DZIEŃ KOBIET
GRODZISKO DOLNE, 7 MARCA

Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

GMINNY DZIEN KOBIET
OŚRODEK KULTURY W BRZÓZIE
KRÓLEWSKIEJ, 8 MARCA

Organizator: Ośrodek Kultury w Brzózie Królewskiej
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DZIEŃ KOBIET
GOK W KURYŁÓWCE, WDK W KOLONII
POLSKIEJ, 10 MARCA

Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK w Kuryłówce

CZAR KOBIECEGO DROBIAZGU
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ,
OD 10 MARCA DO 30 LIPCA

Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej

Wystawa, której trzon

pochodzi ze zbiorów

Muzeum Narodowego

Ziemi Przemyskiej jest

prezentem naszego

muzeum dla Pań, któ-

re w tym dniu obcho-

dziły swoje święto. Na

ekspozycję składa się około czterysta przedmio-

tów będących akcesoriami mody kobiecej dru-

giej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Kobiety od zawsze używały wszelkiego rodzaju

ozdób, które służyły im do podkreślenia własnej

urody. Począwszy od strojów, a skończywszy

na guziczkach. Tego typu artefakty są właśnie

bohaterami tej wystawy. Każdy z bliska będzie

mógł się rozkoszować urokiem koroneczek, to-

rebek, flakoników czy też różnych odmian biżu-

terii.

TARGI RĘKODZIEŁA LUDOWEGO
I ARTYSTYCZNEGO
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W NOWEJ SARZYNIE, 17 MARCA

Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

W trakcie imprezy wystawiane są wyroby ręko-

dzieła ludowego, które prezentują sami wykonaw-

cy. Niektóre przedmioty powstają na miejscu. Pu-

bliczność może na żywo obejrzeć i dowiedzieć się

jak powstają np. wyroby z gliny, kwiaty z bibuły,

zabawki drewniane, przedmioty użytkowe z wikliny,

itp. Na imprezę zapraszani są również potencjalni

odbiorcy tych wyrobów oraz media.

Targom towarzyszą występy zespołów folklorystycz-

nych z terenu Podkarpacia.

WITAMY WIOSNĘ
GOK W KURYŁÓWCE, WDK W KOLONII
POLSKIEJ, 21 MARCA

Organizatorzy: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii

OBRZĘDY WIELKANOCNE –
KURYŁOWSKIE ZWYCZAJE
KURYŁÓWKA, DĄBROWICA, KOLONIA
POLSKA, 31MARCA, 1 KWIETNIA

Organizatorzy: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej

POWITANIE WIOSNY
NOWA SARZYNA – PARK NAD
TRZEBOŚNICĄ, 21 MARCA

Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

DROGA KRZYŻOWA
KURYŁÓWKA, 22 MARCA
Organizatorzy: Akcja Katolicka Parafii Tarnawiec, GOK w Kuryłówce

WARSZTATY WIELKANOCNE (PISANKI,
PALMY, KOSZYKI ŚWIĄTECZNE, ITP.)
OŚRODEK KULTURY W GIEDLAROWEJ,
23 MARCA

Organizator: Ośrodek Kultury w Giedlarowej

Opracowa³a Ma³gorzata Bechta
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IMPREZY SPORTOWE
MARZEC

XIV TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
CHŁOPCÓW O PUCHAR STAROSTY
LEŻAJSKIEGO
LEŻAJSK, 20 MARCA

Licealny Uczniowski Klub Sportowy

przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku

tel. (17) 242 00 19

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

tel. (17) 240 45 00, fax (17) 240 45 09

Turniej piłki siatkowej to cykliczna impreza spor-

towa organizowana już po raz czternasty. Biorą

w niej udział drużyny siatkarzy reprezentujący

szkoły ponadgimnazjalne z Lublina, Zamościa, Bił-

goraja i Leżajska.

LUTY

LEŻAJSK, 5 LUTEGO

Wojewódzki Turniej Szachowy Placówek Kształ-

cenia Specjalnego jest imprezą organizowaną cy-

klicznie. Przeznaczony jest dla uczniów upośledzo-

nych w stopniu lekkim ze szkół podstawowych,

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wojewódz-

twa podkarpackiego. W turnieju weźmie udział 60

niepełnosprawnych uczestników z 15 placówek

kształcenia specjalnego w siedmiu kategoriach

(szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponad-

gimnazjalne dzielone na chłopców i dziewczęta).

STYCZEŃ

POWIATOWA LIGA HALOWA 2013
W PIŁCE NOŻNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
GRODZISKO DOLNE – 26 STYCZNIA
(TRAMPKARZE)
TRYŃCZA – 9 LUTEGO (JUNIORKI)
GIEDLAROWA – 23 LUTEGO (MŁODZICY)

Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku

e-mail: pzps.lezajsk@op.pl

Staorostwo Powiatowe  w Leajsku

tel. (17) 240 45 00, fax (17) 240 45 09

Powiatowa Liga Halowa w piłce nożnej, podob-

nie jak w poprzednich latach, rozgywana będzie

w kategorii trampkarzy, juniorek i młodzików.

W ramach rozgrywek zostaną przeprowadzone

3 turnieje z udziałem 18 drużyn, które wyłonią

zwycięzców poszczególnych kategorii wieko-

wych. Uczestnikami imprezy są drużyny ze szkół

podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powia-

tu Leżajskiego oraz drużyny reprezentujące pla-

cówki oświatowe z Tryńczy.

VI WOJEWÓDZKI TURNIEJ SZACHOWY PLACÓWEK KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
W LEŻAJSKU

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

tel./fax (17) 242 02 54, (17) 242 68 52

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

tel./fax (17) 240 61 07, fax 17 240 61 08

OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR
BURMISTRZA LEŻAJSKA
LEŻAJSK, 23 MARCA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku

Pływalnia Miejska OCEANIK

tel. (17) 242 01 18, fax (17) 242 03 02

ZIMOWY RAJD PIESZY „PO ZDROWIE”
LEŻAJSK, 24 LUTEGO

MCK – Centrum Informacji Turystycznej

tel. (17) 787-70-67

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl

Opracowa³a Aurelia Kryla
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Za³o¿eniem programu jest u³a-
twienie najm³odszym uczniom
przejœcie z etapu przedszkolnego
do szkolnego w sposób jak naj-
mniej stresuj¹cy. Zadanie finanso-
wa³y: samorz¹d gminy i Minister-
stwo Edukacji odpowiedzialne za
realizacjê rz¹dowego programu
„Radosna szko³a”. Koszt ca³ego
przedsiêwziêcia to ponad 558 tys. z³.
– Place zabaw na pewn¹ bêd¹ do-
brze s³u¿y³y naszym uczniom, któ-
rzy przez ca³y czas œledzili jego
budowê – twierdz¹ zgodnie na-
uczyciele

Czêœæ do zabawy wyznacza spe-
cjalna nawierzchnia bezpiecznego
upadku w kolorze niebieskim
i ¿ó³tym. Ca³oœæ jest ogrodzona.

Warto wiedzieæ, ¿e korzystanie
z urz¹dzeñ na placu zabaw kszta³-
tuje rozwój psychofizyczny dzieci
(wspinanie, skocznoœæ, równowa-
ga).

Dzieci mog¹ skorzystaæ z ró¿nych przyrz¹dów
i bawiæ siê na œwie¿ym powietrzu w piêknych kolo-
rowych miejscach pod okiem rodziców i opiekunów.

Zarz¹d Stowarzyszenia Rozwo-
ju Wsi Dêbno pragnie poinformo-
waæ maturzystów, ¿e w ramach
XI edycji Programu Stypendiów
Pomostowych wspó³finansowa-
nych przez Polsko-Amerykañsk¹
Fundacjê Wolnoœci, Narodowy
Bank Polski, Fundacjê Wspoma-
gania Wsi, Fundacjê Edukacyjn¹
Przedsiêbiorczoœci oraz Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Dêbno przy-
znano piêæ stypendiów nauko-
wych nastêpuj¹cym (ju¿) studen-
tom:  Ewie Zielonej, Agnieszce
NiedŸwieckiej, Natalii Szczepañ-
skiej, Karolinie Paw³owskiej, Toma-
szowi Kochmañskiemu.

Stypendyœci programu w obrê-
bie II segmentu otrzymaj¹ stypen-
dium w kwocie 5000 z³otych
w roku akademickim 2012/2013.
Uroczyste wrêczenie promes, na
które przybyli wszyscy stypendy-
œci wraz z rodzinami, Dyrektor

Gmina Le¿ajsk

z certyfikowanymi imprezami

Celem konkursu by³o m.in. wy³onienie podmiotów, dzia³aj¹cych
w bran¿y gastronomicznej i turystycznej – by móc na szerok¹ skalê
promowaæ podkarpackie kulinaria. St¹d te¿ koncepcja „Szlaku Pod-
karpackiego Jad³a i Wina”, skierowana jako zachêta do odwiedzenia
tego regionu. W wyniku konkursu certyfikowane podmioty zosta³y
opisane w przewodniku „Wêdrówki podkarpackie szlakiem jad³a
i wina” oraz zaznaczone na mapie turystycznej Województwa Pod-
karpackiego.

Konkurs „Szlak Podkarpackiego Jad³a i Wina” organizowany by³
przez Podkarpack¹ Regionaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ przy wspar-
ciu finansowym Zarz¹du Województwa Podkarpackiego.

Odnowione place zabaw
w ramach projektu „Radosna szko³a”

Niepublicznego Gimnazjum
i cz³onkowie Stowarzyszenia od-
by³o siê 2 grudnia ub. roku w sie-
dzibie naszej organizacji. By³ czas
na wzajemne poznanie, podziele-
nie siê swoimi radoœciami i plana-
mi na przysz³oœæ. Po raz pierwszy
mamy pod swoj¹ opiek¹ stypen-
dystów nie tylko z Gminy Le¿ajsk,
ale te¿ z miasta Le¿ajska, Zarzecza
oraz Strzelina. Na spotkaniu obec-
ni byli równie¿  uczniowie klas ma-
turalnych przygotowuj¹cych siê
do matury 2013 roku, którzy ju¿
dzisiaj pozazdroœcili starszym ko-
le¿ankom i kolegom i zgodnie
stwierdzili, ¿e za rok o tej porze
oni bêd¹ g³ównymi bohaterami…

Obecnym laureatom gratuluje-
my, ¿ycz¹c spe³nienia marzeñ edu-
kacyjnych, a m³odszych trzymamy
za s³owo!

Prezes
Kazimierz Krawiec

Przed budynkami szkó³ w Biedaczowie, Przychojcu, Piskorowicach, Giedlarowej i Wierzawicach odno-
wiono place zabaw dla dzieci. By³a to inwestycja sfinansowana przez Gminê Le¿ajsk przy wsparciu
rz¹dowego programu „Radosna szko³a”.

Stypendia dla maturzystów

W³oœciañskie Jad³o
i Jarmark „Na Mi-
cha³a” w Giedlaro-
wej, Jarmark Kapu-
œciany w Wierzawi-
cach oraz Œwiêto
Pieczonego Ziemnia-
ka to imprezy, które
zosta³y wyró¿nione
certyfikatem Podkar-
packiej Regionalnej
Organizacji Tury-
stycznej za jakoœæ
smaku potwierdzon¹
obecnoœci¹ na Szla-
ku Podkarpackiego
Jad³a i Wina.
Uroczyste wrêczenie
wyró¿nieñ odby³o siê
12 grudnia 2012 r.
w Hotelu Grand
w Rzeszowie.
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Uroczyste otwarcie nast¹pi³o
tu¿ przed œwiêtami, tj. 21 grudnia
2012r. i poprzedzi³a je sesja Rady
Gminy, po której radni, so³tysi
i zaproszeni goœcie udali siê do
Podlesia.

Pomys³ na wykorzystanie bu-
dynku nie by³ nowy. Gmina sko-
rzysta³a z dotychczasowego mode-
lu, jaki utworzy³a w 2009 roku
w Laszczynach, gdzie w odremon-
towanym budynku pod jednych
dachem mieszcz¹ siê dwie insty-
tucje: placówka dla doros³ych osób
niepe³nosprawnych i siedziba jed-
nostki OSP. Podobny model bêdzie
funkcjonowa³ w Podlesiu.

Wolnostoj¹cy budynek, pe³ni¹-
cy dotychczas rolê remizy OSP zo-
sta³ odremontowany i przebudo-
wany. W czêœci parteru znajduj¹
siê pomieszczenia Œrodowiskowe-
go Domu Samopomocy z odpo-
wiednio przystosowanymi i urz¹-
dzonymi pracowniami (gabinet
pielêgniarski, pracownia kompu-
terowo-poligraficzna, pracownia
gospodarstwa domowego, pra-
cownia rzemios³ ró¿nych) i sala re-

Projekt jest realizowany przy
Szkole Podstawowej w Laszczy-
nach. Koordynatorem projektu
jest Pani Dorota Król zastêpca pre-
zesa stowarzyszenia oraz pracow-
nik Oœrodka Kultury w Grodzi-
sku Dolnym.

Dnia 2.01.2013 r. odby³y siê
pierwsze zajêcia muzyczne prowa-
dzone przez Pana Micha³a Rydzi-
ka studenta oraz wieloletniego
cz³onka Orkiestry Dêtej w Grodzi-
sku Dolnym.

W projekcie weŸmie udzia³ oko-
³o 30 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Drugi Dom Samopomocy w gminie
Co najmniej 15 kolejnych osób
znajdzie opiekê i wsparcie
w nowo utworzonej filii Œrodowi-
skowego Domu Samopomocy
jaka powsta³a w Podlesiu. To ju¿
druga tego typu placówka w Gmi-
nie Grodzisko Dolne, œwiadcz¹ca
tak kompleksow¹ pomoc doro-
s³ym niepe³nosprawnym osobom.

habilitacyjna. Druga czêœæ parte-
ru przeznaczona zosta³a na gara¿
dla wozu stra¿ackiego miejscowej
jednostki OSP. Dodatkowo na
poddaszu budynku wydzielono
pomieszczenia socjalne dla stra¿a-
ków.

W Œrodowiskowym Domu Sa-
mopomocy prowadzone bêd¹ dzia-
³ania terapeutyczne dostosowane
do potrzeb i umiejêtnoœci psycho-
fizycznych uczestników. W pla-
cówce takie osoby bêd¹ mog³y twór-
czo siê rozwijaæ i po¿ytecznie spê-
dzaæ czas w grupie. Ponadto pod
okiem opiekunów bêd¹ równie¿
korzystaæ z rehabilitacji oraz na-

„Co nam w duszy gra”

Miêdzy innymi przeprowadzone
bêd¹ zajêcia instrumentalne
(24 godz.), wokalne (24 godz.) oraz
zajêcia z psychologiem w wymiarze
19 godz., które prowadziæ bêdzie
Pani Edyta Palus mgr psychologii.

Zajêcia te pozwol¹ rozwijaæ
u dzieci sferê psychomotoryczn¹
poprzez mowê, poczucie rytmu,
rozwój wyobraŸni i kreatywnego
myœlenia, odnalezienie w³asnych
talentów oraz pobudzenie inwen-
cji i ekspresji twórczej.

Przewidziane s¹ równie¿ spotka-
nia z Regionalnym Zespo³em

„Grodziszczoki”, Orkiestr¹ Dêt¹
z Grodziska Dolnego, a tak¿e Ze-
spo³em Œpiewaczym „Wiola”
z Chodaczowa.

W ramach projektu planowa-
ny jest równie¿ wyjazd na koncert
do Bazyliki Ojców Bernardynów

bywaæ nowych umiejêtnoœci zawo-
dowych.

Na adaptacjê budynku w czêœci
przeznaczonej na ŒDS, gmina
otrzyma³a dotacjê z Pañstwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych i Podkarpackie-
go Urzêdu Wojewódzkiego,
w kwocie ponad 340 tys. z³.

MH

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny, które z dniem 1 wrzeœnia
2012 roku przejê³o prowadzenie Szko³y Podstawowej w Laszczynach
rozpoczê³o realizacjê projektu pt. „Janko Muzykant – Co nam w duszy
gra”. Fundatorem projektu jest Fundacja im. Jana Kantego Steczkow-
skiego z siedzib¹ w Warszawie, która przekaza³a œrodki na realizacjê
projektu w kwocie 10 000 z³.

i do Filharmonii w Rzeszowie. Pro-
jekt trwaæ bêdzie do koñca czerw-
ca. Dziêki tym zajêciom dzieci zdo-
bêd¹ umiejêtnoœci zarówno wokal-
ne, jak i instrumentalne.

Paulina Czerwonka
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ŒDS w Laszczynach obejmuje
opiek¹ 30 podopiecznych, a filia
bêdzie realizowaæ rehabilitacjê
i terapiê dla kolejnych 15 osób.
W chwili obecnej w dyspozycji
Œrodowiskowego Domu Samopo-
mocy w Laszczynach znajduje siê
9-osobowy bus dostosowany do
przewozu 2 osób na wózkach in-
walidzkich. Samochód przywozi
i odwozi osoby korzystaj¹ce z re-

Oœwiata i wychowanie - 7 570 458 z³

Wydatki maj¹tkowe (inwestycje) - 6 292 812 z³

Pomoc spo³eczna - 4 119 410 z³

Administracja publiczna - 2 317 588 z³

Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska - 982 208 z³

Oœrodek Kultury i Biblioteka - 706 000 z³

Gospodarka mieszkaniowa - 440 150 z³

Bie¿¹ce utrzymanie dróg - 401 871 z³

Ochrona przeciwpo¿arowa - 222 000 z³

Obs³uga d³ugu publicznego - 150 000 z³

Kultura fizyczna - 125 000 z³

Pozosta³e - 408 746 z³

Wydatki bud¿etu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2013

Ambitny bud¿et na rok 2013

habilitacji w ŒDS z terenu Gminy
Grodzisko Dolne, Gminy ̄ o³ynia
oraz Miasta Przeworsk, Le¿ajsk
i Gminy Le¿ajsk. Zakup drugiego
busa u³atwi dojazd kolejnym
uczestnikom.

Dodatkowy bus usprawni trans-
port i skróci czas dojazdu, auto-
matycznie wyd³u¿aj¹c czas prze-
bywania na zajêciach w placówce.
Koszt zakupu pojazdu wyniós³
299 tys. z³, z czego Powiat Le¿ajski
dofinansowa³ zakup ze œrodków
Pañstwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe³nosprawnych
kwot¹ ponad 159 tys. z³. Pozosta³¹
czêœæ œrodków zapewni³a gmina.

MH

Mercedes dla ŒDS
Gmina zakupi³a kolejny samo-
chód przystosowany do przewo-
zu osób niepe³nosprawnych. Mer-
cedes-Benz Sprinter 516 CDI przy-
stosowany jest do przewozu
19 osób i posiada 4 stanowiska
dla wózków inwalidzkich. Pojazd
wykorzystany zostanie do przewo-
zu uczestników do Œrodowisko-
wego Domu Samopomocy w Lasz-
czynach i filii w Podlesiu.

Najwa¿niejsze wydatki przewi-
dziane w roku 2013 przedstawia
wykres. Zad³u¿enie Gminy na
dzieñ uchwalania bud¿etu stano-
wi 15,36% planowanych docho-
dów w roku 2013. W przysz³ym
roku zaplanowano szereg przed-
siêwziêæ uwzglêdniaj¹cych dotacje
zewnêtrzne, najwa¿niejsze z nich
to:
�„Poprawa bazy oœwiatowej na

terenie Gminy Grodzisko Dol-

W dniu 21 grudnia 2012 r., Rada Gminy Grodzisko Dolne przyjê³a
uchwa³ê bud¿etow¹ na przysz³y rok. Wczeœniej projekt uchwa³y uzy-
ska³ pozytywn¹ opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bud¿et roku
2013 jest zrównowa¿ony tzn., ¿e wydatki s¹ równe dochodom i wy-
nosz¹ blisko 24 miliony z³.

ne” – wnioskowane dofinanso-
wanie to kwota: 999 811,54 z³,

�„Termomodernizacja obiektów
u¿ytecznoœci publicznej w Gmi-
nie Grodzisko Dolne” – wartoœæ
ogó³em 2 111 748,83 z³, w tym
wnioskowane dofinansowanie
w wysokoœci: 1 705 024,46 z³,

�Projekt „Przeciwpo¿arowy” –
wartoœæ 1 190 000 z³, w tym
wnioskowane dofinansowanie:
1 011 500 z³.

Realizacja tych przedsiêwziêæ
uzale¿niona bêdzie od rozstrzy-
gniêæ konkursowych. W przypad-
ku uzyskania dotacji, projekty re-
alizowane bêd¹ w latach 2013-2014.

Sytuacja finansowa Gminy
w roku 2013 mo¿e ulec pogorsze-
niu. Przeprowadzona w bie¿¹cym
roku kontrola Urzêdu Kontroli
Skarbowej zobowi¹za³a Gminê do
zap³aty podatku od w³asnych nie-
ruchomoœci. Co prawda, tak za-
p³acony podatek pozostaje w bu-
d¿ecie gminy, jednak sztucznie
zawy¿a dochody w sprawozda-
niach, a to z kolei powoduje obni-
¿enie subwencji wyrównawczej.
Przyjmuj¹c tak¹ interpretacjê prze-

pisów, Gmina musia³aby zwróciæ
blisko 2,5 mln z³ za lata 2008-2010
i zgodziæ siê na coroczne zmniejsze-
nie subwencji o blisko 400 tys. z³.
W zwi¹zku z tym, ¿e dotarliœmy
do istotnych argumentów prze-
mawiaj¹cych na korzyœæ Gminy,
zdecydowaliœmy siê (prawdopo-
dobnie jako pierwsza gmina
w Polsce w tym zakresie) na postê-
powanie s¹dowe z Ministerstwem
Finansów. Przysz³oroczny bud¿et
zak³ada, ¿e rozstrzygniêcie sporu
bêdzie korzystne dla Gminy.
Ewentualna przegrana w s¹dzie
spowoduje ciêcia w zaplanowa-
nych inwestycjach lub zaci¹gniê-
cie kredytu.

Grzegorz Potacza³a
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W ub. roku w hali sportowej Zespo-
³u Szkó³ Technicznych odby³ siê cykl
licealiad w pi³ce rêcznej. Dru¿yna ch³op-
ców ZST prowadzona przez nauczycie-
la wychowania fizycznego Tomasza Maj-
kuta wygra³a zawody na szczeblu po-
wiatowym i awansowa³a do rozgrywek
na etapie rejonowym, gdzie zajê³a
II miejsce. Wynik ten da³ kwalifikacjê
do udzia³u w zawodach wojewódzkich.
Nasz¹ szko³ê reprezentuj¹ nastêpuj¹cy uczniowie: Fabian
Czerwonka, Andrzej Krówczyk, Mateusz Salwach, Marcin
Wnêk, Kamil Pytel, Krystian Kuras, Mateusz Markocki, £ukasz
Foryt, Arkadiusz Cisek, Przemys³aw Hajdasz, Marcin Moszko-
wicz, Bogdan Baj, Dariusz Baj, Rados³aw Rafa, Marcin Leja.

Sukcesy pi³karzy rêcznych Zespo³u Szkó³ Technicznych

Podczas konkursu swoj¹ obec-
noœci¹ zaszczycili nas zaproszeni
goœcie: pan Marek Kogut – Wice-
starosta Le¿ajski, pan Marek Ka-
raku³a – Wiceburmistrz Le¿ajska,
pani Maria Rusin – Starszy Wizy-
tator Kuratorium Oœwiaty w Rze-
szowie, pan Ireneusz Stefañski –
Naczelnik Wydzia³u Edukacji,
Zdrowia i Kultury Fizycznej w Sta-
rostwie Powiatowym oraz pani
Aurelia Kryla – inspektor tego wy-
dzia³u, pani Maria Horoszko –
Dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury w Le¿ajsku, pani Ma³go-

rzata Furman – Dyrektor Domu
Dziecka w Nowej Sarzynie, pan
Wojciech Kostek – Dyrektor Po-
radni Psychologiczno – Pedagogicz-
nej w Le¿ajsku, pan Mariusz Ko-
nior – Dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Le¿aj-
sku, pan Andrzej Chmura – Dy-
rektor Muzeum Ziemi Le¿ajskiej,
pani Anna D¹bek – przedstawi-
ciel Browaru w Le¿ajsku, dyrekto-
rzy z 12 placówek kszta³cenia spe-
cjalnego z województwa podkar-
packiego, uczestnicy i ich opieku-
nowie. Recytacje ocenia³o jury w

sk³adzie: przewodnicz¹ca – pani
Krystyna Czubara – Starszy Wizy-
tator Kuratorium Oœwiaty w Rze-
szowie, pani Jolanta Korasadowicz
– Kierownik Biblioteki Publicznej
w Le¿ajsku, pani Iwona Wi¹cek –
nauczyciel jêzyka polskiego Szko-
³y Podstawowej nr 2 w Le¿ajsku,
pani Bo¿ena Zygmunt – nauczy-
ciel jêzyka polskiego Gimnazjum
Miejskiego w Le¿ajsku. Po wys³u-
chaniu recytacji wszyscy zgroma-
dzeni w le¿ajskim muzeum mogli
obejrzeæ wystawê zabawek.

Ten dzieñ na d³ugo bêdzie za-
pamiêtany przez naszych ucz-
niów, którzy zdobyli liczne wyso-
kie miejsca. W I grupie wiekowej
(kl. I-III szko³y podstawowej) –
M. Nicpoñ (I miejsce), £. Zastaw-
ny (II miejsce), w II grupie wieko-
wej (kl. IV-VI szko³y podstawowej)

I kwiaty maj¹ swoje niebo
w naszych oczach…

– T. Kucek (II miejsce), M. Za-
stawny (wyró¿nienie). W III gru-
pie wiekowej, tj. klas I-III gimna-
zjum M. Mach (I miejsce),
K. Mucha (wyró¿nienie), w IV
grupie wiekowej tj. klas szko³y po-
nadgimnazjalnej – P. Skoczylas
(I miejsce), E. S³upek (II miejsce).

Dziêkujemy wszystkim za
wsparcie, poœwiêcony czas i po-
moc zw³aszcza Starostwu Powia-
towemu w Le¿ajsku, Stowarzysze-
niu „Nie dzieli nas nic”, Dyrekcji
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej i Miej-
skiego Centrum Kultury. Cieszy
nas du¿e zainteresowanie konkur-
sem, st¹d ju¿ dzisiaj zapraszamy
wszystkich za rok, na kolejny
i wyj¹tkowy, bo XXX konkurs re-
cytatorski.

Psycholog Agnieszka Bañka

W dniu 22 listopada 2012 r. Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Le¿aj-
sku by³ organizatorem XXIX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskie-
go Placówek Kszta³cenia Specjalnego ph. „I kwiaty maj¹ swoje niebo
w naszych oczach”. W tym roku dziêki uprzejmoœci gospodarzy kon-
kurs odbywa³ siê w Dworku Staroœciñskim i mieszcz¹cym siê tam
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.
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� Kwota po¿yczki:

do 400 000 z³;

� Maksymalny okres

sp³aty: do 5 lat;

� Oprocentowanie:

od 2%;

� Prowizja: 0 %

Oferta Funduszu Po-

¿yczkowego skierowa-

na jest do firm oraz

podmiotów nowopow-

sta³ych.

Po¿yczkê przeznaczyæ

mo¿na na finansowanie

przedsiêwziêæ inwesty-

cyjnych.

Takiej w³aœnie integracji sprzy-
jaj¹ wspólne imprezy o charakte-
rze rozrywkowym. A trzeba przy-
znaæ, ¿e nasza m³odzie¿ potrafi je
przygotowaæ naprawdê profesjo-
nalnie. Przyk³adem by³a dyskote-
ka andrzejkowa po³¹czona z tra-
dycyjnymi wró¿bami. Uczniowie
zadbali o wydrukowanie cieka-
wych i starannych plakatów, przy-
gotowali te¿ szereg zabawnych
i symbolicznych wró¿b, nie zabra-
k³o tradycyjnego „lania wosku”,
odgadywania imienia swojej sym-
patii, itd. Jedna z uczennic – Mag-
dalena Kolano upiek³a ciasteczka,
w których zamieszczone zosta³y
przygotowane przez ni¹ weso³e
wró¿by i sentencje. Okazuje siê,
¿e licealna m³odzie¿ potrafi
siê nie tylko dobrze, ale i kultural-

nie bawiæ. Po zabawie wszyscy za-
brali siê do sprz¹tania.

Wkrótce po andrzejkach Samo-
rz¹d Uczniowski przygotowa³
szkolne miko³ajki. Tu m³odzie¿
popisa³a siê niezwykle starannym
przebraniem, a obdarowanie nawet
symbolicznymi ³akociami tak du-
¿ej grupy spo³ecznej stanowi³o nie
lada wyzwanie. Miko³ajowe odwie-
dziny w klasach by³y dla m³odzie¿y
chwil¹ rozrywki, pretekstem do we-
so³ych zdjêæ i ¿artów. To mi³e, ¿e
uczniowie pamiêtaj¹ nie tylko
o rocznicach i powa¿nych uroczy-
stoœciach, ale tak¿e potrafi¹ siê
wspólnie kulturalnie bawiæ.

Cz³onkowie samorz¹du zawsze
aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu szko-
³y. Do tradycji nale¿y ju¿ wspólne
ubieranie szkolnych choinek, a tak-

Szanujemy tradycjê
– rozwijamy obrzêdowoœæ

Dzia³alnoœæ w Samorz¹dzie
Szkolnym nie musi byæ trud-
na ani nu¿¹ca. Przekonali siê
o tym ju¿ kolejny raz cz³on-
kowie SU z Zespo³u Szkó³
Licealnych im. Boles³awa
Chrobrego w Le¿ajsku. Ce-
lem ich dzia³alnoœci jest nie
tylko wspó³praca w spra-
wach dotycz¹cych szko³y,
godne jej reprezentowanie,
ale tak¿e integracja spo³ecz-
noœci szkolnej.

¿e udzia³ w spotkaniu op³atkowym
wraz z przedstawicielami starostwa,
dyrekcj¹ i nauczycielami. To wa¿-
ne, i¿ uczniowie pamiêtaj¹ o ¿ycze-
niach, kolêdowaniu i o tym, ¿e ich
obecnoœæ i dzia³alnoœæ tworzy hi-
storiê tej szko³y. Wystawianie jase-
³ek, kolêdowanie, swoj¹ tradycj¹ siê-
gaj¹ w szkole lat przedwojennych.

Jak zawsze w tym roku uroczy-
stoœæ op³atkow¹ uœwietni³y kolêdy
chóru pod kierunkiem pani B. Ku-
czek oraz zespó³ instrumentalny
„Labirynt” pod kierownictwem
pana A. Horoszki. Goœcinnie nato-
miast wyst¹pi³y z jase³kami dzieci
z Oazy Dzieci Bo¿ych z parafii le¿aj-
skiej, przygotowane przez ks. Paw³a
Polasza. By³a to mi³a niespodzianka
dla nas wszystkich zebranych.

B. D³ugoñ

�Szkolne miko³ajki.

�Uroczystoœæ op³atkowa.

Nisko

oprocentowane

po¿yczki

z Unii

Europejskiej

Le¿ajskie
Stowarzyszenie

Rozwoju,
ul. Targowa 9,

Le¿ajsk
tel. 17 242 79 08

www.lsr.pl

Le¿ajskie

Stowarzyszenie

Rozwoju prowadzi

Fundusz

Po¿yczkowy,

oferuj¹cy atrakcyjne

warunki kredytowe:



20 KURIER POWIATOWY 1/2013 (105)

��POWIAT

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.

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 bêd¹ dostêpne?
MUX1: TVP 1 HD, TVP 2, TVP INFO, Eska TV, TTV, Polo TV, ATM
Rozrywka, MUX2: Polsat, TVN, TVN 7, TV4, TV Puls, TV Puls 2,
TV 6, Polsat Sport News.

Prze³¹cz siê
na telewizjê
cyfrow¹!

W dniu 23 lipca 2013 roku w Le¿ajsku zostanie wy³¹czona telewi-
zja analogowa. Od tego dnia nadawany bêdzie wy³¹cznie sygna³
cyfrowy.

Takie dzieci mog¹ wiêc urodziæ
siê z objawami zespo³u odstawie-
nia nikotyny: s¹ bardziej p³aczli-
we, niespokojne, gorzej œpi¹,
maj¹ zaburzenia funkcji przewo-
du pokarmowego. Na ca³e ¿ycie
pozostanie u nich zwiêkszona to-
lerancja nikotynowa, w przysz³o-
œci ³atwiej uzale¿niaj¹ siê od pale-
nia papierosów, s¹ tak¿e bardziej
sk³onne do siêgania po papierosy
we wczesnym wieku. Prenatalna
ekspozycja ma wiêc znacz¹cy
wp³yw na wczesn¹ inicjacjê tyto-
niow¹ dzieci i u¿ywanie przez nie
tytoniu w doros³ym ¿yciu.  Miesz-
kanie z osobami, które pal¹ ma
kluczowy wp³yw na przysz³¹ po-
stawê w stosunku do palenia

u dzieci. Rodzice, dziadkowie i star-
sze rodzeñstwo musz¹ zdawaæ so-
bie sprawê ze swojej roli w tej kwe-
stii. Szczególnie matki, które nie
pal¹ daj¹ swoim dzieciom naj-
lepsz¹ ochronê przed inicjacj¹ ty-
toniow¹ poprzez swoje pogl¹dy
dezaprobuj¹ce palenie.

Rodzice maj¹ wp³yw na pogl¹-
dy dzieci do 12-14roku ¿ycia.
Starsze dzieci staj¹ siê mniej
otwarte na treœci przekazywane
w domu. Dlatego bardzo wa¿ne
jest, aby starsi nauczyli dzieci
w³aœciwej postawy w stosunku
do palenia w odpowiednim cza-
sie.

Zród³o: Centrum
Onkologii w Warszawie

Dzieci pal¹cych rodziców
te¿ bêd¹ palaczami!
Palenie przez kobie-
tê w ci¹¿y prowadzi
do kontaktu rozwija-
j¹cego siê mózgu nie-
narodzonego dziecka
z nikotyn¹. Dlatego
u dziecka mog¹ wy-
st¹piæ po porodzie
objawy g³odu nikoty-
nowego (tak jak u pa-
laczy rzucaj¹cych
palenie).

´

Art. 221 Kodeksu cywilnego:
Za konsumenta uwa¿a siê osobê
fizyczn¹ dokonuj¹c¹ czynnoœci
prawnej niezwi¹zanej bezpo-
œrednio z jej dzia³alnoœci¹ go-
spodarcz¹ lub zawodow¹.

Do Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w Le¿ajsku mog¹
zwracaæ siê jedynie mieszkañcy
powiatu le¿ajskiego. Osoby za-
mieszkuj¹ce na terenie innych
powiatów, proszone s¹ o korzysta-
nie z pomocy Rzeczników, w³aœci-
wych dla nich terytorialnie.

Biuro Powiatowego Rzecznika
Konsumentów czynne jest we

Jak uzyskaæ pomoc

Powiatowego Rzecznika Konsumentów?
Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów udziela pomocy w relacjach
(spornych sprawach), w których
stronami s¹ konsument i przed-
siêbiorca. Rzecznik s³u¿y pomoc¹
wy³¹cznie konsumentom.

wtorek i czwartek w godz. 7.30 -
15.30 w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Le¿ajsku przy ul. Ko-
pernika 8, pok. 102.

Konsument zwracaj¹cy siê
o udzielenie porady ustnej do Po-
wiatowego Rzecznika Konsu-
mentów nie jest zobowi¹zany do

sk³adania oficjalnych pisemnych
wniosków.

Porady konsumenckie udzielane s¹:
· osobiœcie w pokoju nr 102,
· telefonicznie pod numerem tel.

17 24 04 508
· za poœrednictwem poczty elek-

tronicznej e-mail: rzecz-
nik_k@starostwo.lezajsk.pl. Za-
pytania kierowane drog¹ elek-
troniczn¹ powinny zawieraæ:
imiê i nazwisko konsumenta,
adres zamieszkania oraz ewen-
tualnie telefon kontaktowy. Py-
tania anonimowe pozostan¹
bez rozpoznania i odpowiedzi.
Zg³oszenie problemu konsu-

menckiego skutkuj¹cego pi-
semn¹ interwencj¹ rzecznika kon-

sumentów do Sprzedawcy/ Us³u-
godawcy czy Operatora powinno
nast¹piæ w formie pisemnej. Do
wniosku nale¿y za³¹czyæ kseroko-
pie posiadanych dokumentów
np. zg³oszenie reklamacyjne,
umowê zawart¹ z przedsiêbiorc¹,
korespondencjê pomiêdzy konsu-
mentem a przedsiêbiorc¹, opiniê
rzeczoznawcy i inne dokumenty
dotycz¹ce danej sprawy.

Interwencje Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w Le-
¿ajsku w stosunku do przedsiêbior-
ców podejmowane s¹ po wyczer-
paniu przez konsumenta toku
postêpowania reklamacyjnego
narzuconego mu przez ustawê lub
wynikaj¹cego z umowy zawartej 
z przedsiêbiorc¹.

Adresy rzeczników konsumentów znajduj¹ siê na stronie:

http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
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Pierwowzór literacki J.R.R. Tol-
kiena by³ jednak tylko punktem
wyjœciowym do ukazania komicz-
nych scenek z pogranicza wspó³-
czesnej kultury anglosaskiej i pol-
skiej. Œpiewaj¹cy czarodzieje i kra-
snoludy w d³ugich brodach, elfy
i tañcz¹ce ptaki oraz smoki rozba-
wi³y zgromadzon¹ publicznoœæ.
„Hobbit – A Tale of Big Birds and
Long Beards” powsta³ w oparciu
o scenariusz Iana Upchurcha (na-

Œwi¹teczna parodia „Hobbita” po angielsku
w NKJO w Le¿ajsku
S³uchacze Nauczycielskiego Ko-
legium Jêzyków Obcych w Le¿aj-
sku z nieukrywanym entuzja-
zmem wyst¹pili w corocznym
œwi¹tecznym przedstawieniu. Tym
razem, 20 grudnia 2012 roku za-
proszeni Goœcie oraz uczniowie
Zespo³u Szkó³ Licealnych, mogli
zobaczyæ zabawne scenki z pe³-
nej przygód wyprawy hobbita Bil-
bo po ukryty skarb.

tive speaker w NKJO Le¿ajsk) oraz
pod nadzorem re¿yserskim Arka-
diusza Bia³ego (nauczyciel
w NKJO Le¿ajsk).

AB

W finale wojewódzkim, w kate-
gorii recytacja, pierwsze miejsce
zajê³a Magdalena Maruszak ,
uczennica 3 klasy artystycznej.
W kategorii poezja œpiewana wy-
ró¿nienie otrzyma³a Sylwia Krów-
ka, uczennica 1 klasy artystycznej.
W kategorii doros³ych wyst¹pi³a
nasza Pani instruktor: Ma³gorza-
ta Bucior.

Zaszczytem by³o dla nas wystê-
powaæ obok Pani Profesor, która
prezentuj¹c utwory w³asnego au-
torstwa, zdoby³a 1 miejsce i po-
chwa³y, które zapamiêtamy na
d³ugo. Jest Pani dla mnie dowodem
na to, ¿e Pan Bóg istnieje – to s³owa
organizatora konkursu.

Konkurs wymaga³ wysokiego
poziomu, precyzji technicznej
i interpretacyjnej, czego uczymy
siê od naszej Pani Profesor na zajê-

Kurtyna najlepsza w województwie
Dnia 14.12.2012r. w Sêdzi-
szowie Ma³opolskim odby³
siê fina³ XXII Podkarpackie-
go Konkursu Poezji Religij-
nej „Poetyckie Bo¿e Unie-
sienia”. Grupa teatralna Kur-
tyna, dzia³aj¹ca przy Zespo-
le Szkó³ Licealnych im. Bo-
les³awa Chrobrego w Le¿aj-
sku, zdoby³a laury na etapie
rejonowym i wojewódzkim.

Wczeœniej, bo 19.11.2012 r. Kur-
tyna  wyst¹pi³a na deskach teatru
Maska w Rzeszowie.

Magdalena Maruszak, uczenni-
ca 3 klasy artystycznej zagra³a mo-
nodram prezentuj¹c siê wœród in-
nych laureatów konkursu „Spo-
tkania ze sztuk¹”. Magda wyst¹-

pi³a w towarzystwie Paw³a Kurasia
z klasy2d, graj¹cego na pianinie
co uczyni³o wystêp bardziej atrak-
cyjnym. Nasza prezentacja okaza-
³a siê kolejnym sukcesem, œwiad-
czy³y o tym owacje na stoj¹co i pro-
pozycje wspó³pracy ze strony in-
nych uczestników.

Opiekunka grupy

Zdjêcia z tego przed-

stawienia mo¿na zo-

baczyæ na stronie www.nkjo.le-

zajsk.pl w zak³adce „wydarzenia”.

Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych w Le¿ajsku zachêca uczniów
wszystkich klas maturalnych w regionie do wziêcia udzia³u w organi-
zowanym co roku konkursie jêzykowym. I etap odbêdzie siê 7 lutego

2013 roku w macierzystych szko³ach œrednich.
Zwyciêzców I-go etapu zapraszamy do siedziby NKJO w Le¿ajsku (ul.
M. Curie-Sk³odowskiej 6) na II-gi, fina³owy etap konkursu, który od-
bêdzie siê 5 marca 2013 roku. Laureaci otrzymaj¹ cenne nagrody.

Zapraszamy!

ciach teatralnych i lekcjach jêzyka
polskiego.

Pierwszy raz w historii konkur-
su na podium stali razem – mistrz
i uczeñ, by³o to dla nas wspania³e
doœwiadczenie. Prze¿yliœmy nie
tylko poetyckie, ale przede wszyst-
kim Bo¿e uniesienia, bo przecie¿
wszyscy mówiliœmy o Panu Bogu
i dla Niego.

Uczestniczka konkursu
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Motywem przewodnim tego-
rocznej edycji jest rozwijanie
oœmiu inteligencji opracowanych
przez amerykañskiego psycholo-
ga Howarda Gardnera. Naszej
szkole przypad³o rozwiniêcie
wœród uczestników inteligencji
matematyczno-logicznej.

Jednak¿e program Comenius
nie ogranicza siê wy³¹cznie do pra-
cy intelektualnej. Stwarza te¿ oka-
zjê do zapoznania zagranicznych
goœci z dziedzictwem kulturowym
Polski. Pierwszego dnia odbyliœmy
wiêc wycieczkê do £añcuta, do jed-
nej z najlepiej zachowanych rezy-
dencji arystokratycznych. Z rela-
cji uczestników wynika jedno-
znacznie, ¿e wszyscy byli zachwy-
ceni wnêtrzami tego piêknego
zamku.

Kolejne dni wizyty naszych ko-
legów i kole¿anek by³y poœwiêco-
ne warsztatom edukacyjnym. Na
pocz¹tku, zaprezentowaliœmy go-

œciom zaplecze dydaktyczne szko-
³y i umo¿liwiliœmy uczestnictwo
w wybranych zajêciach laborato-
ryjnych, m.in. z biologii i fizyki.
Chc¹c zademonstrowaæ im
wszechstronnoœæ uczniów szko³y,
uroczystoœæ rozpoczêcia progra-
mu uœwietniliœmy wystêpem na-
szego znakomitego zespo³u mu-
zyczno-wokalnego „Labirynt”.
Nastêpnie podzieliliœmy siê na
5-6 osobowe miêdzynarodowe

grupy warsztatowe. W celu zachê-
cenia uczestników do efektywniej-
szej pracy zosta³ zorganizowany
Miêdzynarodowy Konkurs Mate-
matyczno-Jêzykowy, w którym,
aby zwyciê¿yæ, potrzebna by³a nie
tylko inteligencja matematyczna,
ale tak¿e umiejêtnoœæ wspó³pra-
cy. Konkurs trwa³ 3 dni, rywaliza-
cja by³a zawziêta, a ró¿nice w wy-
nikach by³y minimalne. W œrodê,
po wyczerpuj¹cej psychicznej pra-
cy, mieliœmy szansê na muzyczny
relaks w trakcie organowego kon-
certu w bazylice OO. Bernardy-
nów.

Wizyta naszych przyjació³ z To-
melloso, Lecce i Simmern skoñ-
czy³a siê tak, jak i zaczê³a – wy-
cieczk¹ krajoznawcz¹. Tym razem
celem podró¿y by³a kopalnia soli
w Wieliczce oraz Stary Rynek

Uczniowie z zagranicy
w ZSL w Le¿ajsku

„Rozwój naszych

potencja³ów”,

Comenius

2011-2013

W dniach 21-27 paŸdziernika
2012 r., w ramach programu Co-
menius, goœciliœmy w Zespole
Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku
14 uczniów i 7 nauczycieli z Hisz-
panii, W³och i Niemiec. A ³¹cznie
z Polakami, aktywnie pracowa³o
nad projektem: 30 uczniów
i 10 nauczycieli.

w Krakowie. Zarówno kopalnia,
jak i starówka wywar³y wielkie wra-
¿enie na naszych goœciach. W tym
samym dniu po¿egnaliœmy grupê
w³osk¹, a rankiem nastêpnego
dnia wyjechali Niemcy i Hiszpa-
nie.

Ca³y tydzieñ wymiany  w ra-
mach programu Comenius by³
obfity tak w pracê, jak i rozrywkê.
Wszyscy jego uczestnicy skorzysta-
li na tej wizycie wielop³aszczyzno-
wo: mieli niepowtarzaln¹ okazjê
poznania innych kultur, a tak¿e
szlifowania sprawnoœci komuni-
kowania siê w jêzyku angielskim.
Dziêki temu programowi, kolejni
obcokrajowcy doœwiadczyli s³ynnej
goœcinnoœci i uprzejmoœci Pola-
ków, któr¹ z pewnoœci¹ zapamiê-
taj¹ na bardzo d³ugo.

Amadeusz Paliwoda
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Podró¿ samolotem, mo¿liwoœæ
zwiedzenia stolicy Europy od po-
cz¹tku budzi³y wiele emocji wœród
podopiecznych oœrodka. Mimo
ponurej grudniowej aury ucznio-
wie zobaczyli du¿o ciekawych
miejsc. Ju¿ w pierwszym dniu
mieli okazjê podziwiaæ zabytki
Brukseli, takie jak Katedra Œw.
Micha³a, zobaczyæ nowoczesn¹
architekturê stolicy Europy, jak
i atrakcje turystyczne m.in. Bruk-
selski Atom. Wyjazd by³ wspania³¹
okazj¹ do poznania kultury i tra-
dycji oko³o-bo¿onarodzeniowych,
poznania kuchni belgijskiej i wie-
lu jej smako³yków.

Szko³a w której uczniowie spê-
dzili ten tydzieñ, znacznie ró¿ni siê
od naszego oœrodka. BuSO Onze

Jeugd kszta³ci uczniów w wieku
gimnazjalnym i ponadgimnazjal-
nym z problemami wychowawczy-
mi i zaburzeniami w zachowaniu.
Posiada ona ogromn¹ bazê loka-
low¹, dostosowan¹ do specyfiki
kszta³cenia zawodowego: sale lek-
cyjne, gabinety specjalistyczne oraz
hale œlusarskie, stolarskie i budow-
lane przeznaczone do praktycznej
nauki zawodu. Zdecydowany re-
spekt budzi³ u uczniów tamtejszy

Uczniowie SOSW

w belgijskim Roeselare!Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Le¿ajsku ju¿

drugi rok realizuje projekt programu Comenius.

system oceniania zachowania i sze-
reg regu³ panuj¹cych w szkole.

Nasi uczniowie wziêli udzia³
w zajêciach praktycznych i wyko-
nali dwie prace techniczne z ele-
mentami stolarstwa. Sami równie¿
mieli okazjê pochwaliæ siê swoimi
umiejêtnoœciami praktycznymi
wykonuj¹c wspólnie z innymi
uczniami z tej szko³y faworki
i ró¿e karnawa³owe.

Czas wolny od zajêæ obfitowa³
w wiele atrakcji, zwiedziliœmy mia-
sto Roeselare, odwiedziliœmy krê-
gielnie i delektowaliœmy siê belgij-
skimi friches. W pañstwie, w któ-
rym kolarstwo to sport narodowy
nie sposób by³o nie zwiedziæ mu-
zeum rowerów.

W przedostatnim dniu pobytu
nasi uczniowie wziêli udzia³
w miêdzynarodowej szkolnej wy-
cieczce do Brugge – miasta zwa-
nego Wenecj¹ pó³nocy z szeregiem
kana³ów rzecznych, cudownych
zabytkowych kamieniczek, z prze-
piêknym Ratuszem w stylu gotyc-
kim. Wszyscy mieliœmy okazjê do
zostawienia intencji, jak i podziê-
kowañ w Bazylice Œwiêtej Krwi,
w której wystawiana jest fiolka
z krwi¹ Pana Jezusa.

W dniach 3-7.12.2012 r. piêcioro uczniów klas zawodowych wraz z opiekunami Izabel¹ Majcherczyk, Lidia Kani¹ i Monik¹ Pêcak spêdzi³o
kilka dni w szkole w pó³nocnej czêœci Belgii w mieœcie Roeselare.

Niezapomniane zostanie lodo-
wisko w centrum tego zabytkowe-
go miasta. Wszyscy uczniowie mie-
li okazjê do spróbowania jazdy na
³y¿wach, wspólnym wyœcigom, za-
bawom w berka, przewrotkom nie
by³o koñca.

Nasza delegacja zostawi³a Bel-
giê zaœnie¿on¹ i mroŸn¹, pogoda

nie popsu³a jednak naszych hu-
morów, nasz lot odby³ siê plano-
wo, a my wróciliœmy uœmiechniê-
ci i zadowoleni. Wyjazd dla ka¿de-
go z uczestników na pewno po-
zostanie niezapomniany na wiele
nastêpnych dni.

M.P
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9 grudnia 2012 r. w sali gimna-
stycznej Zespo³u Szkó³ w Klecie –
Brzostek odby³ siê IV Miko³ajko-
wy Turniej Kyokushin Karate
o Puchar Burmistrza Miasta
Brzostek. Do startu stanê³o 95 za-
wodników reprezentantów klubów
Karate Kyokushin z Brzostka, Dê-
bicy, Gorzyc, Le¿ajska, Nowej Sa-
rzyny, Rudnika, Tarnobrzega

Mocne akcenty na zakoñczenie
dwudziestolecia dzia³alnoœci LKKK
20 rok dzia³alnoœci klubu przy-
niós³ wiele sukcesów indywidu-
alnych i dru¿ynowych podczas
najwa¿niejszych zawodów. Nie-
zwykle pracowita by³a równie¿
koñcówka roku.

Oficjalnego otwarcia turnieju dokona³ dyrektor MOSiR-u – Pan
Zdzis³aw Makowiecki.

Trochê jakby za wysokie sto³y nie przeszkadza³y w pokazaniu przez
uczestników sporych ju¿ umiejêtnoœci sportowych popartych du¿¹
ambicj¹ i walecznoœci¹. Wsród nich byli zawodnicy Arki £êtownia
i reprezentantka s³ynnej tenisowej rodziny Lebodów z Piskorowic.

Ze wzglêdu na okres miko³ajkowy, licznymi trofeami, a tak¿e s³ody-
czami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku, Urz¹d
Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie oraz firmy Panów Janusza Janika
z Rudy £añcuckiej i Stanis³awa Buczka z Nowego Kamienia obda-
rowano wszystkich uczestników. W rolê œw. Miko³aja wcieli³ siê Starosta
Le¿ajski – Pan Jan Kida, który równie¿ dokona³ zamkniêcia turnieju.

Turniej ten zgromadzi³ 254
uczestników. By³ to najwiêkszy
turniej szachowy w naszym woje-
wództwie w roku 2012!!! Uczest-
nicy przyjechali do naszego mia-
sta z takich miejscowoœci jak: No-
wojaworowsk - Ukraina, Wadowi-
ce Górne, Pilzno, £añcut, Prze-
myœl, Tomaszów Lubelski, Rze-
szów, ¯o³ynia, Wólka Podleœna,
Stalowa Wola, Oleszyce, Prze-
worsk, Bi³goraj, Górno, Rudnik
nad Sanem, Sêdziszów Ma³opol-
ski, Nowa Sarzyna, Krosno, Dêbi-
ca, Markowa, Mielec, Lubcza Ra-
c³awówka, Stra¿ów, Biszcza, Ko-
sienice, Czarna k/Dêbicy, ¯nin

i Ropczyc. Ekipa z Le¿ajskiego
Klubu Kyokushin Karate zdoby-
³a w sumie 25 pucharów i 1 miej-
sce w klasyfikacji dru¿ynowej.

Ostatni w 2012 roku wyjazd na
bardzo presti¿owy XIII Turniej Kara-
te Kyokushin o Puchar Burmistrza
Józefowa dziewiêcioosobowej ekipy
LKKK przyniós³ dorobek 7 medali
w tym 4 z³ote, 2 srebrne i 1 br¹zowy.

Wiêcej informacji na temat turnieju na www.karate.lezajsk.pl

W Nowej Sarzynie

wy³awiano talenty

tenisa sto³owego

Miko³ajkowe szachy

w Jedynce
(woj. kujawsko-pomorskie), Ale-
kandrów, Kraków, Kolbuszowa,
Wysoka Strzy¿owska, Turbia, Dzi-
kowiec, Wólka Grodziska, Grodzi-
sko Górne, Stare Miasto, Nie-
chobrz, Cha³upki Dêbiañskie.

Ka¿dy uczestnik otrzyma³ pa-
mi¹tkowy dyplom, upominek
i paczkê miko³ajkow¹. Najlepsi zaœ
puchary, medale oraz nagrody rze-
czowe. Wszyscy zawodnicy i opie-
kunowie otrzymali gor¹cy posi³ek.

Wyniki z tego turnieju

znajduj¹ siê na stro-

nie internetowej www.chessarbi-

ter.com

Dziêkujê Panu Staroœcie Le¿aj-
skiemu, Panu Burmistrzowi, Dy-
rektorowi Browaru, w³aœcicielom
Hurtowni Owocowo-Warzywnej
LOBO oraz Wszystkim sponso-
rom za wsparcie tego szachowego
przedsiêwziêcia w naszym mieœcie.

Andrzej Mazurkiewicz

W niedzielê 9 grudnia 2012 roku w hali MOSiR w Nowej Sarzynie
pod patronatem Starosty Le¿ajskiego i Burmistrza Nowej Sarzyny
47 ch³opców i 28 dziewczynek z 15 podkarpackich klubów, w
obecnoœci licznych rodziców i opiekunów, rozegra³o II Wojewódz-
ki Turniej Kwalifikacyjny ¿aków i skrzatów w tenisie sto³owym.

W dniu 9 grudnia 2012 r. w Szko-
le Podstawowej nr 1 odby³ siê
VIII Miko³ajkowy Turniej Szacho-
wy dla dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych o Puchar Starosty Le¿ajskie-
go i Burmistrza Miasta Le¿ajska.
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Cel projektu:

Wzrost szans na zatrudnienie oraz pobudzenie

zaradnoœci i aktywnoœci zawodowej

w poszukiwaniu pracy i uzyskaniu zatrudnienia

u min. 120 bezrobotnych zarejestrowanych

w PUP w Le¿ajsku ze 134 objêtych wsparciem

w okresie do 31.12.2014 r.

Termin realizacji projektu:
1 styczeñ 2013 r. do 31 grudzieñ 2014 r.

Projekt skierowany do bezrobotnych kobiet i mê¿czyzn
zarejestrowanych w PUP Le¿ajsk, tj.:

· bezrobotnych powy¿ej 50-tego roku ¿ycia

· bezrobotnych niepe³nosprawnych

(potwierdzone aktualnym orzeczeniem)

· bezrobotnych d³ugotrwale

· bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,

bez doœwiadczenia zawodowego lub bez

wykszta³cenia œredniego

· bezrobotnych do 25 roku ¿ycia

· bezrobotnych samotnie wychowuj¹cych co

najmniej jedno dziecko do 18 roku ¿ycia

· pozosta³ych bezrobotnych wymienionych

w art. 49 ustawy o Promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy

Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku od 1 stycznia 2013r. przyst¹pi³ do realizacji projektu

Aktywnoœæ zawodowa drog¹ do zatrudnienia w powiecie le¿ajskim
wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich Dzia³anie 6.1 Poprawa dostêpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoœci zawodowej w regionie

Poddzia³anie 6.1.1 Wsparcie osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

W ramach projektu przewidujemy dla wszystkich jego
uczestników realizacjê nastêpuj¹cych dzia³añ:

· Indywidualne Plany Dzia³ania (IPD) – œrednio

trzy spotkania indywidualne z doradc¹

zawodowym;

· Poœrednictwo pracy – œrednio trzy spotkania

indywidualne z poœrednikiem pracy i œrednio

dwa spotkania uczestników projektu

z pracodawcami;

· Sta¿e (6 m-cy)

· Mo¿liwoœæ zwrotu kosztów dojazdu na w/w

formy aktywizacji.

Ka¿da uczestniczka i ka¿dy uczestnik projektu

zostan¹ obowi¹zkowo objêci 3 ró¿nymi w/w

instrumentami/formami wsparcia.

Rekrutacja do projektu:

I edycja – I kw. 2013 r. dla 68 uczestników

projektu, tj. od 22 stycznia 2013 r. do 28 lutego

2013 r.

II edycja – I kw.2014 r. dla 66 uczestników

projektu (szczegó³owe informacje i rekrutacja

zostan¹ podane w 2014 r.).

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Zapraszamy do skorzystania z naszego projektu!!!

Powiat Le¿ajski

Realizatorzy projektuOsoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku,

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Le¿ajsk
Pokój nr 18 (I piêtro, parter A – g³ówne wejœcie do budynku)

Tel. 17 242 73 73 wew. 28; 17 240 67 28

Wszelkie informacje dotycz¹ce realizacji projektu oraz Regula-

min rekrutacji bêd¹ zamieszczane sukcesywnie na stronie

www.pup.lezajsk.pl. w zak³adce Projekty EFS.
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