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Stanis³aw Kornasiewicz

Gwiazdka betlejemska
Patrz!,

 ju¿ gwiazdka betlejemska puka do okna,

œniegu p³atki tañcz¹, noc¹ utulone,

siano pachnie na stole,

a dusza samotna czeka,

a¿ przyjedziesz,

têsknoty szalone,

drêcz¹ dusze wspomnienia,

 a myœli sk³êbione

goni¹ z op³atkami

z ¿yczeniem dla bliskich,

co tam daleko czekaj¹ wieczoru

 i op³atkiem,

dziel¹ siê ¿yczeniem,

by tu na walizkach,

przez oceanów g³êbiny,

nadziei ostatkiem,

goniê – uœciskaæ Was wszystkich.

Jezus,

co przychodzi dziœ w majestacie prostoty,

dobroci oblewa nas ³ask¹,

 nadziei w niedoli

to co boli, gnêbi i ci¹¿y,

 zostawmy zgryzoty

sami weŸmy czyste sumienie,

 chodŸmy powoli

pok³oniæ siê Bogu,

co nas utuli do serca

On, ob³ud¹ nas nie karmi,

 otrze z oczu s³one ³zy

przeprosiæ Go musze,

 ja grzeszny bluŸnierca

jedyna mi³oœci¹

 jesteœ Bo¿e Ty.
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Celem zaboru sprawców s¹
przede wszystkim pieni¹dze i war-
toœciowa bi¿uteria. Przestêpstwa
zosta³y dokonane wieczorem lub
w nocy podczas nieobecnoœci do-
mowników. Zazwyczaj dzia³anie
sprawców polega³o na wy³amaniu
drzwi lub okien budynków miesz-
kalnych, które nastêpnie pl¹dro-
wano, dokonuj¹c kradzie¿y pieniê-
dzy i wartoœciowych przedmiotów.
Takie dzia³anie mo¿e œwiadczyæ
o wczeœniejszym rozpoznaniu
obiektu przestêpstwa przez spraw-
ców.

Policja wyjaœnia okolicznoœci
zaistnia³ych zdarzeñ dok³adaj¹c
wszelkich starañ, aby sprawcy kra-
dzie¿y jak najszybciej zostali ujêci

STOWARZYSZENIE INICJATYW
LOKALNYCH W WOLI ZARCZYCKIEJ
 „NASZA WOLA”

we wspó³pracy
z MIEJSKIM OŒRODKIEM KULTURY W NOWEJ SARZYNIE

ma zaszczyt zaprosiæ Pañstwa na

II REGIONALNY PRZEGL¥D
GRUP I ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH

„ŒWIATECZNE SPOTKANIA Z GWIAZD¥”
Przegl¹d odbêdzie siê 12 stycznia 2014 r.

w Oœrodku Kultury w Woli Zarczyckiej
Rozpoczêcie przegl¹du o godz. 15.00

Zapraszamy grupy i zespo³y artystyczne, intstrumentalistów, soli-
stów i wszystkich, dla których muzyka, teatr i œpiew to prawdziwa
pasja, do wziêcia udzia³u w przegl¹dzie z w³asnymi programami
i aran¿acjami o tematyce nawi¹zuj¹cej do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

D³ugoœæ programu nie powinna przekraczaæ 20 minut.
Grupy i zespo³y artystyczne pragn¹ce wzi¹æ udzia³ w przegl¹dzie,
nale¿y zg³aszaæ do dnia 2 stycznia 2014 roku drog¹ mailow¹: adamch-
mura@onet.eu lub telefonicznie: 795 810 673, 17 24 17 310, 17 24 35 111

Iloœæ zg³oszeñ ograniczona. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ
Ponadto organizator wspieraj¹c m³odzie¿ w osi¹ganiu przez nich

¿yciowych celów promuje m³ode talenty i zaprasza wszystkich w wie-
ku od 14-u do 18-u lat do wziêcia udzia³u w Przegl¹dzie w charakterze
konferansjera i prowadz¹cego imprezê. Osoby, które czuj¹, ¿e pre-
zentacja na scenie nie stanowi dla nich problemu i dyskomfortu,
a chc¹ szlifowaæ swój warsztat w tym zakresie, proszone s¹ o kontakt.
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru dwóch osób spoœród zg³o-
szonych kandydatur.

Toronto, grudzieñ 2004.
KOMUNIKAT Komenty Powiatowej Policji w Le¿ajsku
W ostatnim okresie czasu na terenie woj. podkarpackiego oraz
w powiecie le¿ajskim odnotowano kradzie¿e z w³amaniem do domów.

i ukarani. Dlatego te¿ ka¿da infor-
macja mog¹ca mieæ zwi¹zek z w³a-
maniami bêdzie wnikliwie spraw-
dzana.

Maj¹c na uwadze dokonane
przestêpstwa, zwracamy siê
z proœb¹ o wzmo¿enie czujnoœci
mieszkañców naszego powiatu –
przede wszystkim zwracania uwa-
gi w najbli¿szym otoczeniu na oso-
by i pojazdy z obcymi numerami
rejestracyjnymi.

O ka¿dej niepokoj¹cej sytuacji
prosimy niezw³ocznie informo-
waæ Policjê dzwoni¹c na bezp³at-
ny numer telefonu 997.

aspirant mgr Krzysztof Ficek
– oficer prasowy KPP Le¿ajsk
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Do tej pory zosta³y wykonane
roboty budowlane adaptuj¹ce po-
mieszczenia pod nowe pracownie,
zosta³ te¿ zakupiony nowoczesny
sprzêt do nastêpuj¹cych pracow-
ni: pracownia wspomagania pro-
jektowania CAD-CAM, pracow-
nia symulacji pracy obrabiarek
CNC, pracownia spajania i ciêcia
metali, pracownia obróbki ciepl-
nej i plastycznej, pracownia me-
trologii i wytrzyma³oœci materia-
³ów, pracownia mechatroniki, pra-
cownia pomiarów elektrycznych,
pracownia samochodowa oraz
pracownia obrabiarek do drewna.
Wartoœæ ca³ego projektu to
8,2 mln z³, z czego wartoœæ zaku-
pionego sprzêtu to kwota ponad
6,5 mln z³. Pod koniec obecnego
roku zostan¹ dostarczone najwiêk-
sze maszyny i najbardziej kosztow-
ne, tj. obrabiarki CNC i konwen-
cjonalne. Zakupiony sprzêt bêdzie
s³u¿y³ uczniom Zespo³u Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku, jak rów-
nie¿ z tego wyposa¿enia bêd¹ ko-
rzystaæ pracownicy firm w ramach
organizowanych szkoleñ. Zaku-
pione wyposa¿enie cechuje siê
bardzo wysokimi walorami u¿yt-
kowymi oraz nowoczesnoœci¹, jest
to sprzêt z najwy¿szej pó³ki, jaki
obecnie jest produkowany na œwie-
cie. RI

Powiat Le¿ajski w ramach Dzia³ania 1.3 „Regionalny System Innowa-
cji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013, realizuje zadanie pn. „Regionalne Cen-
trum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat le-
¿ajski”.

��Pracownia obrabiarek do drewna.

�Pracownia obrabiarek CNC.

�Pracownia spajania i ciêcia metalu.�Pracownia symulacji pracy obrabiarek CNC.

Anio³owie siê raduj¹, pod niebiosy wyœpiewuj¹:

Gloria, Gloria, Gloria in Excelsis Deo!

Z okazji najpiêkniejszych, najbardziej rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Sk³adamy serdeczne ¿yczenia Œwi¹teczne i Noworoczne.

Niech ogarnie ka¿dego z nas Bo¿a mi³oœæ, radoœæ i szczêœcie z Narodzenia Pana,
obfitoœæ ³ask i wszelkich darów.

Niech sk³adany pok³on u ¿³óbka Pana Jezusa wprowadzi w ¿ycie ka¿dego z nas
poczucie bezpieczeñstwa i pokoju w Nowym 2014 roku.

Niech Chrystus obdarzy swoj¹ mi³oœci¹ i b³ogos³awieñstwem,
by nie brak³o si³ do realizacji zadañ, które trzeba podj¹æ,
radoœci, któr¹ warto siê dzieliæ i nadziei, bez której nie da siê ¿yæ.

W imieniu Zarz¹du Powiatu Le¿ajskiego

Starosta Le¿ajski Jan Kida

W imieniu radnych Rady Powiatu Le¿ajskiego

Przewodnicz¹cy Rady Tadeusz Trêbacz

Trwa wyposażanie pracowni w ZSTTrwa wyposażanie pracowni w ZST

�Pracownia CNC.
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Drodzy mieszkańcy powiatu leżajskiego,
W Wieczór Wigilijny stanę przy Was, w Waszych domach,
by złożyć świąteczne Bożonarodzeniowe życzenia
ciesząc się darem życia i bycia razem.
Dobry Bóg sprawił, że doczekaliśmy po raz kolejny Bożego Narodzenia
otrzymując kolejną szansę na Boże prawe życie.
Z sercem przepełnionym wdzięcznością i z opłatkiem w dłoni
życzę Państwu pięknego przeżycia przyjścia do nas Bożej Dzieciny.
Niech nie zabraknie w Waszych rodzinach wzajemnej życzliwości,
dobroci, radości i oddania się jeden drugiemu.
Niech bogactwo Bożonarodzeniowego ducha sprawi,
że nowy nadchodzący rok 2014 będzie lepszy,
pełen Bożych darów i łask.

Drodzy mieszkańcy powiatu leżajskiego,
W Wieczór Wigilijny stanę przy Was, w Waszych domach,
by złożyć świąteczne Bożonarodzeniowe życzenia
ciesząc się darem życia i bycia razem.
Dobry Bóg sprawił, że doczekaliśmy po raz kolejny Bożego Narodzenia
otrzymując kolejną szansę na Boże prawe życie.
Z sercem przepełnionym wdzięcznością i z opłatkiem w dłoni
życzę Państwu pięknego przeżycia przyjścia do nas Bożej Dzieciny.
Niech nie zabraknie w Waszych rodzinach wzajemnej życzliwości,
dobroci, radości i oddania się jeden drugiemu.
Niech bogactwo Bożonarodzeniowego ducha sprawi,
że nowy nadchodzący rok 2014 będzie lepszy,
pełen Bożych darów i łask.

Janina Sagatowska
Senator RP

Janina Sagatowska
Senator RP

Szczęśliwego Nowego Roku!Szczęśliwego Nowego Roku!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragnę życzyć Państwu pokoju w sercu,

atmosfery pełnej miłości i radości
podczas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół,

aby spełniły się wszystkie życzenia
wypowiedziane przy wigilijnym stole.

Kolejny zaś Nowy 2014 Rok niech ożywi w nas nadzieję,
doda wiary w lepsze jutro, obdarzy pomyślnością

oraz będzie czasem realizacji osobistych
i zawodowych zamierzeń.

Zbigniew Rynasiewicz
Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Z okazji Bożego Narodzenia
przesyłam z serca płynące

życzenia wszelkiej pomyślności,
wiary w zwycięstwo dobra,

nadziei oraz wspaniałego, godnego
przeżywania Świąt w gronie najbliższych.

Niechaj Nowonarodzony Jezus Chrystus
wypełni nasze serca nadzieją i miłością

i niech nam błogosławi na każdy dzień Nowego Roku

Stanisław Ożóg
Poseł na Sejm RP

Z okazji Bożego Narodzenia
przesyłam z serca płynące

życzenia wszelkiej pomyślności,
wiary w zwycięstwo dobra,

nadziei oraz wspaniałego, godnego
przeżywania Świąt w gronie najbliższych.

Niechaj Nowonarodzony Jezus Chrystus
wypełni nasze serca nadzieją i miłością

i niech nam błogosławi na każdy dzień Nowego Roku

Stanisław Ożóg
Poseł na Sejm RP
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G³ówn¹ czêœci¹ prezentacji jest
Miêdzypowiatowy Konkurs
Piosenki Dzieci i M³odzie¿y, do
którego zaproszono wykonawców
z Powiatów Ni¿añskiego i Le¿aj-
skiego. Organizatorem imprezy
by³ Oœrodek Kultury w Nowej
Sarzynie, a wspó³organizatorem
Powiat Le¿ajski. Po eliminacjach

Nie inaczej by³o równie¿ pod-
czas XXXIII Ogólnopolskiego
Konkursu Chórów a´Cappella
Dzieci i M³odzie¿y, który odby³
siê 19 paŸdziernika br. w Bydgosz-
czy.

Chór „Cantiamo” z Gimna-
zjum Miejskiego z Le¿ajska zdo-
by³ Srebrny Kamerton!

Droga do sukcesu by³a jednak
wyboista… Problemy zaczê³y siê we
wrzeœniu, gdy wraz z rozpoczê-
ciem roku szkolnego okaza³o siê,
i¿ z grupy 50 chórzystek, które
zadeklarowa³y siê w maju do wy-
jazdu na konkurs pozosta³o 25!
A termin zbli¿a³ siê nieub³agalnie
– do 19 paŸdziernika pozosta³ mie-
si¹c. Dodaæ jeszcze nale¿y, i¿ regu-
lamin bydgoskiego konkursu jest
bardzo surowy pod wzglêdem sk³a-
du liczbowego – zgodnie z nim
chór powinien liczyæ nie mniej ni¿
25 i nie wiêcej ni¿ 50 osób. Chór
przeszed³ ju¿ pierwszy z najtrud-
niejszych progów – czyli zosta³ za-
kwalifikowany do konkursu. Pani
Barbara stanê³a przed trudn¹ de-
cyzj¹: co robiæ? Rezygnowaæ czy
próbowaæ skompletowaæ grupê.

Dla mnie wyró¿nieniem by³ ju¿
sam fakt, i¿ byliœmy jedynym chórem
z Podkarpacia, który zosta³ zakwali-
fikowany do etapu bydgoskiego. Ale

nie wyobra¿am sobie sytuacji, i¿ mo¿-
na siê poddaæ bez walki, nie jako
„w pó³ drogi”. Z minimalnym sk³a-
dem grupy rozpoczê³yœmy intensywne
przygotowania, by wypaœæ jak najle-
piej – wspomina pani dyrygent.

Przy takim minimalnym sk³a-
dzie problem by³y przede wszyst-
kim proporcje g³osowe, bez któ-
rych trudno jest wykonaæ dobrze
okreœlony repertuar.

W tym roku utworem obowi¹z-
kowym by³ „Kozio³ek Mato³ek” –
utwór bardzo melodyjny i rytmicz-
ny oparty na muzyce Adama Mar-
kiewicza w opracowaniu muzycz-
nym Krzysztofa Niegowskiego,

pozosta³e utwory to: Psalm mój
wezbrany-wezbrany ks. Zdzis³awa
Bernata, Taniec na podstawie Ma-
zurka F-dur Fryderyka Chopina
w opracowaniu chóralnym Roma-
na Cichowicza, Czarownica An-
drzeja Hundziaka, La bicicleta
w aran¿acji Edwarda Pa³asza.

Trud i podwójne zaanga¿owa-
nie przynios³y ogromny sukces:
Srebrny kamerton w kategorii
chórów szkolnych do lat 16. Sre-
bro ucieszy³o nie mniej ni¿ z³oto
w poprzednich latach.

Podsumowuj¹c ca³y wystêp muszê
stwierdziæ, i¿ dziewczêta dobrze za-
œpiewa³y, ale maj¹c ci¹gle na uwa-

dze te perypetie z przygotowaniami,
nie liczy³am na wysokie oceny.

Tym bardziej jesteœmy szczêœliwe
z sukcesu – stwierdza pani Barbara.

Kolejne edycje Konkursu po-
twierdzaj¹ rosn¹c¹ popularnoœæ
i znaczenie tego forum szlachet-
nej rywalizacji, jakim jest Ogólno-
polski Konkurs Chórów a´Cap-
pella Dzieci i M³odzie¿y.

Co roku do Bydgoszczy przy-
je¿d¿a oko³o 25 chórów z ca³ej Pol-
ski, co daje ponad tysi¹cosobow¹
grupê rozœpiewanych chórzystów.
Na przestrzeni lat trwania Kon-
kursu udzia³ w nim wziê³o prze-
sz³o 33 tysi¹ce uczestników.

Wyjazd nie by³by mo¿liwy, gdy-
by nie pomoc finansowana spon-
sorów, czyli: Elektrociep³owni
Nowa Sarzyna (prezes Iwona Sier-
¿êga) oraz BMF POLSKA
Sp. z o.o. Zak³ad Konstrukcji Sta-
lowych w Le¿ajsku (prezes Hein-
rich Steinbrecher). Bardzo dziêku-
je Cantiamo wraz z drygentk¹.
Opiekunem podczas wyjazdu by³a
Aleksandra Ko³odziej.

Warto równie¿ dodaæ, i¿ tydzieñ
póŸniej Chór „Cantiamo” wzi¹³
udzia³ w IX Warszawskim Miê-
dzynarodowym Festiwalu Chó-
ralnym „Varsovia Cantat”, gdzie
chórzystki pod batut¹ pani Bar-
bary Kuczek zosta³y finalistkami
tego festiwalu. Warto nadmieniæ,
i¿ rywalizowa³y z chórami z takich
krajów, jak: Rosja, £otwa, Estonia,
Wêgry, Czechy, Bu³garia, Ukraina,
Chorwacja czy S³owenia.

Opiekunem podczas tego wy-
jazdu by³a Ewelina Wysocka.

mak

Sarzyñska

jesieñ
Jesieñ to pora
roku, która od
wielu lat zagoœci-
³a w kalendarzu im-
prez na terenie mia-
sta i gminy Nowa Sa-
rzyna. Cyklicznie raz w roku od-
bywaj¹ siê tu prezentacje kultu-
ralne dzieci i m³odzie¿y.

W kategorii IV-VI wœród laure-
atów znaleŸli siê: Aleksandra Ko-
stek z Sarzyny, Julia Wróbel
z £êtowni, Kamil Kotulski z Brzy-
skiej Woli, Patrycja Michalec
z Nowej Sarzyny oraz Aleksan-
dra Woœko z Nowej Sarzyny.
Wœród gimnazjalistów nagrodzo-
no Ireneusza Jêdrka z Majdanu
£êtowskiego oraz Aleksandrê
Czechowicz z Nowej Sarzynie.
Na Koncercie Galowym
22.11.2013 r. przy wype³nionej po

œrodowiskowych do przes³uchañ
konkursowych przyst¹pi³o 18
uczestników w trzech kategoriach
wiekowych: kl. I-III, IV-VI szkó³
podstawowych oraz gimnazjum.
Do koncertu fina³owego jury za-
prosi³o 11 wokalistów. Wœród naj-
m³odszych zwyciê¿y³a Ania Woœ-
ko z Sarzyny, II miejsce zajê³a
Magdalena Hacia z Brzyskiej Woli,
III miejsce ex aequo Marzena
Banaœ z Sarzyny i Nikola Jêdrze-
jewska z Wólki £êtowskiej.

brzegi widowni domu Kultury
w Sarzynie nagrody wrêczono nie
tylko wokalistom, ale równie¿ lau-
reatom konkursów: recytatorskie-
go oraz plastycznego o tematyce
jesiennej. Spoœród 232 nades³a-
nych prac wyró¿niono 51 prezen-
tacji plastycznych, z których
w Sali widowiskowej i hallu filii
Oœrodka Kultury w Sarzynie urz¹-
dzono wystawê.

BR

Srebro na wagê z³ota
Batuta pani Barbary Kuczek – dyrygentki Chóru „Cantiamo” z Gimnazjum Miejskiego
w Leżajsku jest bez wątpienia „czarodziejska”. Dowodem na to są niezliczone
sukcesy na konkursach chórów szkolnych, na których w zdecydowanej większości
chórzystki pani Barbary zajmują najwyższe lokaty.

Batuta pani Barbary Kuczek – dyrygentki Chóru „Cantiamo” z Gimnazjum Miejskiego
w Leżajsku jest bez wątpienia „czarodziejska”. Dowodem na to są niezliczone
sukcesy na konkursach chórów szkolnych, na których w zdecydowanej większości
chórzystki pani Barbary zajmują najwyższe lokaty.
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W uroczystoœci poœwiêcenia
i oficjalnego otwarcia drogi uczest-
niczyli m.in. Cz³onek Zarz¹du
Województwa Bogdan Romaniuk,
radny Województwa Podkarpackie-
go Stanis³aw Bartnik, Przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu Le¿ajskiego Ta-
deusz Trêbacz, Starosta Le¿ajski
Jan Kida, Wicestarosta Le¿ajski
Marek Kogut, Cz³onek Zarz¹du
Powiatu Le¿ajskiego Lucjan Czen-
czek, a tak¿e samorz¹dowcy
z oœciennych gmin, przedstawicie-
le duchowieñstwa, s³u¿b mundu-
rowych oraz wykonawcy drogi.

Inwestycja rozpoczêta zosta³a
w kwietniu 2012 roku.  Wyremon-
towany 12 kilometrowy odcinek

drogi zyska³ ca³kowicie now¹ na-
wierzchniê, a co najwa¿niejsze
now¹ noœnoœæ. Do tej pory by³ to
dopuszczalny nacisk 8,6 tony na
oœ, teraz to 10 ton. Wczeœniej nie
wszystkie pojazdy mog³y siê têdy
poruszaæ. Przebudowane zosta³y
dwa mosty na rzece Z³ota, zwiêk-
szaj¹c ich noœnoœæ do 50 ton, te-
raz ka¿dy pojazd mo¿e têdy prze-
jechaæ. Powsta³o 5 kilometrów
nowych chodników, wyremonto-
wanych zosta³o kolejnych 5.
Wzd³u¿ drogi zosta³y utwardzone
pobocza, powsta³y odwodnienia,
przebudowane zosta³y zatoki au-
tobusowe, powsta³a sygnalizacja
œwietlna oraz oœwietlenie drogi. 

Impreza rozpoczê³a siê uroczy-
stym apelem, nastêpnie mia³o
miejsce powitalne œwieczkowisko.
W dalszej czêœci wieczoru przebie-
g³o losowanie kolejnoœci wystêpów
uczestników podczas sobotnich
przes³uchañ.

W sobotnie przedpo³udnie od-
by³y siê wspomniane wystêpy ze-
spo³ów i solistów przed jury. Wie-
czorem natomiast, w galerii MCK

nast¹pi³o otwarcie wystawy pt.
„1913-2013”.

Do ekspozycji zosta³y w³¹czone
rzeczy, które uda³o siê zgromadziæ
na przestrzeni 100-letniej historii.
S¹ to m.in.: kopia pierwszego roz-
kazu, stare mundury, ksi¹¿eczki
harcerskie, kroniki dru¿yn, kroni-
ki pracy obozu, plakietki, a tak¿e
zdjêcia – pierwsze pochodz¹ce
z lat 30-tych.

z Hufca Stalowa Wola. Nie mog³o
zabrakn¹æ równie¿ wystêpu goœcia
wieczoru, którym by³ zespó³
„Zgórmysyny”. Tego dnia równie¿
uczestnicy udali siê na skwer przy
Placu Targowym, aby wzi¹æ udzia³
w poœwiêceniu kamienia upamiêt-
niaj¹cego 100-lecie istnienia har-
cerstwa w Le¿ajsku.

PóŸnym wieczorem tradycyjnie
zgromadzili siê w SP2, aby wzi¹æ
udzia³ we Mszy Œwiêtej, której prze-
wodniczy³ ks. Jacek £uc. Stanowi-
³o to oficjalne zakoñczenie impre-
zy, gdy¿ ostatni dzieñ to ju¿ tylko
po¿egnania i powroty do domów.

Jubileuszowy Festiwal Piosenki
Harcerskiej i Turystycznej „HiT
2013” stanowi³ bardzo wyj¹tkowe
wydarzenie, tym bardziej, i¿ ³¹czy³
siê z podsumowaniem obchodów
100-lecia istnienia harcerstwa na
naszej ziemi. Gospodarzami im-
prezy by³a Komenda Hufca ZHP
Le¿ajsk wraz z Miejskim Centrum
Kultury, a wspó³organizatorem
Powiat Le¿ajski.

Monika Matuszko

Ponad 42 miliony z³otych koszto-
wa³a rozbudowa drogi wojewódz-
kiej nr 877 na odcinku 12 km
z Le¿ajska do granicy woje-
wództw podkarpackiego i lubel-
skiego. 25 listopada br. na dro-
dze w Starym Mieœcie oficjalnie
oddano drogê do u¿ytku.

Wa¿ne jest tak¿e to, ¿e droga ta
jako pierwsza spoœród wojewódz-
kich zyska³a podwójn¹ porowat¹
cich¹ nawierzchniê.

oprac. na podst. materia³ów
Urzêdu Marsza³kowskiego

Województwa Podkarpackiego

O rozbudowie tej drogi pisali-
œmy w „Kurierze Powiatowym”
nr 10/2013 w wywiadzie z pa-
nem Stanis³awem Bartnikiem
– radnym Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

Oficjalne
otwarcie
rozbudowanej drogi wojewódzkiej

Oficjalne
otwarcie
rozbudowanej drogi wojewódzkiej

X Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT 2013

W dniach 15-17.11.2013 r. odby³ siê X Festiwal Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej „HIT”. W tych dniach do Le¿ajska zjecha³o blisko 200
harcerzy z ró¿nych miast, takich jak Rzeszów, Jaros³aw, Przemyœl czy
Sanok.

Kulminacyjnym punktem fe-
stiwalu by³ Koncert Galowy, pod-
czas którego nast¹pi³o og³oszenie
werdyktu. Najwy¿sze noty, zgar-
niaj¹c nagrodê Grand Prix, otrzy-
ma³ zespó³ „Soczek Band” z Huf-
ca Le¿ajsk. Pierwsze miejsce w ka-
tegorii solowej zajê³a Julia Roman
z Tarnobrzega, natomiast w kate-
gorii zespo³owej pierwszej miejsce
otrzyma³ zespó³ „Fantasmagorie”
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W zawodach wziê³y udzia³ re-
prezentacje oœmiu szkó³ ponad-
gimnazjalnych z ca³ego rejonu.
Uroczystoœci otwarcia dokonali:
Wicestarosta Le¿ajski Marek Ko-
gut, Dyrektor Szko³y Zbigniew
Trêbacz oraz Rejonowy Organi-
zator Sportu Eugeniusz Josse.

Dru¿yna z Zespo³u Szkó³ Lice-
alnych w sk³adzie: Gol Rafa³, Ko-
zyra Marcin, Grabarz Jakub, Ski-
ba Marlena, pod opiek¹ Marii

��Po III kwartale wyniki finan-
sowe le¿ajskiego SP ZOZ s¹ lepsze
ni¿ przed rokiem – zysk netto wy-
niós³ ponad 118 tys. z³. Jednocze-
œnie oddzia³y szpitalne i zak³ad
opiekuñczo-leczniczy generuj¹
stratê, dodatni wynik mo¿liwy jest
dziêki dotacjom (2,6 mln z³) oraz
dzia³alnoœci szpitalnego oddzia³u
ratunkowego (1,2 mln z³). Wydat-
ki na inwestycje przekroczy³y
3,1 mln z³.
��Na terenie powiatu le¿ajskie-

go funkcjonuj¹ 53 rodziny zastêp-
cze, w tym 37 rodzin spokrewnio-
nych z dzieckiem (dziadkowie lub
rodzeñstwo) oraz 16 niezawodo-
wych. Pod ich kuratel¹ przebywa
75 wychowanków. Na ka¿de dziec-
ko otrzymuj¹ miesiêczn¹ pomoc
w wysokoœci 660,- z³ (rodzina spo-
krewniona) lub 1.000,- z³ (rodzina
niespokrewniona) – w przypadku
dzieci niepe³nosprawnych œwiad-
czenie podwy¿szane jest o 200,- z³.

53 osoby korzystaj¹ z Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Brzózie Kró-
lewskiej. Jest on przeznaczony dla
ludzi starszych oraz somatycznie
(soma gr. – cia³o) chorych. 86 osób
przewlekle psychicznie chorych
przebywa w DPS w Piskorowicach-
Mo³yniach. Nadzór nad rodzina-
mi zastêpczymi oraz dps-ami z ra-
mienia samorz¹du powiatowego
sprawuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.
��Spoœród 40 geodezyjnych ob-

rêbów ewidencyjnych obejmuj¹-

cych powiat le¿ajski 38 posiada nu-
meryczn¹ mapê ewidencyjn¹. Jed-
noczeœnie modernizacja ewidencji
gruntów i budynków zosta³a ju¿
ukoñczona lub jest bliska ukoñ-
czenia w 37 obrêbach. Ewidencja
obejmuje obszar ponad 58 tys. ha.
��Zgodnie z planem tocz¹ siê

prace przy rewaloryzacji obiektów
i placów wchodz¹cych w sk³ad ze-
spo³u klasztornego OO. Bernar-
dynów w Le¿ajsku. Czêœæ z nich
poziomem zaawansowania prze-
kroczy³a 90 proc., pozosta³e mi-
nê³y pó³metek. Dziêki rewaloryza-
cji uda siê przywróciæ dawny wy-
gl¹d m.in. 0,5 km murom i kurty-
nom ochronnym, przebudowaæ
Plac Mariacki oraz ogrody udostêp-
niaj¹c je szerokiemu ogó³owi spo-
³eczeñstwa. Powstanie tak¿e fran-
ciszkañski oœrodek kultury, który
dysponowaæ bêdzie obiektem
o powierzchni u¿ytkowej 1 tys.
mkw. z sal¹ konferencyjn¹ i wido-
wiskow¹. Wartoœæ wszystkich ro-
bót zamknie siê kwot¹ 30,8 mln z³
przy dofinansowaniu 29,6 mln z³
ze œrodków UE oraz dotacjom prze-
kazanym przez samorz¹dy w wy-
sokoœci 820 tys. z³ (szczegó³owe
kwoty publikujemy obok). Plano-
wane zakoñczenie robót przypa-
da na koniec czerwca 2014 r. – Na
taki zakres, tempo i rozmach prac
naszego zgromadzenia zakonne-
go prawdopodobnie nigdy by nie
by³o staæ – mówi o. Joachim Ciu-
pa, kustosz le¿ajskiej bazyliki.

Sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego
27 listopada 2013 r. Rada Powiatu podjê³a uchwa³y w sprawie:
� przyjêcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Le¿ajskiego na lata

2014-2017 – XLVIII/246/2013,

� zmiany Uchwa³y Nr XXXVIII/205/2013 Rady Powiatu Le¿ajskiego z dnia

26 lutego 2013 r. w sprawie okreœlenia zadañ z zakresu rehabilitacji

zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych

oraz wysokoœci œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepe³nosprawnych przeznaczonych na realizacjê tych zadañ w 2013 r.

– XLVIII/247/2013,

� przyjêcia rocznego Programu wspó³pracy Powiatu Le¿ajskiego z orga-

nizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami mog¹cymi realizowaæ

zadania po¿ytku publicznego na rok 2014 – XLVIII/248/2013,

� likwidacji jednostki bud¿etowej Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geo-

dezyjnej i Kartograficznej w Le¿ajsku – XLVIII/249/2013,

� przyjêcia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Le-

¿ajsku – XLVIII/250/2013,

� zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Le¿ajskiego –

XLVIII/251/2013,

� zmian w bud¿ecie Powiatu na 2013 r. – XLVIII/252/2013,

�wyra¿enia zgody na przekazanie Miastu i Gminie Nowa Sarzyna zadania

publicznego nale¿¹cego do w³aœciwoœci Powiatu Le¿ajskiego z zakresu

zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr 1084R Nowy Kamieñ – gr. Powiatu –

£êtownia – Sarzyna – XLVIII/253/2013,

�wyra¿enia zgody na przekazanie Miastu i Gminie Nowa Sarzyna zadania

publicznego nale¿¹cego do w³aœciwoœci Powiatu Le¿ajskiego z zakresu

zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr 1238R £êtownia – Hucisko – Maleni-

ska – XLVIII/254/2013.

��Radni Robert ̄ o³ynia i Marek
Ordyczyñski zwrócili uwagê na nie-
pokoj¹ce ich zdaniem zapisy, które
pojawi³y siê w strategii rozwoju wo-
jewództwa podkarpackiego do roku
2020. W obszarach strategicznej
interwencji priorytet rozwojowy
przewidziano dla czterech kierun-
ków dzia³ania, trzy z nich wyklu-
czaj¹ tereny nale¿¹ce do powiatu le-
¿ajskiego, poniewa¿ nie zosta³y one
w³¹czone w tzw. zintegrowane in-
westycje terytorialne (ZIT). Tymcza-
sem w nowej perspektywie finanso-
wej ze œrodków UE dla dziewiêciu
ZIT-ów (tyle zaproponowano w stra-
tegii) przewidziano 150 mln euro
wsparcia. Zdaniem R. ̄ o³yni ozna-
cza to, ¿e dla gmin z powiatu le¿aj-
skiego i samego powiatu pozyski-
wanie œrodków z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego bêdzie mo¿-
liwe wy³¹cznie w procedurze kon-

kursowej. W tej sytuacji trudno so-
bie wyobraziæ, by bez nieistniej¹cej
strategii rozwoju powiatu do 2020 r.
pojawi³y siê spójne projekty. Marek
Kogut, wicestarosta, zwróci³ uwa-
gê, ¿e g³ównym beneficjentem ZIT-
ów bêd¹ samorz¹dy miejskie jako
skupiska przemys³owe i to one
w pierwszej kolejnoœci powinny za-
biegaæ o utworzenie ZIT-u. Tak by³o
m.in. w Rzeszowie, gdzie z inicjaty-
wy prezydenta miasto zawar³o po-
rozumienia z okolicznymi gmina-
mi tworz¹c podwaliny pod przysz³y
ZIT. Istota projektu w ZIT, oprócz
jego zgodnoœci ze strategi¹, sprowa-
dza siê zdaniem Jana Kidy, starosty
le¿ajskiego, do wartoœci przedsiêwziê-
cia oscyluj¹cej wokó³ 20-30 mln z³.
Oœwiadczy³, ¿e zabiega o wpisanie
terenu powiatu le¿ajskiego do aglo-
meracji rzeszowskiej, jako ¿e g³ów-
ne centra rozwoju zakreœlono wokó³
by³ych miast wojewódzkich lub
oœrodków przemys³owych typu
Mielec, Stalowa Wola. Radny Ma-
rek Œli¿ skonstatowa³, ¿e w powie-
cie le¿ajskim przemys³ skupiony jest
na terenie miasta Le¿ajsk, gminy
Le¿ajsk oraz miasta i gminy Nowa
Sarzyna. Prawdopodobnie pomiê-
dzy tymi oœrodkami zabrak³o w³a-
œciwej koordynacji i porozumienia,
by ubiegaæ siê o wpisanie do ZIT.

Sprawie strategii rozwoju wraz
z perspektyw¹ finansow¹ w latach
2014-2020 ma byæ poœwiêcona
jedna z najbli¿szych sesji Rady Po-
wiatu.

(ja)

Dotacje przekazane w 2013 r. przez samorz¹dy na rewitalizacjê

zespo³u klasztornego OO. Bernardynów w Le¿ajsku.
Nazwa samorz¹du -------------------------------  Kwota dotacji w z³

Województwo Podkarpackie ------------------------------  200 tys.

Powiat Le¿ajski -----------------------------------------------  200 tys.

Miasto Le¿ajsk -----------------------------------------------  200 tys.

Gmina Le¿ajsk -----------------------------------------------  100 tys.

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna ------------------------------  70 tys.

Gmina Grodzisko Dolne -------------------------------------  50 tys.

Dnia 5 listopada 2013 roku w Zespole Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku odby³a siê

Rejonowa Dru¿ynowa Licealiada Szachowa

Kurowskiej, zdoby³a I-sze miej-
sce i tym samym zakwalifikowa³a
siê do Fina³u Wojewódzkiego Li-

cealiady, który odbêdzie siê w Dê-
bicy w grudniu 2013 roku.

Pami¹tkowy Puchar dla zwyciê-
skiej dru¿yny oraz dyplomy
uczestnictwa pozosta³ym zespo-
³om wrêcza³ Wicestarosta Le¿aj-
ski Marek Kogut i Dyrektor Szko-
³y Zbigniew Trêbacz. Impreza
odby³a siê w bardzo mi³ej i przyja-
znej atmosferze.

Maria Kurowska
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21 listopada br. z okazji
„Œwiatowego Dnia Rzucania
Palenia” w Zespole Szkó³ Liceal-
nych im. Boles³awa Chrobrego
w Le¿ajsku odby³a siê prelekcja
na temat toksycznoœci dymu ty-
toniowego. Prelekcjê wraz z pre-
zentacj¹ multimedialn¹ przed-
stawi³ pracownik Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej – P. mgr Angelina Grabarz.

Dyrekcja oraz nauczyciele jêzy-
ka polskiego i biblioteki Zespo³u
Szkó³ w Nowej Sarzynie postano-
wili zaprosiæ m³odzie¿ gimnazjaln¹
i licealn¹ miasta i gminy na spo-
tkanie poœwiêcone rozwa¿aniom
o ksi¹¿ce, czytaniu i wszelkich
korzyœciach z tego p³yn¹cych.

Og³oszono konkurs dla m³o-
dzie¿y gimnazjalnej i uczniów
Zespo³u Szkó³ im. Ignacego £uka-
siewicza w Nowej Sarzynie pod

has³em: „Z ksi¹¿k¹ mi po dro-
dze...”. Celem konkursu by³o roz-
budzanie pasji czytania, œwiado-
moœci czytelniczej, kszta³towanie
umiejêtnoœci analizy i interpreta-
cji tekstu, rozwijanie umiejêtno-
œci krytycznoliterackich i recytator-
skich. Konkurs sk³ada³ siê z czêœci
literackiej – dla licealistów, recyta-
torskiej – dla gimnazjalistów i pla-
stycznej – dla uczniów obu typów
szkó³. Prace literackie i plastyczne

zosta³y wykonane wczeœniej.
Czêœæ recytatorska odby³a siê pod-
czas fina³u konkursu, który mia³
miejsce w dniu 14 listopada 2013 r.
w bibliotece Zespo³u Szkó³.

Na wstêpie spotkania, ideê tego
przedsiêwziêcia przedstawi³a po-
mys³odawczyni i osoba czuwaj¹ca
nad ca³oœci¹, nauczycielka jêzyka
polskiego J. Czerwonka. Nasi go-
œcie z gimnazjów z Nowej Sarzy-
ny, £êtowni i Woli Zarczyckiej pre-
zentowali fragmenty prozy i po-
ezji poœwiêcone ksi¹¿ce. M³odzi
artyœci staj¹c w szranki retoryczne
wykazali siê doskona³ym przygo-
towaniem i kultur¹ ¿ywego s³owa.
Za swój kunszt zostali nagrodze-
ni: pierwsz¹ nagrodê otrzyma³a
Sylwia Kolano z Gimnazjum
w £êtowni, kolejne miejsca zajê³y:
Jagoda Zaj¹c i Izabela Romañska
z Gimnazjum w Nowej Sarzynie,
oraz Monika Gap z Gimnazjum
w Woli Zarczyckiej. Ze zgromadzo-
nych prac plastycznych w czytel-
ni biblioteki szkolnej bibliotekar-
ki A. Siedlecka i H. Urban przy-
gotowa³y wystawê. W kategorii
gimnazjów nagrodzono pracê
Zuzanny Szczêch z Nowej Sarzy-
ny, a wœród licealistów zwyciê¿y³
Kamil Dudek przed Patrycj¹ Zy-
bur¹, Adrianem Strojkiem i El¿-
biet¹ Augustynowicz.

W literackiej czêœci konkursu
rywalizowa³a m³odzie¿ naszej szko-
³y. Eseje, recenzje poœwiêcone
„ksi¹¿ce do polecenia” pisano pod
kierunkiem polonistów: J. Czer-
wonki, M. £obodziñskiej-Zyg-

munt i S. Kusiaka. Zauroczy³a
wszystkich praca napisana przez
Marcelinê Zarzyck¹, która zdoby-
³a pierwsze miejsce. Pozosta³e miej-
sca przypad³y: Karolinie Paszek,
Maciejowi Pikorowi i Magdalenie
£oin. Pami¹tkowe dyplomy i na-
grody ksi¹¿kowe laureatom kon-
kursu we wszystkich kategoriach
wrêczy³ dyrektor szko³y J. Wojda-
³owicz.

Obchody naszego œwiêta by³y
wzbogacone prelekcj¹ omawiaj¹c¹
historiê ksi¹¿ki wyg³oszon¹ przez
nauczyciela jêzyka polskiego
S. Kusiaka. Prelegent zaprezento-
wa³ zebranym oryginalny perga-
min oraz dokument na nim napi-
sany, wszyscy mogli go podziwiaæ
z bliska.

Cieszymy siê, ¿e m³odzie¿
z gimnazjów wraz z opiekunami
zechcia³a uczestniczyæ w naszym
wspólnym œwiêcie ksi¹¿ki. Czuli-
œmy siê zaszczyceni obecnoœci¹
dyrektora Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Nowej Sarzynie L. Mar-
ciniaka, przewodnicz¹cego Rady
Rodziców R. Michny i dyrektora
Domu Kultury w Nowej Sarzy-
nie B. Rupa, który przewodniczy³
jury konkursu recytatorskiego.
Mamy nadziejê, ¿e spotkanie to
bêdzie zachêt¹ do sta³ej obecnoœci
ksi¹¿ki w naszym ¿yciu.

Alicja Siedlecka

Konkurs „Z ksi¹¿k¹ mi po dro-

dze...” zrealizowano przy pomo-

cy finansowej Powiatu Le¿ajskie-

go.

Rzuæ palenie! Spotkanie edukacyjne mia³o
na celu zapoznanie m³odzie¿y ze
skutkami czynnego i biernego pa-
lenia papierosów. Wœród 30 zain-
teresowanych uczniów przepro-
wadzono badanie poziomu tlen-
ku wêgla w wydychanym powie-
trzu aparatem – „smokerlyzer”.

Podobnie w Zespole Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku prze-
prowadzono akcjê edukacyjn¹
po³¹czon¹ z pomiarem ciœnienia
krwi.

AG

Ksi¹¿ka, myœl, s³owo, uczucie, czyn...

Wszystko razem stanowi dopiero cz³owieka.
Józef Ignacy Kraszewski

Z ksi¹¿k¹
mi po drodze...
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Æwiczenia rozpoczê³y siê ofi-
cjalnym spotkaniem, podczas
którego przedstawiono za³o¿enia
oraz omówiono poszczególne
dzia³ania podejmowane przez
uczestników. Nastêpnie przy-
szed³ czas na czêœæ praktyczn¹,
podczas której odegrano trzy
mo¿liwe sytuacje kryzysowe:
� ewakuacjê budynku „B” Staro-

stwa,
� awariê sieci energii elektrycznej

w Le¿ajsku i wynikaj¹cym z tego
utrudnieniom w dostawie wody
oraz funkcjonowaniem szeroko
rozumianej gospodarki,

Muzyka towarzyszy nam od naj-
m³odszych lat, jest obecna w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka w takiej czy
innej postaci. St¹d te¿ narodzi³ siê
pomys³, by w tym roku konkurs
odbywa³ siê pod has³em „Muzyka
w s³owach zaklêta”, aby uwra¿li-
wiæ m³odych ludzi, ale i doros³ych
na piêkny i niepoznany œwiat mu-
zyki, zachêciæ nas wszystkich do
odkrywania niecodziennych
dŸwiêków, utworów, które mog¹
wzbogaciæ ¿ycie ka¿dego cz³owie-
ka, pokazuj¹c mu inny œwiat.

Do Oœrodka przyby³o 82 m³o-
dych recytatorów z 13 placówek
kszta³cenia specjalnego wraz z opie-
kunami. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczy-
cili nas równie¿ przedstawiciele
w³adz ze Starostwa Powiatowego

oraz Urzêdu Miasta, liczni goœcie
i sponsorzy wspó³pracuj¹cy z na-
szym Oœrodkiem. Jubileuszowy
konkurs odby³ siê w Miejskim Cen-
trum Kultury,  gdzie na scenie ude-
korowanej w nuty i instrumenty
uczniowie mogli zaprezentowaæ
swoje talenty recytatorsko-aktor-
skie. Czêœæ wierszy deklamowano
z podk³adami muzycznymi, inne
w towarzystwie instrumentów lub
te¿ w odpowiednim przebraniu,
a wszystko po to, by w pe³ni zapre-
zentowaæ swój talent i przenieœæ
s³uchaczy w magiczny œwiat poezji.
Wystêpy uczestników ocenia³o
jury, którego cz³onkowie od wielu
lat wspó³pracuj¹ z naszym Oœrod-
kiem. XXX konkurs by³ wyj¹tkowy,
na tablicach pojawi³y siê piêkne,
kolorowe fotografie z wczeœniej-
szych konkursowych lat, by³ te¿
trzypiêtrowy tort ze œwieczkami
oraz mi³a niespodzianka – bukiet
kwiatów z³o¿ony na rêce pani Dy-
rektor SOSW w Le¿ajsku – Bo¿eny
Garbackiej od dyrektorów oœrodków
uczestnicz¹cych od lat w tych kon-
kursach.

Dziêkujemy wszystkim za zaan-
ga¿owanie, aktywny udzia³ w kon-
kursie i wszelk¹ pomoc, bez której
ta cykliczna impreza nie mog³aby
siê odbyæ. „Muzyka w s³owach za-
klêta” – konkurs odchodzi w nie-
pamiêæ, pozostaj¹ wspomnienia
i zdjêcia, dziêki którym mo¿emy
przypomnieæ sobie jak wyj¹tkowy
by³ to dzieñ – za oknem zimno,
a w sercach dzieci oraz doros³ych
goœci³y radoœæ i zadowolenie.

Psycholog A.Bañka

Æwiczenia obrony cywilnej
20 listopada 2013 r. w Powiecie Le¿ajskim odby³y siê kompleksowe
æwiczenia pod nazw¹ „Realizacja zadañ zwi¹zanych z ochron¹ lud-
noœci w czasie zwalczania lokalnych zagro¿eñ, w tym powodzi, kata-
strof drogowych i przemys³owych”, z udzia³em Starostwa Powiatowe-
go w Le¿ajsku, Miasta Le¿ajsk i Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

acji uœwiadamia nam, jak powa¿-
ne skutki mo¿e spowodowaæ ta
awaria i co nale¿y zrobiæ, aby by³o
to najmniej uci¹¿liwe. Powodzie
zdarza³y siê ju¿ nie raz i nadal bêd¹
mieæ miejsce. W gminie Nowa
Sarzyna zbudowano wa³ z worków
z piaskiem, nie tylko w ramach
æwiczeñ, lecz w miejscu, gdzie jest
on rzeczywiœcie potrzebny. Dlate-
go, dziêki takim akcjom, powia-
towe i miejskie zespo³y zarz¹dza-
nia kryzysowego przygotowuj¹ siê
do odpowiedniego reagowania
podczas lokalnych zagro¿eñ.

DM

� zagro¿enie powodziowe i brak
energii elektrycznej w Woli Za-
rczyckiej (Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna).

Æwiczono postêpowanie w sy-
tuacjach zagro¿eñ, które niestety
s¹ realne. Brak pr¹du mo¿e siê zda-
rzyæ, a analizowanie takiej sytu-

Muzyka w s³owach zaklêta
W dniu 21 listopada br. odby³ siê XXX Wojewódzki Konkurs Recytator-
ski Placówek Kszta³cenia Specjalnego, zorganizowany przez Oœro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Le¿ajsku.
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� gen. W³adys³awa Sikorkiego
(1881-1943); urodzonego w Tuszo-
wie Narodowym k. Mielca. Gen.
Sikorski wst¹pi³ do Wojska Polskie-
go w 1918 r. W czasie okupacji by³
premierem rz¹du RP na uchodŸ-
stwie, Naczelnym Wodzem i orga-
nizatorem Polskich Si³ Zbrojnych
na Zachodzie. M¹¿ stanu. W³ady-
s³aw Sikorski zgin¹³ w Gibraltarze
4 lipca 1943 r. podczas powrotu
z inspekcji si³ Armii Polskiej na
Wschodzie. W wolnej Polsce zo-
sta³ pochowany z honorami na
Wawelu w Krakowie.

��gen. Stanis³awa Maczka, który
urodzi³ siê 31 marca 1892 r.
w Szczercu pod Lwowem. Gen.
Stanis³aw Maczek uczestniczy³
w walkach w czasie kampanii wrze-
œniowej w 1939 roku, w kampanii
francuskiej. W roku 1942 roku
zosta³ dowódc¹ 1 Dywizji Pancer-
nej. Gen. Maczek dowodzi³ swoj¹
dywizj¹ w zwyciêskiej bitwie pod
Falaise. Zmar³ 11 grudnia 1994
roku w Edynburgu. Zgodnie z w³a-

Wokó³ Piskorowic
21 listopada br. w Sali Konferencyjnej Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
mia³a miejsce prezentacja publikacji Instytutu Pamiêci Narodowej
w Rzeszowie pt. Wokó³ Piskorowic. Przyczynek do dziejów konfliktu
polsko-ukraiñskiego na Zasaniu w latach 1939-1945 z udzia³em pra-
cowników IPN-u pp. Tomasza Berezy i Artura Bro¿yniaka. Prezenta-
cja po³¹czona by³a z dyskusj¹ oraz ze zwiedzaniem wystawy Wo³yñ
1943. Wo³aj¹ z grobów, których nie ma, przygotowanej przez IPN
w Szczecinie. W prezentacji wziê³a udzia³ m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³
w Le¿ajsku oraz liczni mieszkañcy naszego powiatu.

MZL wzbogaci³o siê o nowe eksponaty
W dniu 29 listopada br. Muzeum
Ziemi Le¿ajskiem otrzyma³o ko-
pie portretów polskich genera³ów
i patriotów z okresu II wojny œwia-
towej:

snym ¿yczeniem pochowany zo-
sta³ na polskim cmentarzu wojen-
nym w Bredzie u boku towarzyszy
broni. Na wniosek mieszkañców
Bredy genera³owi przyznano ho-
norowe obywatelstwo Holandii.

Kopie tych¿e portretów zosta³y
przekazane na rêce Andrzeja
Chmury – Dyrektora MZL i An-
toniego Bereziewicza – Przewod-

�Przekazanie kopii portretów od lewej Antoni Bereziewicz, Stanis³aw Stañko, Zdzis³aw Sawicki, Andrzej Chmura.

nicz¹cego Rady Muzeum przez
by³ych absolwentów Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. B. Chrobrego
w Le¿ajsku i Mi³oœników Miasta
Le¿ajska: gen. brygady w stanie
spoczynku Stanis³awa Stañko
(matura 1962 r.) i p³k w stanie
spoczynku Zdzis³awa Sawickiego
(matura 1957 r.), w latach 1993-
2000 Kierownik Muzeum Katyñ-

skiego, cz³onek ekipy ekshumacyj-
nej w Katyniu, Charkowie i Mied-
noje.

Dyrektor MZL i Przewodnicz¹-
cy RM dziêkuj¹ Panu gen. Stani-
s³awowi Stañko i p³k Zdzis³awowi
Sawickiemu za przekazane kopie
portretów polskich patriotów,
którzy walczyli na frontach II woj-
ny œwiatowej.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Narodzenia Pañskiego, w imieniu w³asnym

oraz pracowników Muzeum, pragnê z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia.

Niechaj Œwiêta Bo¿ego Narodzenia bêd¹ niezapomnianym czasem

spêdzonym bez poœpiechu, trosk, wœród Rodziny i Przyjació³,

a w nadchodz¹cym Nowym 2014 Roku ¿yczê du¿o zdrowia,

szczêœcia, pomyœlnoœci oraz spe³nienia wszystkich marzeñ.

Dyrektor Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

Andrzej Chmura wraz z pracownikami
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Laureatów nagrody wy³ania ka-
pitu³a, pod przewodnictwem pre-
zesa IPN. W 2013 roku oddzia³ rze-
szowski przyzna³ nagrody po raz
drugi. Dyrektor Ewa Lenart po-
wiedzia³a, ¿e tym, co wyró¿nia
i ³¹czy tegorocznych laureatów jest
wierna s³u¿ba Polsce i propagowa-
nie wiedzy historycznej. Oprócz
Henryka Atemboskiego nagrody
otrzymali m.in. ks. infu³at Józef
Sondej, Lidia Teresa Argasiñska,

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
oraz powiatu leżajskiego najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich czasem zadumy,
wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.

Życzymy, aby w Nowym 2014 Roku spełniły się Państwa wszystkie plany i marzenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Jerzy Paul oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kurlej

Henryk Atemborski laureatem
nagrody IPN ,,Œwiadek Historii”
Henryk Atemborski otrzyma³ nagro-
dê „Œwiadek Historii”, przyzna-
wan¹ przez regionalne oddzia³y IPN
osobom szczególnie zas³u¿onym
dla upamiêtniania historii Narodu
Polskiego, a tak¿e osobom wspie-
raj¹cym pion edukacyjny IPN
w popularyzacji historii.

Józef Dalecki, Marian Irzyk, Ana-
tolia Gazda, Alojzy Maliszewski,
Tadeusz Kazimierz Or³owski, Alek-
sander Szymañski, Janina Wierz-
bicka-Kopeæ oraz Zespó³ Szkó³
Nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w £añcucie.

Henryk Atemborski w 1939
roku bra³ udzia³ w obronie oblê-

¿onej Warszawy, a od 1944 roku
walczy³ jako ¿o³nierz Brygady Œwiê-
tokrzyskiej Narodowych Si³ Zbroj-
nych. Po wojnie przeœladowany
i aresztowany. Zas³u¿ony dzia³acz
„Solidarnoœci”. By³ cz³onkiem Za-
rz¹du Regionu Rzeszowskiego
i delegatem na I Zjazd Krajowy
w Gdañsku w 1981 r. Otrzyma³
wiele odznaczeñ m.in. Krzy¿ Na-
rodowego Czynu Zbrojnego,
Krzy¿ Partyzancki, Krzy¿ WiêŸnia
Politycznego, Krzy¿ Semper Fide-
lis, Order Przelanej Krwi za Oj-
czyznê, Order Mêczeñstwa i Zwy-
ciêstwa, Odznakê Weterana Walki
o Niepodleg³oœæ, Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi RP. Jest pasjonatem turysty-
ki i sportu, przewodnikiem nizin-
nej i górskiej turystyki pieszej. Od
maja 2002 do kwietnia 2003 roku

odby³ samotn¹ rowerow¹ podró¿
dooko³a Europy. Zwiedzi³ niemal
wszystkie kraje kontynentu, m.in.
Hiszpaniê, Francjê, Grecjê, Litwê,
£otwê, Estoniê, Wêgry, S³owacjê,
Niemcy, Holandiê, Finlandiê,
Norwegiê, Szwecjê, Daniê, An-
gliê. Jest autorem ksi¹¿ki wydanej
przez Podkarpacki Instytut Ksi¹¿-
ki i Marketingu „Rowerem dooko-
³a Europy”, w której pisze: Przez
ca³e ¿ycie jakaœ nieodparta si³a popy-
cha³a mnie do poznawania œwiata,
piêkna krajobrazów, ¿ywej przyrody,
tajników duszy ludzkiej i ró¿nych
narodowoœci, które ukszta³towa³y ty-
powe dla siebie odmiany folkloru
i cywilizacji.

Za rozs³awienie imienia Nowej
Sarzyny na drogach ca³ej Europy
Rada Miejska dnia 4 czerwca
2003 r. nada³a Henrykowi Atem-
borskiemu Honorowe Obywatel-
stwo Miasta i Gminy Nowa Sarzy-
na. W 2012 roku objecha³ moto-
rowerem Wyspy Brytyjskie.

G. Wadas

Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK w Nowej Sarzynie dzia-
³a ju¿ 36 lat. Jest podstawow¹ jed-
nostk¹ organizacyjn¹ naszego
stowarzyszenia, jednoczeœnie je-
dyn¹ na terenie Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna tego typu struk-
tur¹ zrzeszaj¹c¹ osoby doros³e. Na
cz³onkach klubu spoczywa g³ów-
ny ciê¿ar troski o utrwalenie po-
zytywnego wizerunku czerwono-
krzyskiej organizacji. Przez ten
okres nie tylko sami aktywnie
uczestniczyli w honorowym
krwiodawstwie, ale organizowali
równie¿ otwarte akcje poboru
krwi, umo¿liwiaj¹ce niezrzeszo-
nym mieszkañcom gminy i oko-
lic przekazanie daru serca.

55-lecie Honorowego Krwiodawstwa

Polskiego Czerwonego Krzy¿a

W dniu 29 listopada w restau-
racji „Romero” w Nowej Sarzynie
odby³o siê listopadowe spotkanie
z okazji obchodów dni HDK,
w którym uczestniczyli m.in. bur-
mistrz Jerzy Paul, dyrektor biura
POO PCK w Rzeszowie Maciej
Maruszak, dyrektor Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Ja-
ros³aw Kosoñ, cz³onek zarz¹du
Okrêgowego PCK Janusz Bêben
oraz prezes zarz¹du Oddzia³u Re-
jonowego PCK Marcin Szwedo.
Po przywitaniu goœci przez preze-
sa klubu HDK PCK w Nowej
Sarzynie Dariusza Maderê, zosta-
³y wrêczone odznaczenia Zas³u¿o-
nego Honorowego Dawcy Krwi

za bezinteresowne oddawanie
krwi. W tym roku otrzyma³o je
siedmiu cz³onków klubu.

W dowód uznania za d³ugolet-
ni¹ pracê spo³eczn¹ na rzecz ru-
chu HDK PCK w powiecie le-
¿ajskim i bezinteresowne d³ugo-
letnie oddawanie krwi Starosta
Le¿ajski Jan Kida przekaza³ czte-
ry specjalne podziêkowania.

Klub HDK PCK w Nowej Sa-
rzynie tworzy grupa oko³o stu
cz³onków i wolontariuszy, którzy
w mijaj¹cym roku oddali ponad
130 litrów krwi metod¹ konwen-
cjonaln¹. W trakcie spotkania
uczczono minut¹ ciszy pamiêæ
dwóch osób szczególnie zas³u¿o-
nych dla nowosarzyñskiego

Zarz¹d klubu pragnie podziêko-

waæ sponsorom i darczyñcom,

którzy od wielu lat nas wspie-

raj¹ dzia³alnoœæ czerwono-

krzysk¹ na naszym terenie: Po-

s³owi na Sejm Zbigniewowi Ryna-

siewiczowi, Burmistrzowi Miasta

i Gminy Nowa Sarzyna, RCKiK

w Rzeszowie, spó³kom „Chem-

Rem”, „El-Chem”, „ZD Organika”,

„Alvig”, „Wod-Rem”, „NS Automa-

tyka”, Starostwu Powiatowemu

w Le¿ajsku, Zak³adowi Miêsnemu

„Smak Górno”, hurtowni owoców

i warzyw „Lobo” w Le¿ajsku, Bro-

warowi w Le¿ajsku, Zwi¹zkom Za-

wodowych dzia³aj¹cym w Zak³a-

dach Chemicznych „Organika-Sa-

rzyna”, Oœrodkowi Kultury w No-

wej Sarzynie, Nowosarzyñskiej Te-

lewizji Kablowej „LokalTel” oraz An-

drzejowi Ho³ówce, Zbigniewowi

K³akowi i Romanowi Decowi.

Polski Czerwony Krzy¿ jest najstarsz¹ organizacj¹ humanitarn¹
w naszym kraju, skupiaj¹c¹ ponad 200 tysiêcy wolontariuszy. Mija
94 rok dzia³alnoœci PCK, którego podstawow¹ misj¹ jest zapobiega-
nie i ³agodzenie cierpienia ludzkiego we wszystkich jego postaciach
oraz ochrona ludzkiej godnoœci.

krwiodawstwa – œp. Andrzeja K³a-
ka oraz Andrzeja Choiny, którzy
odeszli w ubieg³ym roku.

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê ba-
lem krwiodawców przy muzyce
zespo³u „Amigo”.
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A by³o tego mnóstwo, bo dzie-
ci spêdzaj¹ce niemal ka¿de jesien-
ne i zimowe popo³udnia w œwie-
tlicach, otrzyma³y do dyspozycji
oprócz standardowego nowego
wyposa¿enia, artyku³y papierni-
cze i zdobnicze, zestawy ksi¹¿ek
do biblioteczki œwietlicowej, kom-
putery z oprogramowaniem, pi³-
karzyki, stó³ do tenisa, sto³y bilar-
dowe, atrakcyjne gry planszowe,
sprzêt sportowy oraz s³odycze.
Iloœæ prezentów œwiadczy, ¿e dzie-
ci uczêszczaj¹ce do œwietlic by³y
bardzo grzeczne, a niektóre
z nich w podziêkowaniu za otrzy-

Wszyscy od najm³odszych lat lubimy pocz¹tek grudnia, bo w³aœnie
wtedy nastêpuje ten d³ugo wyczekiwany, magiczny czas urzeczywist-
nienia marzeñ w miko³ajkowych prezentach. Zgodnie z tradycj¹
w wigiliê œw. Miko³aja, wspomniany œwiêty obdarowuje prezentami
wszystkich, którzy swoj¹ postaw¹ i postêpowaniem zas³u¿yli na na-
grodê, rózg¹ zaœ darzy tych, którzy w swoim ¿yciu powinni wprowa-
dziæ pozytywne zmiany. Miko³aj ma wielu pomocników w tej odpo-
wiedzialnej misji, jednym z nich by³ w tym roku wójt Gminy Kury³ówka
Tadeusz Halesiak, który dzielnie wspomaga³ Miko³aja w dostarczaniu
prezentów do œwietlic œrodowiskowych.

Akcja Œw. Miko³aja w oœmiu œwietlicach na terenie Gminy Kury³ów-
ka zosta³a wsparta œrodkami w wys. 88 860 z³, pozyskanymi
w ramach Resortowego Programu Dofinansowania Standardów
w Placówkach Wsparcia Dziennego w 2013 r.

mane niespodzianki przygotowa-
³y specjaln¹ inscenizacjê z tej oka-
zji. Ciekawe, czy licz¹ na jeszcze
lepsze spotkanie z Miko³ajem za
rok?

Mikołaj odwiedził świetlice
w Gminie Kuryłówka
Mikołaj odwiedził świetlice
w Gminie Kuryłówka

Radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

prze¿ywanych w zdrowiu i ciep³ej rodzinnej

atmosferze wype³nionych nadziej¹ i mi³oœci¹,

nios¹cych spokój i odpoczynek

oraz Szczêœliwego Nowego Roku

spe³niaj¹cego wszelkie marzenia,

pe³nego optymizmu, wiary i powodzenia

¿ycz¹

Wójt i Rada Gminy Kury³ówka



GMINA LE¯AJSK �

13KURIER POWIATOWY 12/2013 (117)

Zimowe

utrzymanie dróg

na terenie gminy
Wójt Gminy Le¿ajsk informuje, ¿e decyzje w sprawie podjêcia bezpo-
œrednich czynnoœci zwi¹zanych z odœnie¿aniem, jak te¿ piaskowa-
niem lub zwalczaniem go³oledzi na drogach gminnych podejmuj¹ sa-
modzielnie so³tysi poszczególnych so³ectw w ka¿dej chwili, gdy tylko
wymagaj¹ tego warunki pogodowe.

Uwaga:
Powy¿sze zasady nie dotycz¹ dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. W tych przypadkach zasady ustalaj¹ poszczególni admini-
stratorzy dróg:
– za zimowe utrzymanie dróg powiatowych odpowiada Zarz¹d Dróg Powiatowych w Le¿ajsku (tel. 17-242-11-81).
– za zimowe utrzymanie dróg krajowych odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Rejon Jaros³aw (tel. 16-671-33-34)
– zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej spoczywa na Podkarpackim Zarz¹dzie Dróg Wojewódzkich, Rejon w £añcucie (tel. 17-225-87-33 lub

17-225-26-66).

Wszelkie informacje, wnioski, jak te¿ uwagi w przedmiotowej
sprawie nale¿y zg³aszaæ bezpoœrednio do so³tysów wed³ug podane-
go ni¿ej wykazu:

Wierzawice Micha³ Dziêdzik
Giedlarowa  Zdzis³aw Duszyñski
Brzóza Królewska Józef Stasiowski
Maleniska Adam B¹k
Przychojec Franciszek Szewczyk
Stare Miasto Grzegorz Szewczyk
Piskorowice Aleksander Dudek
Rzuchów Teresa Kokoszka
Dêbno Wies³aw Perykasza
Cha³upki Dêbniañskie Piotr Szpila
Gwizdów-Biedaczów Bronis³aw Fimiarz
Hucisko Adam Stêpieñ

Gmina Le¿ajsk bêdzie pierwsz¹
gmin¹ w powiecie le¿ajskim,
a i pewnie w regionie, która wpro-
wadzi Kartê Du¿ej Rodziny. Ma byæ
udogodnieniem dla rodzin, które
maj¹ trójkê lub wiêcej dzieci w wie-
ku do 18 lat lub do 24 lat w przy-
padku kontynuowania nauki,

Nowa strona

Ko³a Gospodyñ w Brzózie Królewskiej
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Brzózie Królewskiej serdecznie zaprasza
na swoj¹ now¹ stronê internetow¹

http://kgwbrzozakrolewska.wordpress.com/
Strona ca³y czas jest aktualizowana oraz wzbogacana o nowe informa-
cje i aktualnoœci.

a tak¿e, gdy pod ich opiek¹ pozo-
staje osoba ze znacznym stopniem
niepe³nosprawnoœci. W tym przy-
padku wiek nie odgrywa ju¿ roli.

Z danych statystycznych wyni-
ka, ¿e w gminie jest w sumie tysi¹c
rodzin wielodzietnych, ale upraw-
nionych do Karty Du¿ej Rodziny

bêdzie ponad pó³ tysi¹ca. Gmina
na stronie internetowej udostêp-
ni³a ankietê, dziêki której mieszkañ-
cy mog¹ nie tylko zg³osiæ swoje za-
interesowanie, ale te¿ wskazaæ, na
jak¹ formê wsparcia licz¹.

Podstawy programu realizowa-
ne bêd¹ z pieniêdzy z bud¿etu
gminy, dziêki czemu uczestnicy
mog¹ liczyæ na u³atwienia przy
dostêpie do oferty kulturalnej,
sportowej czy rekreacyjnej. Trwa
równie¿ akcja pozyskiwanie w³a-
œcicieli sklepów i innych przedsiê-
biorców do programu „Gminne-
go Wspierania Rodziny w Gmi-
nie Le¿ajsk”. Dziêki temu rodzi-
ny mog³yby liczyæ na ulgi, prefe-
rencje i ³atwiejszy dostêp do us³ug
i towarów oferowanych przez

Gmina opracowuje program

dla rodzin wielodzietnych
Wójt gminy Le¿ajsk Krzysztof So-
bejko postanowi³ wprowadziæ
Kartê Du¿ej Rodziny, dziêki któ-
rej wielodzietne rodziny bêd¹ mo-
g³y liczyæ na zni¿ki i dodatkowe
uprawnienia.

przedsiêbiorców. System ulg i pre-
ferencji ma z jednej strony wspo-
móc wielodzietne rodziny, a z dru-
giej zmieniæ niekorzystny stereo-
typ wi¹¿¹cy wielodzietnoœæ z ubó-
stwem i patologi¹ oraz zachêciæ
do posiadania du¿ych rodzin.

Bardzo wa¿nym elementem, na
którym zale¿y w³adzom gminy jest
przede wszystkim wprowadzenie
zni¿ki na przejazdy komunikacji
PKS na terenie gminy i zni¿ki na
zakup biletów wstêpu na P³ywal-
niê Miejsk¹ „Oceanik” w Le¿aj-
sku, biletów do kina i na imprezy
kulturalno-oœwiatowe w powiecie,
a tak¿e na uldze na artyku³y spo-
¿ywcze w wyznaczonych sklepach
zarówno w gminie, jak i w Le¿aj-
sku.

Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
pragniemy z³o¿yæ Drogim Mieszkañcom
najserdeczniejsze ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci,
zdrowia oraz obfitoœci darów
od Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa.

Niech ten czas bêdzie dla Pañstwa radosny,
spokojny, pe³en ciep³a i rodzinnej atmosfery.
¯yczymy, aby w tym nastroju up³ywa³ Pañstwu
ca³y Nowy Rok i owocowa³ w same pomyœlne wydarzenia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Dariusz Mêdrek

Wójt Gminy Le¿ajsk
Krzysztof Sobejko
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Wójt Gminy wraz ze swoim Za-
stêpc¹ i Przewodnicz¹cym Rady
Gminy oraz Paniami z Urzêdu Sta-
nu Cywilnego, wrêczyli Jubilatom
przyznane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej – Bronis³a-
wa Komorowskiego medale „Za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”
wraz z listami gratulacyjnymi.

W imieniu w³asnym, samorz¹-
du jak równie¿ mieszkañców gmi-
ny, Wójt z³o¿y³ Jubilatom serdecz-
ne gratulacje, z wyrazami szacun-
ku i uznania – Przez te wszystkie
lata daliœcie wiele swoim rodzinom
i spo³eczeñstwu, pokazuj¹c jak w zgo-
dzie, mi³oœci i wzajemnym poszano-
waniu mo¿na dotrzymaæ obietnicy
danej ponad piêædziesi¹t lat temu

Jubileusz

Par Ma³¿eñskich
W czwartek, 28 listo-
pada 2013 r. w Domu
Weselnym „CRYSTAL
Ballroom” w Grodzi-
sku Dolnym, odby³o siê
spotkanie z Jubilatami,
którzy obchodzili jubi-
leusz D³ugoletniego
Po¿ycia Ma³¿eñskiego.

Jubileusz Po¿ycia Ma³¿eñskiego œwiêtowa³o w tym roku 18 par.
A s¹ to:

�Hader Stanis³aw i Eugenia z Laszczyn (51 rocznica)
– doczekali siê 3 dzieci, 9 wnuków i 4 prawnuków

�So³ek Roman i Marcela z Grodziska Dolnego (57 rocznica)
– doczekali siê 4 dzieci i 7 wnuków

�Usowski Stanis³aw i Stefania z Grodziska Dolnego (51 rocznica)
– doczekali siê 5 synów i 7 wnuków

�Pytel Boles³aw i Maria z Grodziska Górnego (55 rocznica)
– doczekali siê 3 dzieci i 7 wnuków

�Majkut Stanis³aw i Janina z Grodziska Górnego (59 rocznica)
– doczekali siê 4 dzieci, 12 wnuków i 4 prawnuków

�So³ek Józef i Barbara z Grodziska Górnego (56 rocznica)
– doczekali siê 4 dzieci i 9 wnuków

�Piwoñski Boles³aw i Stanis³awa z Podlesia (54 rocznica)
– doczekali siê 4 dzieci, 6 wnuków i 3 prawnuków

�Pytel Jan i Aniela z Grodziska Górnego (56 rocznica)
– doczekali siê 6 dzieci, 19 wnuków i 3 prawnuków

�Urban Feliks i Cecylia z Grodziska Górnego (56 rocznica)
– doczekali siê 3 dzieci, 7 wnuków i 5 prawnuków

�Klin Józef i Waleria z Grodziska Górnego (51 rocznica)
– doczekali siê 4 dzieci i 11 wnuków

�Markocki Edward i Maria z Podlesia (51 rocznica)
– doczekali siê 2 dzieci i 2 wnuków

�Rydzik Franciszek i Maria z Grodziska Dolnego (54 rocznica)
– doczekali siê 2 dzieci, 5 wnuków i 2 prawnuków

�Malik Edward i Aniela z Grodziska Górnego (55 rocznica)
– doczekali siê 2 dzieci, 4 wnuków i 2 prawnuków

�Miœ Feliks i Maria z Grodziska Dolnego (50 rocznica)
– doczekali siê 3 dzieci i 4 wnuków

�Czerwonka Józef i Maria z Grodziska Górnego (51 rocznica)
– doczekali siê 5 dzieci i 7 wnuków

� Joniec Tadeusz i Maria ze Zmys³ówki (50 rocznica)
– doczekali siê 2 dzieci i 3 wnuków

�Rzepko Józef i Janina z Grodziska Dolnego (52 rocznica)
– doczekali siê 3 dzieci i 3 wnuczek

�Œlanda Feliks i Czes³awa z Grodziska Górnego (50 rocznica)
– doczekali siê 4 dzieci i 7 wnuków

Uroczystoœci wrêczenia nie doczekali odznaczeni: Edward Mar-
kocki z Podlesia i Aniela Pytel z Grodziska Górnego.

i cieszyæ siê ka¿d¹ spêdzon¹ wspólnie
chwil¹. Dzisiaj to nasze pokolenie
czerpie z Waszej m¹droœci. Za tê lek-
cjê dziœ Wam wszyscy dziêkujemy.

Po wrêczeniu odznaczeñ i oko-
licznoœciowym toaœcie odœpiewa-
no wspólnie „Sto lat”, a nastêp-
nie wszyscy zasiedli do sto³ów na
uroczysty obiad. Jak na tak zacny
Jubileusz przysta³o nie zabrak³o
i pysznego tortu. Spotkanie Jubi-
latom umila³y zaproszone zespo-
³y: Wiola z Chodaczowa i Lesz-
czynka z Wólki Grodziskiej.

Z³otym Jubilatom jeszcze raz sk³a-
damy najserdeczniejsze gratulacje
oraz ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci
i dalszych lat wspólnego ¿ycia!

MH
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Co daje gminie Biblioteka
z plusem?

Program Biblioteka+ jest wie-
loletnim programem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Dotacje w ramach progra-
mu grantowego na moderniza-
cjê infrastruktury architektonicz-
nej bibliotek s¹ udzielane gmi-
nom do 15 tysiêcy mieszkañców.
Udzia³ w projekcie umo¿liwia
przekszta³cenie biblioteki gmin-
nej w nowoczesne centrum kul-
tury, w którym bêdzie mo¿na nie

tylko wypo¿yczyæ ksi¹¿kê, ale te¿
skorzystaæ z internetu i baz da-
nych, zorganizowaæ zebranie or-
ganizacji pozarz¹dowej czy warsz-
taty filmowe. Nie bez znaczenia
jest równie¿ wprowadzenie syste-
mu certyfikuj¹cego dla bibliotek.

Biblioteka z Certyfikatem
Certyfikat Biblioteka + to swo-

isty znak jakoœci nadawany biblio-
tekom. Aby go dostaæ, biblioteka
gminna musi spe³niæ szereg kry-
teriów, posiadaæ m.in. stanowiska

z internetem, odpowiedni¹ wiel-
koœæ pomieszczeñ, przestrzeñ na
imprezy czytelnicze, odnawiany
zbiór ksi¹¿ek, a tak¿e katalog cy-
frowy dostêpny w internecie
i obejmuj¹cy minimum po³owê
zbiorów. W nagrodê za spe³nie-
nie kryteriów biblioteka z certyfi-
katem dostaje dodatkowe punk-
ty przy staraniu siê o ministerial-
ne dotacje na zakupy nowoœci
i wyposa¿enie.

Nowa siedziba
Aby spe³niæ programowe wyma-

gania, i w pe³ni zaspokoiæ oczeki-
wania czytelników i bibliotekarzy,
konieczna jest zmiana usytuowa-
nia biblioteki. W przysz³ym roku
rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane
z przeniesieniem siedziby bibliote-
ki na sta³e, do obiektu szatni spor-
towej na stadionie w Grodzisku
Górnym. Obiekt zostanie odpo-
wiednio zmodernizowany i w pe³-

To, ¿e muzyka by³a ogromn¹
pasj¹ i drugim ¿yciem Pana Edwar-
da, nie pozostawia najmniejszej
w¹tpliwoœci. Œwiadcz¹ o tym czo-
³owe presti¿owe nagrody na zna-
cz¹cych ogólnopolskich i woje-
wódzkich przegl¹dach i konkur-
sach oraz rozg³os i opinia niezrów-
nanego na Podkarpaciu cymbali-
sty.

A jak i kiedy zaczê³a siê ta Jego
przygoda z muzyk¹? Sam Pan
Markocki w jednej ze swych wy-
powiedzi wspomina³:

Nauczy³em siê graæ na cymba³ach
od mojego dziadka. Wszyscy w linii
mêskiej grali na cymba³ach: mój oj-
ciec, dziadek, pradziadek i tak prze-
sz³o na mnie.

Zajmujê siê muzyk¹ od lat. Do
szko³y muzycznej zapisa³em siê, gdy
mia³em 13 lat, tyle, ¿e tam na cym-
ba³ach graæ nie uczyli. Na egzami-
nie wstêpnym powiedzieli mi, ¿e mam
wybitny s³uch, poczucie rytmu i pa-
miêæ, i ¿e siê nadajê. Zapisa³em siê

do Przeworska do Ogniska Muzycz-
nego. Nastêpnie w Rzeszowie po eg-
zaminie wstêpnym przeprowadzonym
przez pana Wa³owca, który równie¿
stwierdzi³, ¿e siê nadajê zosta³em przy-
jêty do Szko³y Muzycznej pierwszego
stopnia. By³em tam 4 lata. PóŸniej
przerwa³em naukê ze wzglêdu na s³u¿-
bê w wojsku, ale po 2 latach wróci-
³em. Powsta³a wówczas œrednia Szko-
³a Muzyczna w Rzeszowie, któr¹
ukoñczy³em. Bêd¹c na pierwszym
roku szko³y œredniej zacz¹³em uczyæ
w Stalowej Woli, gdy¿ brakowa³o na-
uczycieli i tam zosta³em. PóŸniej po-
wsta³a tam szko³a pierwszego stop-
nia, gdzie uczy³em przez 19 lat. Przy-
szed³ czas, ¿e trzeba by³o wróciæ do
domu. Kiedy sprowadzi³em siê tutaj
do Grodziska poproszono mnie bym
uczy³ w Oœrodku Kultury. By³ to rok
1976. Zgodzi³em siê i przez 9 lat jako
instruktor i nauczyciel muzyki pro-
wadzi³em chór i kapelê. Gdy podj¹-
³em tutaj pracê artystyczn¹ uczy³em
kilka osób gry na cymba³ach. Pro-
wadzi³em kursy gry. Wraz z Kapel¹

i Zespo³em „Grodziszczoki” jeŸdzili-
œmy z koncertami i wystêpami po ca-
³ej Polsce i poza granicami kraju. ZjeŸ-
dziliœmy ca³y œwiat. Teraz uczê gry na
cymba³ach u siebie na Podlesiu i ca³y
czas gram w naszej grodziskiej kapeli.

Wynika z tego, ¿e ten wybitny
muzyk nie bez powodu ukocha³
nasz ¿ywy, barwny, autentyczny
grodziski folklor. Po mistrzowsku
graj¹c ów rodzimy repertuar sta³
siê piewc¹, propagatorem i pro-
motorem naszej „Ma³ej Ojczy-
zny” i ca³ego regionu. Osi¹gniê-
cia Pana Markockiego w dziedzi-
nie kultury s¹ znacz¹ce i tworz¹
swoist¹ wizytówkê naszej gminy.

W ostatniej drodze i po¿egna-
niu towarzyszy³y Panu Markockie-
mu t³umy ludzi. Koledzy z kapeli
¿egnali go ludow¹ muzyk¹.

Niech s³owa tego wiersza bêd¹
swoist¹ dedykacj¹ poœwiêcon¹ Jego
Pamiêci:

Zgas³ p³omyk ¿ycia,
Sp³ynê³a z rozpaczy ³za,
Smutki i ból da³a losu gra.
Otoczony przyjaŸni¹ oraz sercem
Wêdrujesz gwiezdnym kobiercem
Do odleg³ej i nieznanej krainy,
Gdzie bêdziesz zbiera³
Za swe ¿ycie nagrody i daniny.

MBK

Gminna Biblioteka

w programie Biblioteka+
Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym
podpisa³a umowê i uzyska³a dofinansowanie
w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Prio-
rytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek.” Dziê-

ki ministerialnemu programowi mo¿liwe bêdzie przekszta³cenie gmin-
nej biblioteki w nowoczesne centrum wiedzy.

ni wyposa¿ony. Wydzielone zo-
stan¹ pomieszczenia dla wypo¿y-
czalni, oddzia³u dla dzieci, czytel-
ni, sali integracji spo³ecznej, czy sali
wystawowej. Zakupiony zostanie
nowy sprzêt komputerowy, audio-
wizualny i nowe umeblowanie.

Realizacja projektu wp³ynie na
wzbogacenie oferty skierowanej
do dzieci i m³odzie¿y oraz pozwoli
na wprowadzenie dzia³añ wykra-
czaj¹cych poza tradycyjne funk-
cje biblioteki, takie jak Dyskusyj-
ny Klub Ksi¹¿ki i Filmu, pó³ka
bookcrossingowa, Klub Seniora,
czy wystawy i wernisa¿e. Wyko-
rzystanie nowoczesnych techno-
logii pozwoli na podniesienie po-
ziomu czytelnictwa i edukacji
oraz wp³ynie na szerszy udzia³
mieszkañców gminy w kulturze.

Ca³kowita wartoœæ projektu to
361 151,00 z³, w tym dofinanso-
wanie – 272 363,00 z³.

Odszed³ nasz niezrównany cymbalista

– Edward Markocki
Z wielkim ¿alem i smutkiem informujemy, i¿ w dniu 16 listopada
2013 roku w wieku 83 lat zmar³ wieloletni, zas³u¿ony cymbalista
Kapeli Ludowej „Grodziszczoki” Edward Markocki. Pan Markocki
zwi¹zany by³ z grodzisk¹ Kapel¹ od samego pocz¹tku, tj. od roku
1965 i gra³ w niej nieprzerwanie do chwili obecnej równe 48 lat.
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Projekt ten by³ w pe³ni przygo-
towany i zrealizowany przez
uczniów naszej szko³y, a byli to:
Wiktoria Grabarz (3A), Jakub
Grabarz (3F), Micha³ Lechowski
(3D) oraz Renata Gogol (uczenni-
ca liceum plastycznego w Jaros³a-
wiu goszcz¹ca u nas). Uczniowie
samodzielnie napisali program za-
jêæ, zaprojektowali i przygotowali
plakietki dla ka¿dego uczestnika
projektu, zatroszczyli siê tak¿e
o pozyskanie œrodków finansowych
na niezbêdne materia³y dydaktycz-
ne i zadbali o poczêstunek dla
wszystkich uczestników.

 Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na pro-
jekt? Na czym polega³y zajêcia
projektowe i kto wzi¹³ w nich
udzia³? Na pytania odpowiedz¹
sami uczniowie:

Jakub: Wszystko zaczê³o siê od
szkolnego wyjazdu do Krakowa na
Europejski Parlament M³odzie¿y
(EYP – European Youth Parliament).
S¹ to zjazdy, w których mog¹ wzi¹æ
udzia³ ludzie z ca³ej Europy. Byliœmy
zaskoczeni, jak otwartych, kreatyw-
nych, perspektywicznych, nastawio-
nych przysz³oœciowo ludzi poznaliœmy.
Poziom jêzyka i wiedzy, jakim wszy-
scy dysponowali, zainspirowa³ nas do
dalszej nauki i pracy. Nie min¹³ ty-
dzieñ od powrotu z krakowskiej kon-
ferencji, kiedy dowiedzieliœmy siê, ¿e
równie¿ od kilku lat w Polsce organi-
zowane s¹ symulacje obrad na kszta³t
ONZ. Micha³ i ja bez wahania zde-
cydowaliœmy siê wzi¹æ udzia³ w naj-
bli¿szej edycji. Z³o¿yliœmy aplikacje
i ju¿ w nastêpnym tygodniu byliœmy
na Lubelskiej edycji Modal United
Nations (MUN). Byli tam ludzie
z ca³ego œwiata, od Azji przez ró¿ne
kraje Europy po Stany Zjednoczone,
to wydarzenie by³o dla nas wspania-
³ym doœwiadczeniem oraz najskutecz-
niejszym kursem jêzyka angielskiego,
jaki do tej pory odbyliœmy. Podczas
pobytu w Lublinie razem z Micha-

³em wpadliœmy na pomys³, aby zor-
ganizowaæ podobny projekt w naszym
liceum, w którym chcieliœmy poka-
zaæ istotê i przebieg tego typu sesji.
Nasz¹ motywacj¹ by³a chêæ podzie-
lenia siê doœwiadczeniami, pragnêli-
œmy zapoznaæ ludzi z nowymi mo¿li-
woœciami zdobywania wiedzy w Pol-
sce i na œwiecie. Byliœmy œwiadomi,
¿e nikt w naszych okolicach nie s³y-
sza³ o European Youth Parlia-
ment(EYP) oraz Modal United Na-
tion (MUN), dlatego mieliœmy w¹t-
pliwoœci i obawy, jak zostanie przyjê-
ta nasza inicjatywa. Nastêpnie przy
pomocy Wiktorii i Renaty stworzyli-
œmy niepowtarzalny Le¿ajsk Youth
Voice! Jednoczeœnie chcieliœmy zachê-
ciæ wszystkich do udzia³u w sesjach
EYP i MUN, które s¹ profesjonalne,
przez co otwieraj¹ szanse na lepsz¹
przysz³oœæ!

Micha³: W pierwszym dniu LYV
naszym celem by³o „zbudowanie”
grupy zdolnej prowadziæ konstruk-
tywn¹ rozmowê na kontrowersyjne
tematy w przyjacielskiej atmosferze.
Tak wiêc poprzez ró¿norakie zabawy
oparte na wspó³pracy oraz prowoku-
j¹ce do dyskusji doprowadziliœmy do
„zburzenia” barier pomiêdzy uczest-
nikami. Dzieñ drugi by³ poœwiêcony
omawianiu tematu. Ka¿dy problem
by³ dog³êbnie analizowany, a nastêp-

nie rozwi¹zywany na forum grupy.
Po owocnych debatach komitety mia-
³y stworzyæ rezolucjê na dany temat.
Trzeci dzieñ by³ zwieñczeniem naszej
pracy. Podczas General Assembly
(Zgromadzenie Ogólne) ka¿da
z grup mia³a za zadanie przedstawiæ
rezolucjê, wyjaœniæ wszystkie zagad-
nienia w niej padaj¹ce, a tak¿e obro-
niæ uchwa³ê, odpowiadaj¹c na
wszystkie pytania zadanie przez inne
grupy. Ka¿d¹ prezentacjê koñczy³o
g³osowanie nad rezolucj¹, decyduj¹-
ce o tym czy zosta³a przyjêta, czy te¿
odrzucona.

Wiktoria: Nasz projekt spotka³ siê
z pozytywnym przyjêciem wœród
uczniów le¿ajskiego liceum. Na po-
cz¹tku niepewnie, ale z ka¿dym
dniem coraz lepiej i p³ynniej wypo-
wiadali siê oni po angielsku. Chcieli-
œmy daæ wszystkim uczestnikom oka-
zjê do prze³amania bariery jêzyko-
wej, sprawdzenia swoich umiejêtno-
œci komunikowania siê i dyskutowa-
nia w obcym jêzyku, ale przede wszyst-
kim zachêciæ do wyra¿enia w³asnej
opinii na dany temat i obroniæ j¹
stosownymi argumentami, poniewa¿
nie zawsze pokrywa³a siê ona ze zda-
niem innych. Buduj¹ce by³o to, ¿e
ludzie naprawdê zaanga¿owali siê
w prace swoich grup; szukali dodat-
kowych materia³ów, brali czynny
udzia³ we wszystkich dyskusjach, sza-
nowali i s³uchali siebie nawzajem
próbuj¹c osi¹gn¹æ porozumienie.
Wszystko odbywa³o siê w przyjaznej,
ale jednoczeœnie pe³nej skupienia at-
mosferze. Delegaci w swoich zespo³ach
ciê¿ko pracowali nad stworzeniem
i sformu³owaniem przyk³adowej
uchwa³y, która mia³a zawieraæ roz-
wi¹zania kluczowych problemów
zwi¹zanych z ka¿dym omawianym
tematem. Oczywiœcie, nie wszystko
odbywa³o siê do koñca formalnie, nie
oby³o siê bez ukochanych przez wszyst-
kich energizerów (æwiczeñ rozgrzewa-
j¹cych), by³y przerwy na kawê i piz-
zê. Przez te trzy dni ka¿dy z naszej
czwórki z¿y³ siê ze swoj¹ grup¹.
W tym miejscu chcielibyœmy pozdro-

wiæ wszystkie 4 grupy – dziêkujemy
wam za wszystko!

Podsumowuj¹c, jesteœmy bardzo
zadowoleni z przebiegu projektu i cie-
szymy siê, ¿e mogliœmy pokazaæ lice-
alistom coœ innego, coœ „nowego”,
a jednoczeœnie chcieliœmy zachêciæ do
wyjazdów na tego typu spotkania
i konferencje EYP,  MUN. By³ to pierw-
szy tego typu projekt w naszym liceum
i bardzo chcielibyœmy, by by³ on kon-
tynuowany w nastêpnych latach.

Przeprowadzony projekt w pe³-
ni dowodzi temu, ¿e w naszej m³o-
dzie¿y drzemie wielki potencja³,
który mo¿na uwolniæ stwarzaj¹c
im do tego odpowiednie mo¿liwo-
œci i warunki. Marzeniem autorów
projektu jest to, aby jego idea by³a
kontynuowana w przysz³oœci
i objê³a zasiêgiem nie tylko
uczniów naszej szko³y, lecz tak¿e
uczniów trzecich klas gimnazjów,
którzy wykazuj¹ szczególne zain-
teresowanie jêzykiem angielskim

Dziêkujemy serdecznie wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili siê do tego, aby projekt
zosta³ zrealizowany. Dziêkujemy ser-
decznie Panu Staroœcie Le¿ajskie-
mu Janowi Kidzie, do którego m³o-
dzie¿ zwróci³a siê z proœb¹ o pomoc
finansow¹ i spotka³a siê z ¿yczliwo-
œci¹ oraz otwartoœci¹. Dziêkujemy
Dyrekcji naszej szko³y – za pomoc,
wsparcie materialne i stworzenie
nam warunków do realizacji pro-
jektu. Ponadto, pragniemy bardzo
gor¹co podziêkowaæ wszystkim
sponsorom, bez których realizacja
projektu nie by³aby mo¿liwa – a s¹
to: gabinet ortodontyczny Orto
Dens, gabinet chirurgiczny Vena-
Med, firma „Rolnik” Le¿ajsk,
pani Ma³gorzata Lechowska. Dziê-
kujemy równie¿ paniom Annie
Mielniczek i Ewelinie Rzepko,
które pomog³y sprawowaæ opiekê
nad m³odzie¿¹ i dzieli³y siê z nami
swoj¹ opini¹ i spostrze¿eniami.

Opiekun m³odzie¿y:
Anna Dobrowolska

Projekt

Le¿ajsk

Youth

Voice
W dniach 23-25 paŸdziernika br. w Zespole Szkó³ Licealnych
im. B. Chrobrego w Le¿ajsku by³ po raz pierwszy realizowany projekt
z jêzyka angielskiego zatytu³owany „Le¿ajsk Youth Voice”.
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Mimo lekkiej tremy z naszej stro-
ny jako organizatorów, nie daj¹c
po sobie nic poznaæ, ruszyliœmy
wraz z uczestnikami z samego rana
w pi¹tek na pierwsze wyjazdowe
etapy. Miejscem marszowego boju
by³y rozleg³e, s³abo poznane lasy
nieopodal Giedlarowej. Pogoda od
pocz¹tku zwiastowa³a przyjemny
rozwój wydarzeñ, bowiem towa-
rzyszy³o nam s³oñce, a wiatr nie
wzmaga³ na sile. Nale¿y przyznaæ,
¿e teren porannych zmagañ by³
doœæ wymagaj¹cy. Obfitowa³
w niewielkie wzniesienia, niezli-
czon¹ iloœæ duktów, a nawet mo¿-
na siê by³o zamoczyæ… Tak dzieñ
spêdzili starsi, czyli uczniowie
gimnazjów, liceów i starsi.

A co z dzieciakami? Spokojnie,
im arenê marszowej bitwy urz¹-
dziliœmy w pobli¿u naszej szko³y.
Przyjemny, choæ nie ca³kiem oczy-
wisty spacer po Osiedlu Awaryj-
nym w poszukiwaniu punktów
oraz etap w lesie za szko³¹ przy-
pad³ wszystkim m³odym marszo-
wiczom  do gustu.

W godzinach popo³udniowych,
kiedy to wszyscy uczestnicy wróci-
li z dziennych etapów do bazy,
któr¹ stanowi³o nasze nowosarzyñ-
skie liceum, mia³ miejsce obiad
oraz rozstrzygn¹³ siê konkurs wie-
dzy o patronie naszej szko³y – Igna-
cym £ukasiewiczu. Oprócz zna-
jomoœci biografii wynalazcy lam-
py naftowej, konkurs wymaga³
wykazania siê wiedz¹ na temat
Nowej Sarzyny. Konkurs wypad³
nadzwyczaj zadziwiaj¹co. Okazu-
je siê bowiem, ¿e niektórzy
z uczestników przyby³ych z innych
miejscowoœci wiedz¹ o £ukaszewi-
czu, a nawet o naszej ma³ej ojczyŸ-
nie – Nowej Sarzynie, wiêcej ni¿
spora liczba rodowitych nowosa-
rzyniaków… Jedynym s³usznym

komentarzem bêdzie pogratulo-
wanie zwyciêzcom i wyra¿enie
uznania dla zakresu ich wiedzy.

Kolejnym przystankiem w boju
o medale i puchary by³ etap noc-
ny. Trzeba zwróciæ uwagê na ró¿-
norodnoœæ terenów, jakie budow-
niczowie map obrali za miejsca
nocnych etapów. Najstarsi potycz-
kowali siê poœród mroków lasu oka-
laj¹cego Zespó³ Szkó³ w Nowej Sa-
rzynie. Uczniowie gimnazjów ru-
szyli w g³¹b dobrze znanego Bu-
dzynia, ale od strony Rudy £añ-
cuckiej.  Kategoria TD ulokowa³a
siê w budynku naszego liceum,
gdzie pod os³on¹ nocy, z latarka-
mi w rêku ruszyli przez opusto-
sza³e szkolne korytarze spowite
w g³êbokiej ciemnoœci.

Etapy nocne zakoñczy³y siê po-
myœlnie i po ich zakoñczeniu
czêœæ uczestników wróci³a do do-
mów. Kolejny dzieñ przywitaliœmy
równie¿ o brzasku, konieczne by³o
bowiem, mimo pocz¹tkowych
oporów, przygotowanie zakoñcze-
nia…

Punktualnie o godzinie ósmej
rozpoczêliœmy. Niesamowite, nie-
powtarzalne puchary wykonane
przez nauczycielkê naszej szko³y
pani¹ Renatê Szyd³owsk¹ wrêczy-
li zwyciêzcom: dyrektor Zespo³u
Szkó³  pan Jacek Wojda³owicz oraz
opiekun KInO Guzik Bezpieczeñ-
stwa pan £ukasz Superson. Je¿eli
ju¿ wymieniamy nazwiska warto
wspomnieæ o niezast¹pionych or-
ganizatorach, a zw³aszcza o bu-
downiczych tegorocznych etapów,
s¹ to: Gabriela Chmiel, Mateusz
Michna, Jagoda Dolecka, Iga
Chmiel oraz pan Andrzej Kusiak.

Temat mojego doœæ obszernego
wywodu brzmi „ Nie ma mocnych
na guzika!”. Myœlê, ¿e to trafne
stwierdzenie, poniewa¿ jesteœmy

jeszcze raczkuj¹cym KInO w po-
równaniu do innych organizuj¹-
cych takie imprezy, a mimo to
dopiêliœmy swego. Mo¿na uznaæ,
¿e swoisty chrzest bojowy ju¿ za
nami.  Koñcz¹c mogê zapewniæ,
¿e o Guziku Bezpieczeñstwa i ko-
lejnych edycjach Guziko³azów
bêdzie siê mówiæ ju¿  wkrótce…
A wiêc… Marszo – Maniacy na
start!

Karolina Paszek

Nie ma mocnych na Guzika!
Wspaniale jest
patrzeæ jak coœ,
w co w³o¿y³o
siê mnóstwo
wysi³ku i pracy,
zaczyna nie-

œmia³o kie³kowaæ i w koñcu osi¹-
ga zamierzony wczeœniej efekt.
PaŸdziernikowe dni sprzyja³y ta-
kim w³aœnie pozytywnym wyda-
rzeniom, które mia³y miejsce
w Zespole Szkó³ w Nowej Sarzy-
nie. Utworzony tam ca³kiem nie-
dawno Klub Imprez na Orientacjê
Guzik Bezpieczeñstwa w dniach
19-20 paŸdziernika by³ samo-
dzielnym organizatorem III Rundy
Pucharu Podkarpacia i marszy
o jak¿e wpadaj¹cej w ucho na-
zwie Guziko³azy 2013.

Guziko³azy 2013 zosta³y zorgani-

zowane przy wsparciu finanso-

wym Powiatu Le¿ajskiego.

Pomocy udzielili nauczyciele Ze-

spo³u Szkó³ – Monika Ryzner,

Aleksander Dubiel, Piotr Niewójt

i Dariusz Krêcid³o.

Wszystkim serdecznie dziêkujê

£ukasz Superson
opiekun Klubu Imprez na Orien-
tacjê „Guzik Bezpieczeñstwa”.

OG£OSZENIE P£ATNE
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To kolejna nasza podró¿ na za-
chód Europy. Tym razem celem
jest Portugalia. Jad¹c samochodem
nie mo¿na jednak pomin¹æ Hisz-
panii. I ca³e szczêœcie. Hiszpania
przecie¿ to nie tylko szerokie,
piaszczyste pla¿e Costa Brava, na
której wiêkszoœæ z Polaków zaczy-
na i koñczy swój urlop. No, mo¿e
jeszcze jednodniowy wypad do
Barcelony z niezwyk³ymi budow-
lami Gaudiego i kolumn¹ Krzysz-
tofa Kolumba. Hiszpania to rów-
nie¿ wspania³y Madryt, Sevilla, To-
ledo, Avilla, Segovia, Grenada
i dziesi¹tki innych urokliwych
miast i miasteczek. Hiszpania to
parki, pa³ace, klasztory, staro¿yt-
ne ruiny, wspania³a przyroda, eks-
cytuj¹ca historia i wyborne jedze-
nie. Podejmuj¹c decyzjê o wyjeŸ-
dzie na Pó³wysep Iberyjski, jeste-
œmy pewni, ¿e s³oñce jest tutaj za-
wsze. Przecie¿ to lato – jak mo¿e
byæ inaczej. O tym, ¿e nie zawsze
tak jest, boleœnie przekonaliœmy
siê wybieraj¹c trasê naszej podró-
¿y. Nie pojechaliœmy g³ównymi
szlakami komunikacyjnych i naj-
szybsz¹ drog¹ do Portugalii. Wy-
braliœmy trasê przez pó³nocne re-
giony, a w³aœciwie wspólnoty au-
tonomiczne Hiszpanii. Przed
nami Kraj Basków i jego stolica
Bilbao. Zapomniane niegdyœ prze-
mys³owe miasto, ogarniête kryzy-
sem od œmierci gen. Franco, po-
stanowi³o zaryzykowaæ i wybudo-
waæ coœ, co zmieni³oby jego obli-
cze. I uda³o siê. W 1997 roku otwar-
to Muzeum Sztuki Wspó³czesnej
fundacji Guggenheima. Budynek
zaprojektowa³ jeden z najs³ynniej-
szych wspó³czesnych architektów
– Frank Getry. Rewolucyjna, kom-
puterowo opracowana forma, ob-
³o¿ona tytanowymi blachami sta-
³a siê strza³em w dziesi¹tkê. W ci¹-
gu dwóch pierwszych lat istnie-
nia muzeum, odwiedzi³o blisko
3 mln osób, z czego 80% specjal-
nie przyjecha³o do miasta w tym

Szlakiem Œw. Jakuba
Santiago de Compostela – Hiszpania

celu. Ponadto muzeum stworzy³o
wtedy ok. 9000 nowych miejsc
pracy. W s¹siedztwie muzeum stoi
gigantyczna „Pajêczyca” autorstwa
Luisa Bourgeoisa oraz wysoka na
13 metrów, kwiatowa rzeŸba szcze-
niaka. Po raz kolejny utwierdzam
siê w przekonaniu, ¿e warto two-
rzyæ niezwyk³e dzie³a. Przecie¿
wszystko to, co dzisiaj ogl¹damy
by³o na swój czas niezwyk³e i za-
dziwiaj¹ce.

Jedziemy dalej, ocieraj¹c siê
o Kantabriê, Kastyliê i Asturiê.
S³oñce powoli znika za o³owiany-
mi chmurami. Wiatr siê wzmaga.
Temperatura spada. Mamy pecha?
Nie. Taka jest pó³nocna Hiszpa-
nia. W poœpiechu rozbijamy na-
miot na kempingu. Opatuleni we
wszystkie cieplejsze ubrania wska-
kujemy do œpiworów zapomina-
j¹c o jedzeniu. W namiocie zapa-
da cisza. Ws³uchujemy siê w wyj¹-
cy wiatr i coraz g³oœniejsze uderze-
nia kropel deszczu. Po chwili na-
miot zaczyna traciæ swój kszta³t.
Tropik przykleja siê do poszycia
sypialni. Stela¿ przyjmuje dzi-
waczne formy. Wybiegam na ze-
wn¹trz, by wbiæ mocniej œledzie
trzymaj¹ce namiot. Zmokniêty
wpadam ponownie do œrodka.
W tym momencie niebo rozœwie-
tla ³una b³yskawic. Nawa³nica
maltretuje nasz namiot, ukazuj¹c
wszystkie jego niedoskona³oœci.
Kropelki przesi¹kaj¹ do œrodka,
a pod nami zaczyna p³yn¹æ wartki
strumyk wody. Spod œpiwora do-
biega b³agalny g³os. „Tato, ja nie
chcê umieraæ!”. Udajê twardziela
pocieszaj¹c naszego ma³ego pod-
ró¿nika – ¿e to ju¿ koniec nawa³-
nicy. Niestety, kemping przeszy-
wa potê¿ny huk i ogniste fajerwer-

ki. Po chwili zapada ciemnoœæ
i cisza. Brodz¹c w wodzie wycho-
dzimy z namiotu i z niedowierza-
niem patrzymy na zniszczony
transformator wisz¹cy na s³upie
kilka metrów od nas. Tak przywi-
ta³a nas Galicja, najdalej na zachód
wysuniêty region Hiszpanii.
A mo¿e to znak, ¿e zbli¿amy siê
do celu jaki sobie wytyczyliœmy?
Przecie¿ jesteœmy na pielgrzymko-
wym szlaku Œw. Jakuba, który
w œredniowieczu by³ jednym
z trzech g³ównych celów œrednio-
wiecznego p¹tnictwa, obok Rzy-
mu oraz Ziemi Œwiêtej. Na szlaku
spotyka³y siê nie tylko osoby piel-
grzymuj¹ce dla umocnienia wia-
ry, odbycia pokuty, spe³nienia œlu-
bowania, z proœb¹ o uzdrowienie
czy w celach dziêkczynnych. Tak-
¿e wzorce zachowañ rycerskich
obowi¹zuj¹ce w œredniowiecznej
Europie nakazywa³y czczenie
miejsc œwiêtych. Miasta i parafie
wysy³a³y pielgrzymów w intencji
wa¿nej dla danej spo³ecznoœci, na

przyk³ad prosz¹c o koniec suszy
lub, jak w przypadku miasta Perpi-
gnan w 1842 roku, o ust¹pienie
d¿umy. Na szlaku mo¿na by³o spo-
tkaæ równie¿ przestêpców, którym
wyrokiem s¹du nakazywano piel-
grzymkê do grobu Œw. Jakuba.

Po po³udniu doje¿d¿amy do œre-
dniowiecznego Santiago de Com-
postela. Pielgrzymkowy cel zosta³
osi¹gniêty. Przed nami miasto zbu-
dowane ze z³ocistego granitu, pe³-
ne wspania³ych zabytków i mi-
stycznej atmosfery. Jego historia
rozpoczê³a siê w 816 roku, kiedy
mieszkaj¹cy tutaj pustelnik ujrza³
œwiec¹c¹ gwiazdê i us³ysza³
anielsk¹ muzykê. Z czasem odkry-
to tu grób aposto³a Jakuba, ucznia
Jezusa, który po œmierci swojego
mistrza prowadzi³ ewangelizacjê
na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Po
powrocie do Ziemi Œwiêtej zgin¹³
œmierci¹ mêczeñsk¹ z rozkazu
Heroda Agrypy. Uczniowie Jaku-
ba, opuszczaj¹c Palestynê, zabrali
do kamiennej ³odzi jego cia³o

�Bilbao –  Muzeum Guggenheima. �Kwiatowy pies przed muzeum.

�RzeŸba – „Pajêczyca”  – autorstwa Luisa Bourgeoisa.
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i pochowali w Galicji, gdzie nie-
gdyœ zacz¹³ swoj¹ pracê misyjn¹.
Miejsce pochówku nazwano
Compostela ( z ³aciny – gwiezdne
pole), a gdy wieœæ siê rozesz³a
z ca³ej Europy zaczêli przybywaæ
pielgrzymi przemierzaj¹c szlak El
Camino de Santiago. Dziœ do stu-
tysiêcznego miasta przybywaj¹
rocznie 4 miliony pielgrzymów.

Szybko trafiamy na g³ówny plac
miasta – Obradorio, którego do-
minuj¹cym elementem jest
ogromna romañska katedra. Na
placu panuje dziwna cisza. Kilku
turystów ustawia siê do pami¹t-
kowego zdjêcia. Policja leniwie
spogl¹da na pielgrzymów. Zwabie-
ni organow¹ muzyk¹ idziemy
w stronê szerokich schodów pro-
wadz¹cych do wejœcia. Próbujemy
otworzyæ drzwi – a tu niespodzian-
ka! Ludzie szczelnie wype³niaj¹
olbrzymi¹ œwi¹tyniê. Po chwili
wszystko staje siê jasne. Mamy
wyj¹tkowe szczêœcie wzi¹æ udzia³
w misterium Botafumeiro. Tak
nazywa siê ogromna, najwiêksza
na œwiecie, srebrna kadzielnica
o wadze 60 kilogramów, zawieszo-
na na d³ugim sznurze pod skle-
pieniem œwi¹tyni. Wprawia j¹
w ruch oœmiu mê¿czyzn. Po chwi-
li, kiedy dymi¹ce ciê¿kie naczynie
przelatuje ze œwistem nad moj¹
g³ow¹, odruchowo schylam siê.

Okazuje siê, ¿e zupe³nie niepo-
trzebnie – miejscowi zapewniaj¹,
¿e chocia¿ kilka razy siê urwa³a,
nigdy nikomu nic siê nie sta³o. Jak
widaæ, cuda w tym miejscu nie s¹
niczym nadzwyczajnym. Reakcja
wiernych jest równie¿ niezwyk³a.
Kiedy kadzielnica nabiera rozma-
chu, t³um zamiera, a chwilê póŸ-
niej dostaje niemal futbolowej
gor¹czki. Na fina³, rytmiczne okla-
ski wype³niaj¹ zadymion¹ œwi¹ty-
niê. Kilkanaœcie minut póŸniej
katedra pustoszeje. Zadzieramy
wiêc g³owy do góry. Misterne zdo-
bienia powoli wy³aniaj¹ siê zza za-
s³ony dymi¹cych wonnoœci. Doty-

kamy marmurowego Drzewa Jes-
sego, w którym miliony p¹tników,
palcami wy¿³obi³y piêæ g³êbokich
nisz. Idziemy w stronê o³tarza, pod
którym znajduj¹ siê relikwie Œwiê-
tego Jakuba spoczywaj¹ce w srebr-
nej urnie. O³tarz zdobi XIII wiecz-
ny pos¹g œwiêtego, który mo¿na
dotkn¹æ wspinaj¹c siê po scho-
dach. Delikatny dŸwiêk organów
wci¹ga nas w chwilê zadumy.

Przed katedr¹ mo¿na kupiæ pa-
mi¹tkê, znak rozpoznawczy celu
podró¿y – muszlê pielgrzymi¹, sym-
bol œw. Jakuba. Pierwotnie muszle
takie zbierano na pobliskim wybrze-
¿u jako dowód i pami¹tkê piel-

grzymki. Obecnie stanowi¹ raczej
znak rozpoznawczy i symbol piel-
grzymów w drodze do Santiago.

W mieœcie jest piêæ klasztorów
i prawie czterdzieœci koœcio³ów.
Koœció³ i klasztor franciszkanów
za³o¿y³ ponoæ sam œwiêty Franci-
szek podczas pielgrzymki do San-
tiago w 1214 roku. Legenda mówi,
¿e teren pod budowê kupi³ za kosz
ryb? Dziœ przy klasztorze jest ho-
tel i muzeum. W najwiêkszym
i najbogatszym benedyktyñskim
klasztorze œwiêtego Marcina mie-
œci siê obecnie akademik i semina-
rium. Historia bywa jednak prze-
wrotna. Królowie katoliccy, Ferdy-
nand V i Izabela Kastylijska zbu-
dowali na placu przed katedr¹,
schronisko dla biednych i chorych
pielgrzymów. Dzisiaj ten renesan-
sowy Hostal de los Reyes Catoli-
cos przerobiony zosta³ na luksu-
sowy, piêciogwiazdkowy hotel.

Pogoda znowu siê za³amuje. Po
ostatniej nieprzespanej nocy, re-
zygnujemy z kempingu, o który
i tak trudno w mieœcie. Szejkami
te¿ nie jesteœmy, wiêc za skromne
5 euro zadowalamy siê noclegiem
w domu pielgrzyma. Po wejœciu
do œrodka œredniowiecznej budow-
li i pokonaniu kilkudziesiêciu ka-
miennych stopni otwieramy drzwi
i wybuchamy histerycznym œmie-
chem. Przed nami dziesi¹tki o ile
nie setki piêtrowych ³ó¿ek w gi-
gantycznej sali. Jak widaæ wielo-
osobowe nie znaczy zawsze kilku-
osobowe. Znajdujemy swoje ³ó¿ka.
Potem k¹piel, posi³ek, przed³u¿a-
j¹ce siê rozmowy i b³ogi sen. Tak
koñczy siê nasza pielgrzymka do
miejsca, które przez wieki uzna-
wano za koniec œwiata.

�Boczne wejœcie do œwi¹tyni. �Katedra.

�Urna ze szcz¹tkami Œw. Jakuba. �Misterium Botafumeiro.

�Fragment  placu Obradorio.

Zdjêcia Ireneusz Wo³ek

www.niezykly-
swiat.com

YouTube – Niezwyk³y Œwiat –
Hiszpania
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Nasz klub reprezentowa³ To-
masz Konieczny w kategorii ku-
mite do 80 kg, w m³odzie¿owcach.
Tomek zrobi³ nam mi³¹ niespo-
dziankê zajmuj¹c 5 miejsce. Ra-
zem z nim do Oradei pojecha³ te¿
Sensei Adam Dziki, jako sekun-
dant wspieraj¹c naszego zawodni-
ka. Do udzia³u w ME zakwalifiko-
wa³ siê te¿ nasz drugi zawodnik
Marcin WylaŸ i wielka szkoda, ¿e
nie móg³ wzi¹æ udzia³u w tego
typu imprezie.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w tak m³o-
dej historii klubu pierwszy raz
mamy udzia³ na takiej rangi za-
wodach w karate Kyokushin. Wy-
soki poziom rywalizacji, dobry kli-
mat i baga¿ doœwiadczeñ – tak
mo¿na podsumowaæ wyjazd na
Mistrzostwa Europy w Rumunii.

Dru¿yna ¿aków, w której wystêpowali Krystian
Ko³odziej i Marcin Doktor, pokona³a 3:0 GwoŸnicê
Doln¹ i 3:2 Jaroszowiec (ma³opolskie) oraz przegra³a
0:3 z AZS Rzeszów. Wynikami tymi zapewnili sobie
II miejsce i awans do Mistrzostw Polski, które zo-
stan¹ rozegrane w grudniu w Radomiu. Osi¹gniê-
cie Marcina i Krystiana jest tym cenniejsze, ¿e wiêk-
szoœæ ich rywali by³a od nich o rok starsza.

Dobrze te¿ wypadli m³odzicy – Micha³ Klocek
i Dominik Stañko. Wygrali po 3:0 z NiedŸwiad¹

Krystian i Marcin wyst¹pi¹
w Mistrzostwach Polski
Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ dwóch dru¿yn tenisa sto³owego Arki
w ogólnopolskim pó³finale Uczniowskich Klubów Sportowych, który
zosta³ rozegrany w B³a¿owej.

Doln¹ i Porzeczem (œwiêtokrzyskie) i ulegli 0:3 Li-
manowej (ma³opolskie). Jednak w liczniejszej kon-
kurencji wystarczy³o to tylko na III miejsce i miano
dru¿yny rezerwowej na zawody w Radomiu.

Przygotowania i udzia³ tenisistów sto³owych
„Arki” w tych zawodach by³ mo¿liwy dziêki dota-
cjom Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz Powiatu
Le¿ajskiego.

js

Sukces ch³opaka z Le¿ajska

w Karate Kyokushin

W dniach 15-16 listopada br. w Oradei (Rumunia) odby³y siê Mistrzostwa
Europy Shinkyokushin Seniorów (kumite Open), M³odzie¿owców (U22)
oraz Kadetów. Na imprezie nie zabrak³o reprezentantów kraju i naszego
klubu – Centrum Sztuk Walki i Sportu w Le¿ajsku.

Wyjazd by³ mo¿liwy dziêki
wsparciu finansowemu: Elektro-
ciep³owni Nowa Sarzyna
Sp. z o.o. – za co serdecznie dziê-
kujemy.

Gratulujemy Tomkowi i ¿yczy-
my dalszych sukcesów, Osu!

Wczeœniej, bo 9 listopada w sali
Miejskiego Zespo³u Szkó³ z Od-
dzia³ami Integracyjnymi w Kro-
œnie odby³ siê Ogólnopolski Tur-
niej Karate Kyokushin.

Turniej zosta³ zorganizowany
przez Kroœnieñski Klub Sporto-
wy BUDO Krosno i zgromadzi³
ponad 250 zawodników z 23 klu-
bów z Polski.

W turnieju wziê³y udzia³ reprezen-
tacje klubów z Brzozowa, Che³ma,
D¹browy Tarnowskiej, Dêbicy,
Gromnika, Hrubieszowa, Jas³a, Ka-
towic, Kolbuszowej, Koñskich, Kra-
kowa, Krosna, Le¿ajska, Niepo³omic,
Nowego S¹cza, Nowego Targu, Rze-
szowa, Sandomierza, Skar¿yska Ka-
miennej, Starego S¹cza, Tarnowa,
Warszawy. Sêdzi¹ g³ównym turnieju
by³ shihan Wies³aw Gwizd (5dan)
z Tarnowa, zawodnicy rywalizowali
w konkurencjach kata oraz kumite.

Nasz klub CSWiS w Le¿ajsku
reprezentowali zawodnicy pocz¹w-
szy od pierwszego startu (najm³od-
si), którzy siê doskonale spisali oraz
bardziej zaawansowani zajmuj¹c
miejsca medalowe:

1. Jakub Czubat do 10 lat

(2005) – 6 miejsce w kata

2. Norbert Stachowiach (2004-

2005) – 7 miejsce w kata oraz

3 miejsce w kumite.

3. Karina Karaku³a (2004-2005)

– 4 miejsce w kata oraz 2 miej-

sce w kumite

4. Adriana WylaŸ (2002-2003)

– 2 miejsce w kata

5. Jakub Mêdrek (2002-2003)

– 1 miejsce w kata oraz 3 miej-

sce w kumite

6. Aleksandra Kula (2000-2001)

– 2 miejsce w kata oraz 1 miej-

sce w kumite

7. Jakub Korchowiec (2000-

2001) – 2 miejsce w kumite

Pozostali zawodnicy, którym siê nie
powiod³o, ale zajêli wysokie lokaty
plasuj¹c siê blisko podium to: Kry-
spin Karaku³a, Aleksander Dziki,
Marcin Konieczny, Patryk Marcinow-
ski, Adrian Dziki, Sebastian Dec.

Zawodnikom gratulujemy
i ¿yczymy dalszych sukcesów, Osu!

AD
Wiêcej na:
www.csw.net.pl
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W konkurencji kumite do
æwieræfina³ów klub wprowadzi³
7 zawodników i zdoby³ 1 z³oty,
2 srebrne, 1 br¹zowy medal oraz
dwa 5-te i jedno 6-te miejsce).
W rywalizacji kata nasi zawodnicy
zajêli (2 czwarte oraz 5 i 6 miej-
sce). Gratulacje dla ca³ej dzielnej
ekipy. Wœród zawodników najle-
piej zaprezentowa³ siê zdobywca
pierwszego miejsca Maciej Jezio-
rowski. Maciek w bardzo ³adnym
stylu wygra³ trzy walki i tym sa-
mym obroni³ tytu³ mistrza IX Pu-
charu Polski zdobyty przed rokiem
w Gubinie. Drugie miejsca w swo-
ich kategoriach wagowych wywal-
czy³y Natalia Stachula i Klaudia
Szelengiewicz. Na trzecim miej-
scu rywalizacjê zakoñczy³a najbar-
dziej utytu³owana Izabela Dec.
W kata punktowa³y równie¿ zdo-
bywczynie czwartych miejsc Ka-
tarzyna Burda i Izabela Dec. W za-
wodach oprócz medalistów i wy-
mienionych wy¿ej startowali rów-
nie¿: Julia ̄ ak, Hubert Fleszar, Be-
niamin Szczuka, Paulina Majder.
Kierownikiem ekipy by³ Adam
Fleszar, sekundantem sensei Da-
riusz Burda, a zawodnikami opie-
kowa³ siê Artur Majder. Organi-
zatorem by³ Z¹bkowicki Klub
Karate Kyokushin, kierowany
przez shihan Witolda Stolarczyka.
Zawody pod patronatem Polskie-
go Zwi¹zku Karate odbywa³y siê
w formule semi contact wed³ug
przepisów PZK. Zwieñczeniem im-
prezy by³o zakoñczenie kariery spor-
towej trzykrotnej mistrzyni œwiata
IKO sensei Agnieszki Sypieñ.

LKKK dziêkuje wszystkim
sponsorom za pomoc oraz ¿yczli-
we serce: To dziêki Wam „niemo¿-
liwe staje siê mo¿liwym”. To dziê-
ki Wam bierzemy udzia³ w turnie-
jach, zawodach i mistrzostwach
w ca³ej Polsce, Europie i na œwie-
cie. I to dziêki Wam rozs³awiamy
nasz¹ ma³¹ le¿ajsk¹ ojczyznê! Dziê-
kujemy! OSU!

Pracowity listopad dla LKKK
W X Pucharze Polski Ju-
niorów i M³odzików ro-
zegranym 23 listopada
br. w Z¹bkowicach Œl¹-
skich startowa³o 188 za-
wodników z 57 klubów
karate zrzeszonych
w Polskim Zwi¹zku Ka-
rate. W tak licznej i sto-
j¹cej na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym im-
prezie ekipa klubu uplasowa³a siê na 2 miejscu dru¿ynowym.

Sensei Dariusz Burda po zawo-
dach:

Jestem dumny z wystêpu moich
podopiecznych. Byliœmy bardzo do-
brze przygotowani do Pucharu Pol-
ski, co zreszt¹ odzwierciedlaj¹ zdoby-
te medale. Cieszy mnie fakt, ¿e
w ogólnej klasyfikacji dru¿ynowej
nasz zespó³ zaj¹³ bardzo wysokie
2 miejsce i zdobyliœmy 4 medale in-
dywidualnie. Maciej Jeziorowski br¹-
zowy medalista tegorocznych Mi-
strzostw Europy Juniorów – pokaza³
klasê dwa razy z rzêdu zdobywaj¹c
Puchar Polski – wielkie gratulacje!

Izabela Dec srebrna medalistka
tegorocznych Mistrzostw Europy
Juniorów w pewnym sensie jest
zawiedziona, poniewa¿ choroba
i dwutygodniowa absencja na tre-
ningu zadecydowa³a o przebiegu
walki, której wynik decydowa³
o wejœciu do fina³u.

Na pochwa³ê zas³uguj¹ wszyscy
zawodnicy, którzy pokazali siê
z bardzo dobrej strony. Niektórzy
pomimo wygranych kilku walk
nie zdo³ali siê za³apaæ na podium,
ale styl walki jaki zaprezentowali
napawa optymizmem na przy-
sz³oœæ. Osu!

Wczeœniej, bo 16 listopada br.
w Radzyniu Podlaskim trzyosobo-
wa reprezentacja Le¿ajskiego
Klubu Kyokushin Karate zdoby³a
dwa z³ote i jeden srebrny medal
na IV Ogólnopolskim Turnieju Ka-
rate Kyokushin „O Puchar Radzyñ-
skiego NiedŸwiedzia”.

I-sze miejsca w kategorii senior
wywalczyli senpai Robert Szczuc
i Krzysztof Zaj¹c, a II miejsce zdo-
by³ senpai Rados³aw Fleszar.
W turnieju zorganizowanym
przez sensei Marka Woroszy³o
z Rad wziê³o udzia³ 162 zawodni-
ków z 15 klubów z Polski oraz
z ukraiñskiej Rawy Ruskiej. Sêdzi¹
g³ówny zawodów by³ shihan Jacek
Czerniec z Lublina. Sk³adamy ser-
deczne gratulacje dla zawodników.

Z kolei 17 listopada br. 9-cio oso-
bowa ekipa najm³odszych zawod-

ników Le¿ajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate uczestniczy³a w Tur-
nieju Karate Kyokushin o Puchar
Burmistrza Miasta „Annopol”. Jak
zwykle wróciliœmy z tarcz¹ zdoby-
waj¹c w kumite i kata 8 z³otych,
6 srebrnych i 2 br¹zowe medale.
Z³oto zdobyli: 2 x Paula Majder,
2 x Beniamin Szczuka, Kacper Po-
tacza³a, Jakub Bogdanowicz, Ma-
teusz Ner i Dominik Ner. Srebr-
ne medale zdobyli: 2 x Anna
Szczuka, Oskar Majder, Mateusz
Ner, Dominik Ner i £ukasz Kak,
natomiast br¹zowe wywalczyli Ja-
kub Bogdanowicz i Kacper Pota-
cza³a. W turnieju startowa³o po-
nad 100 zawodników z 12 oœrod-
ków IKO z Polski i Ukrainy. Or-
ganizatorem zawodów by³ Lubel-
ski Klub Kyokushin Karate.

DB

W dniu 25 listopada 2013 r. odby³o siê kolejne
spotkanie w ramach projektu „Program Aktywno-
œci Samorz¹dowej – PAS – innowacyjne narzêdzie
uspo³ecznionego procesu monitorowania us³ug
publicznych” wspó³finansowanego ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego. Projekt dotyczy opracowania i wdro-

Program Aktywnoœci Samorz¹dowej – PAS

¿enia nowatorskiego systemu monitorowania us³ug
publicznych w administracji samorz¹dowej woje-
wództwa lubelskiego i podkarpackiego. Zasadniczym
celem spotkania by³o omówienie postêpu realizacji
zg³oszonych inicjatyw oraz informacja na temat pro-
jektu bud¿etu Powiatu Le¿ajskiego na 2014 rok oraz
planowanych inwestycjach.

Wiêcej informacji na www.kara-

te.lezajsk.pl
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Poradnik konsumenta:

Przybli¿amy zasady zg³aszania
reklamacji oraz uprawnienia kon-
sumentów us³ug telekomunika-
cyjnych.

W przypadku wyst¹pienia pro-
blemów z realizacj¹ po³¹czeñ tele-
fonicznych, transmisj¹ danych
lub dostêpem do Internetu:
1. Skontaktuj siê z operatorem

œwiadcz¹cym dan¹ us³ugê
i przedstaw mu problem.
W wiêkszoœci przypadków pro-
blem udaje siê rozwi¹zaæ na tym
etapie.

2. Jeœli problem nie zostanie roz-
wi¹zany zg³oœ reklamacjê u ope-
ratora.

Zg³oszenie reklamacji
Reklamacjê us³ugi telekomuni-

kacyjnej mo¿na z³o¿yæ w ci¹gu
12 miesiêcy od dnia zdarzenia (np.
wyst¹pienia przerwy w œwiadcze-
niu us³ugi lub jej nienale¿ytego
wykonania us³ugi).

Sk³adaj¹c reklamacjê mo¿emy
skorzystaæ z dogodnego dla nas
sposobu kontaktu z operatorem:
�telefonicznie,
�osobiœcie w punkcie obs³ugi

klientów,
�wysy³aj¹c list lub wiadomoœæ

email.
Dane kontaktowe do operatora

(adres na jaki nale¿y przes³aæ re-
klamacjê) znajdziemy na stronie
internetowej operatora, w regula-
minie us³ugi lub punkcie obs³ugi
klienta.

Wymagane elementy
Sk³adana przez nas reklamacja

musi zawieraæ wszystkie wymaga-
ne elementy:
1. Imiê i nazwisko abonenta (lub

nazwê firmy),
2. Adres zamieszkania abonenta

(lub siedziby firmy),
3. Okreœlenie przedmiotu rekla-

macji i reklamowanego okresu,

4. Nasz numer ewidencyjny - do-
stêpny na rachunku lub
w umowie,

5. Datê zawarcia umowy i rozpo-
czêcia œwiadczenia us³ugi tele-
komunikacyjnej, je¿eli rekla-
mujemy termin rozpoczêcia
œwiadczenia us³ug,

6. W przypadku, gdy ubiegamy siê
o odszkodowanie nale¿y okre-
œliæ jego kwotê i sposób wyp³aty
np. wskazaæ numer rachunku
bankowego,

7. Podpis – je¿eli reklamacjê sk³a-
damy na piœmie.
Pamiêtajmy tak¿e, ¿e niezale¿nie

od wybranego przez nas sposobu
z³o¿enia reklamacji [reklamacja z³o-
¿ona na piœmie, telefonicznie lub
drog¹ elektroniczn¹ (e-mail)] ope-
rator zobowi¹zany jest potwierdziæ
jej przyjêcie w ci¹gu 14 dni od dnia
jej z³o¿enia, za wyj¹tkiem sytuacji,
gdy udzieli odpowiedzi przed up³y-
wem tego terminu.

Wzrost zapotrzebowania na
rynku pracy na wykwalifikowa-
nych absolwentów przygotowa-
nych do pracy w bran¿y TSL
(Transport-Spedycja-Logistyka)
spowodowa³ uruchomienie w Ze-
spole Szkó³ Licealnych im.
B. Chrobrego/Technikum nr 2
w Le¿ajsku kszta³cenia w zawo-
dzie technik logistyk. Po cztero-
letnim cyklu nauki, wspartym
profesjonalnymi praktykami za-
wodowymi w najlepszych fir-
mach logistycznych w kwietniu
br. szko³ê opuœcili pierwsi absol-
wenci. W czerwcu zmierzyli siê
z dwuetapowym  egzaminem po-
twierdzaj¹cym kwalifikacje zawo-
dowe sk³adaj¹cym siê z: czêœci pi-
semnej (testowej) oraz czêœci prak-
tycznej (w formie projektu),
z której trzeba by³o osi¹gn¹æ wy-
nik min. 75%. Ta w³aœnie czêœæ
przy wyj¹tkowej w tym roku ska-
li trudnoœci okaza³a siê nie lada
wyzwaniem dla wszystkich zdaj¹-
cych, zarówno w województwie
podkarpackim, jak i w ca³ej Pol-
sce. Tym bardziej ciesz¹ wyniki
uzyskane przez uczniów Techni-
kum nr 2 im. B. Chrobrego, któ-

re okaza³y siê zdecydowanie lep-
sze ni¿ œrednie wyniki w woje-
wództwie oraz w ca³ej Okrêgowej
Komisji Egzaminacyjnej, skupia-
j¹cej 3 województwa: podkarpac-
kie, ma³opolskie i lubelskie. Œred-
ni wynik le¿ajskiego „logistyka”
wyniós³ 73,53% i by³ lepszy
o 13,33% od œredniego wyniku w
województwie (60,2%). Najwy¿-
szy wynik procentowy 95% zano-
towa³o czterech uczniów w woje-
wództwie, w tym a¿ trzech
uczniów to uczniowie „Chrobre-
go”. Zdawalnoœæ uczniów  le¿aj-
skiego logistyka okaza³a siê
o 23,22% wy¿sza ni¿ w wojewódz-
twie podkarpackim. Dyplom po-
twierdzaj¹cy kwalifikacje zawodo-
we w zawodzie technik logistyk
uzyska³o w województwie tylko

68 uczniów, w tym a¿ 20 z le¿aj-
skiego logistyka. Mo¿na wiêc
œmia³o powiedzieæ, ¿e co trzeci wy-
kwalifikowany logistyk w woje-
wództwie  wywodzi siê z Le¿aj-
ska. Sukces tym wiêkszy, ¿e czte-
roletni cykl kszta³cenia w zawo-
dzie technik logistyk odby³ po raz
pierwszy, a tak¿e dlatego, ¿e na-
uczycielom przysz³o pracowaæ
z uczniami, których pocz¹tkowe
wyniki nauczania oraz poziom
motywacji nie nale¿a³y do najwy¿-
szych. Brawa nale¿¹ siê zarówno
uczniom, którzy potwierdzili
swoje wysokie kwalifikacje zawo-
dowe, jak i  nauczycielom zawo-
du, którzy ich do tego arcytrud-
nego egzaminu profesjonalnie
przygotowali.

Andrzej Makówka

Jak z³o¿yæ reklamacjê us³ugi
telekomunikacyjnej?
 – Urz¹d Komunikacji Elektronicznej informuje:

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów przyjmuje

we wtorki i czwartki:
ul. Kopernika 8,

37-300 Le¿ajsk, pokój 102,
piêtro I,

tel. 17 240 45 08

OdpowiedŸ na reklamacje
Operator ma 30 dni na udziele-

nie odpowiedzi na z³o¿on¹ przez
nas reklamacjê. Je¿eli nie udzieli
jej w tym terminie, uwa¿a siê j¹ za
uwzglêdnion¹.

W przypadku odmowy uznania
reklamacji, odpowiedŸ operatora
zostanie dorêczona przesy³k¹ po-
lecon¹, a jej treœæ powinna zawie-
raæ wyczerpuj¹ce uzasadnienie.

W przypadku uznania reklama-
cji zwi¹zanej z odszkodowaniem,
operator przyznaje je nam, zgod-
nie z obowi¹zuj¹cym regulami-
nem œwiadczenia us³ug.

Je¿eli uwa¿amy, ¿e w wyniku
braku ³¹cznoœci czy te¿ nieprawi-
d³owego œwiadczenia us³ug, ponie-
œliœmy wymierne straty, których
wysokoœæ bêdziemy w stanie udo-
wodniæ, wówczas mo¿emy za¿¹daæ
od operatora odszkodowania
w innej wysokoœci ni¿ okreœlona
w regulaminie œwiadczenia us³ug.

Pamiêtajmy
Reklamacjê mo¿emy zg³osiæ gdy

stwierdzimy:
�¿e operator nie dotrzyma³ ter-

minu rozpoczêcia œwiadczenia
us³ugi,

�b¹dŸ wykona³ us³ugê nienale¿y-
cie, lub te¿ w ogóle jej nie wy-
kona³.
Powodem do z³o¿enia reklama-

cji jest tak¿e nieprawid³owe obli-
czenie przez operatora nale¿noœci
z tytu³u œwiadczenia us³ug.

Z³o¿enie reklamacji dotycz¹cej
wysokoœci rachunku nie zwalnia
nas z obowi¹zku terminowego ure-
gulowania (op³acenia) rachunku.

Przed ka¿dym z³o¿eniem rekla-
macji sprawdzajmy czy zawiera ona
wszystkie wymagane elementy.

Mamy 12 miesiêcy na z³o¿enie
reklamacji.

W razie w¹tpliwoœci lub pro-
blemów skontaktuj siê z Cen-
trum Informacji Konsumenckiej
UKE:
�infolinia 801 900 853
�(koszt po³¹czenia zgodny

z cennikiem operatora)
�22 534 91 74 (pon.-pt. w godzi-

nach 8.15-16.15)
�www.uke.gov.pl/formularz
�www.cik.uke.gov.pl

Debiut zawodowy logistyków na medal!
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Najodpowiedniejszym kandydatem
na to stanowisko będzie osoba z wy-
kształceniem rolniczym lub pokrewnym
rolniczemu (wyższym lub średnim technicz-
nym) prowadząca własne gospodarstwo rolne lub
pracująca w gospodarstwie rolnym (np. u rodziców), zamieszkująca
na terenie powiatu ziemskiego Leżajsk.

Osoba ta będzie odpowiedzialna za nawiązywanie kontaktów
z rolnikami i promowanie naszych nawozów dolistnych wstępnie
tylko na terenie powiatu ziemskiego Leżajsk, pozyskiwanie zamó-
wień i nadzorowanie ich realizacji oraz utrzymywanie nienagannych
relacji z naszymi Nabywcami.

Zapewniamy ze swej strony korzystne warunki współpracy, nie
kolidujące z dotychczas prowadzoną działalnością rolniczą, sadow-
niczą, warzywniczą, a także handlową (poza rynkiem nawozów do-
listnych), a pozwalające na osiągnięcie znaczących dodatkowych do-
chodów.

Ze swej strony oferujemy korzystny system wynagrodzenia uza-
leżniony od wyników pracy, szkolenia produktowe, prężny i młody
zespół wsparcia marketingowego, technicznego i naukowego oraz
elastyczne podejście do warunków współpracy.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – PRACA DODATKOWA
Przedsiębiorstwo Ekologiczne „Ekoflora”

w Kraśniku jest jednym z wiodących pro-
ducentów nawozów dolistnych w Polsce.
W związku z dynamicznym rozwojem
firmy poszukujemy aktywnych ludzi
dysponujących wolnym czasem
(chcących sobie dorobić) do pozy-
skiwania nabywców na nasze pro-
dukty.

 Posiadasz wykształcenie rolnicze lub pokrew-
ne rolniczemu (wyższe lub średnie technicz-

ne), dodatkowo może masz doświadcze-
nie w kontaktach z nabywcami rolnymi

i znajomość rynku powiatowego?

Czy Twoja aktywność zawodowa
związana jest z rolnictwem, sadow-
nictwem, warzywnictwem?

Może jesteś młodym rolnikiem,
który skorzystał lub planuje skorzy-

stać z programu unijnego „Ułatwianie
startu młodym rolnikom?”

Chcesz sobie dorobić? – ta praca jest dla Ciebie!

Mile widziane będą osoby mieszkające na terenie powiatu ziem-
skiego Leżajsk!!!

W wyniku efektywnej współpracy i dodatkowych ustaleń
istnieje możliwość działania na terenie większym niż jeden
powiat.

Niezbędna byłaby nam jedna kreatywna osoba. Dla porząd-
ku informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Dla
porządku zgłoszenia kandydatów uprzejmie prosimy przesy-
łać pisemnie (listem) na adres firmy:

Przedsiębiorstwo Ekologiczne „EKOFLORA” Siewielec Tadeusz
 ul. Kolejowa 14, 23-200 Kraśnik

Ewentualne pytania prosimy kierować do Regionalnego
Kierownika Sprzedaży mgr inż. Kamil Jachymek,

tel. 609 181 115; 506 124 477.

OG£OSZENIE P£ATNE

OG£OSZENIE P£ATNE
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Zapraszamy

do bezp³atnego udzia³u

w naszym projekcie!!!

Powiat Le¿ajski – Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku

w styczniu 2014r. rozpocznie rekrutacjê do II edycji – 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 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Cel projektu:
Wzrost szans na zatrudnienie oraz pobudzenie za-

radnoœci  i aktywnoœci zawodowej w poszukiwaniu

pracy i uzyskaniu zatrudnienia u min. 120 bezro-

botnych zarejestrowanych w PUP w Le¿ajsku ze 134

objêtych wsparciem w okresie do 31.12.2014r.

Termin realizacji projektu:
od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r.

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 tj. (po zakoñczeniu

realizacji kontraktu socjalnego; kobiet, które nie

podjê³y zatrudnienia po urodzeniu dziecka;

po odbyciu kary pozbawienia wolnoœci, którzy nie

podjêli zatrudnienia).

W ramach projektu przewidujemy dla wszystkich jego
uczestniczek i uczestników realizacjê nastêpuj¹cych
dzia³añ:
· Indywidualne Plany Dzia³ania (IPD) – œrednio

trzy spotkania indywidulane z doradc¹

zawodowym;

· Poœrednictwo pracy – œrednio trzy spotkania

indywidualne z poœrednikiem pracy

i œrednio dwa spotkania uczestników projektu

z pracodawcami;

· Sta¿e (max. 6 m-cy);

· Mo¿liwoœæ zwrotu kosztów dojazdu na w/w
formy aktywizacji.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
II edycja – dla 66(31K,35M) uczestników

projektu, tj. od 7 stycznia 2014r. do 24 stycznia

2014r.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro projektu: Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku,

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

tel. 17 240 67 28, 17 242 73 73 wew. 28.

Wszelkie informacje dotycz¹ce realizacji projektu oraz
Regulamin rekrutacji bêd¹ zamieszczane sukcesywnie
na stronie www.pup.lezajsk.pl w zak³adce Projekty EFS.

„CZ£OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

Powiat Le¿ajski

Realizatorzy projektu
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Wsparcie w ramach Priorytetu
VI Programu Operacyjnego Ka-
pita³ Ludzki koncentruje siê
przede wszystkim na wybranych
grupach docelowych, które do-
œwiadczaj¹ najwiêkszych trudno-
œci zwi¹zanych z wejœciem i utrzy-
maniem siê na rynku pracy, zaœ
Poddzia³anie 6.1.1 Programu Ope-
racyjnego Kapita³ Ludzki (w ra-
mach którego realizowany jest
projekt) zak³ada wsparcie osób po-
zostaj¹cych bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy. Powia-
towy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku skie-
rowa³ wsparcie w ramach niniej-
szego projektu do 20 osób bezro-
botnych niepe³nosprawnych,
z powiatu le¿ajskiego w wieku od
18 do 55 roku ¿ycia, posiadaj¹cych
wykszta³cenie co najmniej zasad-
nicze zawodowe.

W styczniu 2013 r. w wyniku
przeprowadzonej rekrutacji do
pierwszej edycji projektu, z udzia-
³em doradcy zawodowego i psy-
chologa, wy³oniono 10 uczestni-
ków projektu (6 kobiet i 4 mê¿-
czyzn). Udzia³ w projekcie rozpo-
czêli spotkaniem z doradc¹ zawo-
dowym w ramach Indywidualne-
go Planu Dzia³ania. Planowane
spotkania z doradc¹ zawodowym
przeplata³y siê z pozosta³ymi dzia-
³aniami w projekcie przez ca³y
okres uczestnictwa w projekcie.

W lutym wszyscy uczestnicy
projektu wziêli udzia³ w badaniach

Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku prezentuje

Efekty projektu skierowanego do osób niepe³nosprawnych pt.

„B¹dŸ sprawny na rynku pracy”
W grudniu 2013 r. mija rok od cza-
su rozpoczêcia realizacji przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿aj-
sku projektu „B¹dŸ sprawny na
rynku pracy”, wspó³finansowane-
go ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego.

psychologicznych, które mia³y na
celu diagnozê predyspozycji oso-
bowoœciowych uczestników pro-
jektu pod k¹tem wyboru kierun-
ków doskonalenia zawodowego
oraz w 6-dniowym szkoleniu z za-
kresu rozwijania i doskonalenia
kompetencji spo³ecznych.

W marcu uczestnicy projektu
wziêli udzia³ w 3-dniowych Warsz-
tatach Aktywnego Poszukiwania
Pracy prowadzonych przez lidera
klubu pracy oraz wspólnie z do-
radc¹ zawodowym uzgadniali te-
maty indywidualnych szkoleñ za-
wodowych, których realizacja przy-
pad³a na kwiecieñ i maj.

Kolejnym zadaniem dla uczest-
ników projektu by³o odbycie in-
dywidualnych spotkañ z praco-
dawcami. Od czerwca uczestnicy
projektu rozpoczêli sta¿e. Obec-
nie osoby te koñcz¹ realizacjê
6-miesiêcznych sta¿y.

W sierpniu 2013 r. zakoñczy³a
siê rekrutacja do drugiej edycji
projektu, w ramach której wy³o-
niono kolejnych 10 uczestników
projektu (5 kobiet i 5 mê¿czyzn).
Uczestnicy drugiej edycji projek-
tu wziêli udzia³ w analogicznych
dzia³aniach projektu jak uczestni-
cy pierwszej edycji: spotkania
z doradc¹ zawodowym w ramach
Indywidualnego Planu Dzia³ania,
badania psychologiczne, szkolenie
„Kompetencje spo³eczne”, Warsz-
taty Aktywnego Poszukiwania Pra-
cy, indywidualne szkolenia zawo-
dowe oraz indywidualne spotka-
nia z pracodawcami. Od grudnia
2013 r. uczestnicy tej edycji pro-
jektu rozpoczynaj¹ sta¿e, które-
bêd¹ trwaæ maksymalnie do koñ-
ca maja 2014 r. gdy¿ realizacja pro-
jektu jest zaplanowana do koñca
czerwca 2014 r.

Dodatkowo uczestnicy projek-
tu maj¹ mo¿liwoœæ skorzystania ze
zwrotu kosztów przejazdu za
udzia³ w dzia³aniach projektowych
oraz zwrotu kosztów opieki nad
dzieckiem lub osob¹ zale¿n¹.

Dzia³aniami wspieraj¹cymi ak-
tywizacjê uczestników projektu s¹
spotkania zespo³u interdyscypli-
narnego, w trakcie których spe-
cjaliœci pracuj¹cy z uczestnikami
analizuj¹czy udzielane wsparcie
jest dostosowane do indywidual-
nych potrzeb, a tym samym jak
najbardziej skuteczne. Zosta³y zre-
alizowane 2 grupowe spotkania
dla pracodawców o profilach dzia-
³alnoœci zbie¿nych z kompetencja-
mi uczestników projektu.

Wa¿nym punktem tych spo-
tkañ by³ temat zatrudniania osób
niepe³nosprawnych i ich aktywi-
zacji zawodowej, dlatego cieszy nas
liczny i chêtny w nich udzia³.
W trakcie spotkañ prezentowano

równie¿ profile zawodowe uczest-
ników projektu, co mog³o byæ
pomocne w doborze odpowied-
nich pracowników.

Podsumowuj¹c dotychczasow¹
realizacjê projektu na uwagê za-
s³uguje fakt, ¿e pomimo pocz¹t-
kowych trudnoœci z rekrutacj¹ do
projektu (zwi¹zanych z ma³¹
liczb¹ osób spe³niaj¹cych kryteria
udzia³u w projekcie), ¿aden

�Szkolenie „Kompetencje spo³eczne”  edycja 1 i edycja 2.

z uczestników nie zrezygnowa³
z udzia³u w projekcie w trakcie
jego trwania, co wiêcej frekwen-
cja we wszystkich dzia³aniach pro-
jektowych by³a praktycznie 100%.
Naszym zdaniem œwiadczy to
o odpowiednio dobranej ofercie
i atrakcyjnoœci tego projektu. Nie-
w¹tpliwie za sukces projektu
i osób bêd¹cych w tak trudnej sy-
tuacji na rynku pracy nale¿y
uznaæ ponadplanow¹ liczbê dekla-
racji zatrudnienia po odbytym sta-
¿u, jakie z³o¿yli pracodawcy wspó³-
pracuj¹cy z urzêdem w ramach
projektu.

Mniej wymiern¹ korzyœci¹, ale
jak¿e wa¿n¹ dla osób nierzadko wy-
cofanych z ¿ycia spo³ecznego, jest
ich integracja, a nawet zawi¹zane
przyjaŸnie. Wszystko to pokazuje
rzeczywist¹ potrzebê realizacji pro-
jektu, a zadowolenie jego uczest-
ników, to dla nas najwiêksza na-
groda i zachêta do dalszej pracy.

Ma³gorzata Bêben
 (kierownik projektu)

Projekt

„B¹dŸ sprawny na rynku pracy”

jest wspó³finansowany

ze œrodków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego.

�Spotkanie dla pracodawców edycja 1 i edycja 2.
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