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Panu KRZYSZTOFOWI ¯YREK
Dyrektorowi Browaru w Le¿ajsku

z powodu œmierci OJCA
sk³adaj¹

Rada i Zarz¹d Powiatu Le¿ajskiego
oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Le¿ajskiego

Zarz¹d Dróg Powiatowych w Le¿ajsku

zawiadamia, ¿e w okresie wystêpowania wiosennych prze³omów

w 2013 roku na sieci dróg powiatowych bêd¹ wprowadzane

Ograniczenia nie dotycz¹ regularnej komunika-
cji autobusowej i gimbusów dowo¿¹cych dzie-
ci do szkó³ z zachowaniem nominalnej liczby
pasa¿erów.

OGRANICZENIA RUCHU

Informacja: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00-15.00, Tel. 17 242 11 81

Kierownik Zarz¹du Dróg Powiatowych

Marian Dudek
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Wykaz klubów sportowych
objêtych przyznaniem dotacji na rozwój sportu w 2013 roku:

1. Le¿ajski Klub Kyokushin Karate
Zadanie: Prowadzenie dzia³alnoœci w roku 2013 w zakresie upowszech-
niania i rozwoju sportu na terenie Powiatu Le¿ajskiego w dziedzinie
karate.
Wysokoœæ dotacji: 6 000 z³

2. Klub Modelarski im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach
Zadanie: Upowszechnianie sportu poprzez wspó³zawodnictwo spor-
towe w modelarstwie lotniczym i kosmicznym.
Wysokoœæ dotacji: 10 000 z³

3. Centrum Sztuk Walki i Sportu w Le¿ajsku
Zadanie: Upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Powiatu Le-
¿ajskiego poprzez prowadzenie dzia³alnoœci w dziedzinie karate w roku
2013 przez Centrum Sztuk Walki i Sportu w Le¿ajsku.
Wysokoœæ dotacji: 6 000 z³

4. Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Azalia” w Brzózie Królewskiej
Zadanie: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie upowszechniania i rozwo-
ju sportu na terenie Powiatu Le¿ajskiego w 2013 r. przez Kolarski Ludo-
wy Klub Sportowy „Azalia” w Brzózie Królewskiej w zakresie kolarstwa.
Wysokoœæ dotacji: 13 000 z³

5. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” przy Szkole Podstawowej
Nr 3 w Le¿ajsku
Zadanie: Prowadzenie szkolenia sportowego, udzia³ w rozgrywkach li-
gowych kadetek oraz w zawodach ogólnopolskich w pi³ce siatkowej.
Wysokoœæ dotacji: 4 000 z³

6. Uczniowski Klub Sportowy „Lotnik” przy Szkole Podstawowej
w Wierzawicach
Zadanie: Rozgrywki ligowe koszykówki dziewcz¹t „Kadetek U-16”.
Wysokoœæ dotacji: 6 000 z³

7. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka” przy Parafii Rzym-
sko-Katolickiej p.w. œw. Katarzyny w £êtowni
Zadanie: Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie upowszechniania i rozwoju
sportu na terenie Powiatu Le¿ajskiego w 2013 r. przez Parafialny Uczniow-
ski Klub Sportowy „Arka” w £êtowni w zakresie tenisa sto³owego.
Wysokoœæ dotacji: 5 000 z³

mab

Powiat
wspiera sport
17.01.br. w Dworze Staroœciñskim odby³o siê spotkanie Wicestarosty
Le¿ajskiego Marka Koguta z przedstawicielami klubów sportowych,
które dotyczy³o przekazania informacji o dotacjach przyznanych przez
Zarz¹d Powiatu Le¿ajskiego dla klubów sportowych z terenu powiatu
na realizacjê zadañ z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku.

�Klub Modelarski im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach otrzyma³ dotacjê na upo-

wszechnianie sportu poprzez wspó³zawodnictwo sportowe w modelarstwie lotniczym

i kosmicznym. Na zdjêciu Prezes Klubu Marek Leszczak z Wicestarost¹ Le¿ajskim

Markiem Kogutem.
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Z wnioskiem o przyznanie na-
grody mog¹ wyst¹piæ radni powia-
towi, burmistrzowie i wójtowie
z terenu Powiatu Le¿ajskiego, or-
ganizacje dzia³aj¹ce na terenie Po-
wiatu Le¿ajskiego (organizacje
w rozumieniu ustawy o dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego i wolon-
tariacie) instytucje, oœrodki kultu-
ry itp., przewodnicz¹cy i cz³onko-
wie kapitu³y. Termin sk³adania
wniosków to 31 marca 2013 r. For-
mularz wniosku, jak równie¿ re-

Komenda Powiatowa PSP w Le-
¿ajsku otrzyma³a ciê¿ki samochód
ratowniczo-gaœniczy Scania P400
4x4. Stosowny akt przekazania
pojazdu z r¹k Zastêpcy Komen-
danta G³ównego PSP – nadbryg.
Piotra Kwiatkowskiego odebra³
Komendant Powiatowy PSP
w Le¿ajsku – bryg. dr in¿. Bogdan
Ko³cz.

W grudniu ub. roku Komenda
Powiatowa PSP w Le¿ajsku zaku-
pi³a równie¿ lekki samochód kwa-
termistrzowski Citroen Jumper
oraz lekki samochód rozpoznaw-
czo-ratowniczy Nissan Navara.

Zakup samochodów zosta³ sfi-
nansowany ze œrodków otrzyma-
nych z bud¿etu Wojewody Podkar-
packiego, Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie, Elek-
trociep³owni Nowa Sarzyna
Sp. z o. o. w Nowej Sarzynie, Po-
wiatu Le¿ajskiego, Gminy Grodzi-
sko Dolne, Gminy Le¿ajsk, Mia-
sta Le¿ajsk oraz Miasta i Gminy

II edycja Nagrody

Przyjaciel Powiatu Le¿ajskiego!
W 2013 roku po raz drugi Starosta Le-
¿ajski przyzna nagrodê „PRZYJACIEL
POWIATU LE¯AJSKIEGO” szcze-
gólnie zas³u¿onym osobom i in-
stytucjom, które poprzez swoj¹
aktywnoœæ wspieraj¹ i przy-
czyniaj¹ siê do szeroko rozu-
mianego rozwoju i promocji
Powiatu Le¿ajskiego w kraju
oraz poza jego granicami. Na-
groda przyznana zostanie w trzech
kategoriach: Osobowoœæ, Spo³ecz-
nik, Przedsiêbiorca.

gulamin konkursu mo¿na pobraæ
ze strony www.starostwo.lezajsk.pl
zak³adka „Przyjaciel Powiatu”.
Uroczysta ceremonia wrêczenia
nagród odbêdzie siê 7 maja 2013 r.
podczas obchodów Dnia Powiatu
Le¿ajskiego.

Serdecznie zapraszamy upraw-
nione osoby i instytucje do zg³a-
szania swoich kandydatów do po-
szczególnych kategorii.

KÆ

Nowe pojazdy

w Komendzie Powiatowej

PSP w Le¿ajsku
31 stycznia br. podczas narady
rocznej w Komendzie Wojewódz-
kiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Rzeszowie, nast¹pi³o przeka-
zanie i poœwiêcenie nowych po-
jazdów po¿arniczych dla komend
miejskich i powiatowych woje-
wództwa podkarpackiego.

Nowa Sarzyna. Wszystkim insty-
tucjom sk³adamy serdeczne po-
dziêkowanie za dofinansowanie
zakupu nowych pojazdów. Powy¿-

Fot. Damian Kurek

sze przedsiêwziêcia przyczyni¹ siê
do wzmocnienia potencja³u ra-
towniczego powiatu le¿ajskiego,
a w szczególnoœci do lepszego za-

bezpieczenia zak³adów pracy oraz
poprawi¹ bezpieczeñstwo naszych
mieszkañców.

WD
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Zagro¿enie przestêpczoœci¹ w Powie-
cie Le¿ajskim jest umiarkowane – tak
podsumowa³ 2012 rok Komen-
dant Powiatowy Policji w Le¿aj-
sku inspektor mgr Stanis³aw
Wilczyñski. Komendant przed-
stawi³ informacjê o stanie porz¹d-
ku publicznego w naszym powie-
cie radnym powiatowym na Sesji
Rady w dniu 30 stycznia 2013 r.

Porównuj¹c rok ubieg³y do 2011
roku, Komendant zauwa¿y³, i¿
ogólne zagro¿enie przestêpczoœci¹
w powiecie wzros³o o 4,7%, prze-
stêpczoœæ kryminalna wzros³a
o 17%, a przestêpczoœæ gospodar-
cza spad³a o 38% .

Ponadto w 2012 roku Policja od-
notowa³a wzrost zdarzeñ w takich
dzia³aniach przestêpczych jak:
przestêpczoœæ przeciwko mieniu
(wzrost o 3,5%), kradzie¿ cudzej
rzeczy (wzrost o 41%), w³amania
(wzrost o 44%), kradzie¿e rozbój-
nicze (wzrost o 4,8%).

Mniej natomiast by³o takich
zdarzeñ jak: bójki i pobicia (spa-
dek o 22%), uszczerbek na zdro-
wiu (spadek o 22%), uszkodzenia
rzeczy (spadek o 10%), przestêp-
stwa przeciwko funkcjonariuszo-
wi publicznemu (spadek o 30%).
Komendant zaznaczy³, i¿ bardzo
niepokoj¹cym sygna³em jest
wzrost przestêpczoœci narkotyko-
wej a¿ o 155%! Statystyka taka
wymaga dyskusji i podjêcia kon-
kretnych dzia³añ maj¹cych na celu
zatrzymanie wzrostu tej bardzo
groŸnej dla m³odych ludzi prze-
stêpczoœci.

W ubieg³ym roku nast¹pi³ rów-
nie¿ wzrost przestêpstw drogo-
wych o 9,3%, w tym wiêcej o 11%
przypadków prowadzenia pojaz-
du w stanie nietrzeŸwoœci.

Je¿eli chodzi o bezpieczeñstwo
w komunikacji, to w ubieg³ym roku
odnotowaliœmy 18 wypadków dro-
gowych i 252 kolizje – stwierdzi³
Komendant Wilczyñski. To mniej
ni¿ w 2011 roku. Niestety, a¿ o 11%
wiêcej zatrzymaliœmy kieruj¹cych

pojazdami w stanie po u¿yciu alko-
holu, dok³adnie 398 osób. W po-
przednim roku na³o¿yliœmy tylko za
wykroczenia drogowe a¿ 3 556 man-
datów karnych.

W naszym powiecie wzros³a tak-
¿e liczba wykroczeñ: policjanci
sporz¹dzili 949 wniosków o uka-
ranie (wiêcej o 45 w porównaniu
do 2011 roku).

Radni zwrócili równie¿ uwagê
na problem nasilaj¹cych siê kra-
dzie¿y z w³amaniem. Jako przyk³ad
podano pocz¹tek tego roku, kie-
dy to w Le¿ajsku w jednym bloku
w tej samej klatce okradziono
4 mieszkania. Zarówno radni, jak
i Komendant zgodzili siê, i¿ jest
to problem wymagaj¹cy zdecydo-
wanych dzia³añ Policji, tym bar-
dziej, i¿ z³odzieje zdaj¹ siê byæ wy-
specjalizowanymi w³amywaczami.

Radni Rady Powiatu Le¿ajskie-
go zapoznali siê równie¿ ze sta-
nem bezpieczeñstwa po¿arowego
i powodziowego na terenie powia-
tu. Informacjê tê przedstawi³ Ko-
mendant Powiatowy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Le¿ajsku
bryg. dr in¿. Bogdan Ko³cz.

Komendant stwierdzi³, i¿
w 2012 roku stra¿acy interwenio-
wali 772 razy. To wiêcej o 50 zda-
rzeñ w porównaniu z 2011 rokiem.
Najwiêcej akcji, bo a¿ 415 – to za-
gro¿enia miejscowe inne ni¿ po-
¿ary, czyli: awarie, wypadki drogo-
we czy anomalie pogodowe. Po-

nadto do po¿arów stra¿acy wy-
je¿d¿ali 345 razy.

W sumie straty w 2012 roku osza-
cowano na kwotê 2 mln 70 tys. z³,
zaœ wartoœæ uratowanego mienia to
oko³o 14 mln 658 tys. z³ – podsu-
mowa³ Komendant Ko³cz. W wy-
niku zdarzeñ œmieræ ponios³o 9 osób,
g³ównie w nastêpstwie wypadków
drogowych, gdzie osoby by³y uwiêzio-
ne lub w przypadku zatrucia tlen-
kiem wêgla. Uratowanych zosta³o
126 osób.

Komendant wspomnia³ rów-
nie¿ o tym, i¿ stra¿acy z naszego
powiatu zabezpieczali pod wzglê-
dem chemicznym Euro 2012 –
Stadion Narodowy w Warszawie
oraz stadion Arena w Gdañsku.

Warto przypomnieæ równie¿
o dosprzêtowieniu Komendy Po-
wiatowej PSP w Le¿ajsku, która
w ub. roku zosta³a wyposa¿ona
w 4 samochody. Najwa¿niejszym
z nich jest bez w¹tpienia mobilne
laboratorium do rozpoznawania
zagro¿eñ chemicznych zakupione
z programu unijnego z Komendy
G³ównej PSP wraz z urz¹dzeniami
za kwotê ponad 2 mln 700 tys. z³.
Pozosta³e sprzêty to ciê¿ki samo-
chód ratowniczo-gaœniczy, samo-
chód rozpoznawczo-ratowniczy
i samochód kwatermistrzowski –
o doposa¿eniu Komendy PSP
w Le¿ajsku czytaj wiêcej na str. 4.

Tekst i foto: mab

30 stycznia 2013 r. na XXXVII se-
sji Rada Powiatu zajê³a siê taki-
mi sprawami, jak m.in.:

� Informacja Komendanta Powia-
towego Policji o stanie porz¹dku
publicznego na terenie powiatu.

� Informacja o stanie bezpieczeñ-
stwa po¿arowego i powodziowe-
go na terenie powiatu.

�Podjêcie uchwa³y w sprawie przy-
jêcia sprawozdania z dzia³alno-
œci Komisji Bezpieczeñstwa i Po-
rz¹dku Powiatu Le¿ajskiego za
rok 2012.

�Ocena realizacji Programu „Bez-
pieczny Powiat”.

�Podjêcie uchwa³y w sprawie prze-
kazania œrodków finansowych dla
Policji.

� Informacja z dzia³alnoœci Powia-
towego Rzecznika Konsumen-
tów za rok 2012.

�Sprawozdanie z wysokoœci œred-
nich wynagrodzeñ nauczycieli na
poszczególnych stopniach awan-
su zawodowego w szko³ach i pla-
cówkach prowadzonych przez
Powiat Le¿ajski w roku 2012.

�Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej
Uchwa³ê Nr XXXV/193/2012
Rady Powiatu Le¿ajskiego z dnia
20 grudnia 2012r. w sprawie wie-
loletniej prognozy finansowej Po-
wiatu Le¿ajskiego.

�Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej
Uchwa³ê Bud¿etow¹ Powiatu Le-
¿ajskiego na rok 2013 Nr XXXV/
194/2012 Rady Powiatu Le¿aj-
skiego z dnia 20 grudnia 2012 r.

�Podjêcie uchwa³y w sprawie
wprowadzenia zmian w bud¿e-
cie Powiatu na 2013 r.

�Przyjêcie informacji z wykona-
nia uchwa³ Rady Powiatu za
II pó³rocze 2012 r.

�Podjêcie uchwa³y w sprawie przy-
jêcia sprawozdañ z dzia³alnoœci
Komisji sta³ych Rady Powiatu Le-
¿ajskiego za II pó³rocze 2012 r.

�Podjêcie uchwa³y w sprawie za-
twierdzenia planów pracy Komi-
sji sta³ych Rady Powiatu Le¿aj-
skiego na 2013 rok

XXXVII Sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego
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Œwiêto Kobiet
– niepotrzebny relikt czy piêkna tradycja?
Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet od blisko wieku œwiêtowany w dniu
8 marca na sta³e wpisa³ siê do kalendarza dni œwi¹tecznych, aczkol-
wiek w Polsce nigdy nie by³ dniem wolnym od pracy, a sama idea tego
œwiêta ma tyle zwolenników co przeciwników.

Wielu osobom Dzieñ Kobiet ko-
jarzy siê z czasami PRL–u i z wrêcza-
nymi wtedy masowo goŸdzikami.
Z okazji tego dnia publikowano por-
trety kobiet ró¿nych sektorów ¿ycia
gospodarczego zgodnie z opini¹
W³adys³awa Gomu³ki, ¿e „nie ma

dziœ w Polsce dziedziny, w której ko-
biety nie odgrywa³yby wa¿nej roli”.

Obecnie corocznie odbywaj¹ siê
organizowane przez feministki
manify, czyli demonstracje po³¹-
czone z happeningiem na rzecz
równego traktowania kobiet

i mê¿czyzn. Prezentami zostaj¹
najczêœciej kwiaty lub s³odycze.

Chc¹c oceniæ rolê wspó³czesnej
kobiety w spo³eczeñstwie mo¿na
œmia³o stwierdziæ, i¿ kobiety obec-
nie wziê³y na siebie wszystkie obo-
wi¹zki, które by³y im tradycyjnie
przypisane – dbanie o dom i dzie-
ci – pranie, sprz¹tanie, gotowanie
i dodano do tego wszelkie obo-
wi¹zki wynikaj¹ce z podjêcia pra-
cy zawodowej.

Kobieta to osoba, która w ¿yciu
spo³ecznym ma wiele ról – nie za-
wsze uœwiadamia sobie, ¿e ma
o wiele wiêcej obowi¹zków ni¿
mê¿czyzna. Ktoœ powie, no prze-
cie¿ kobiety maj¹ to, czego chcia-
³y – chcia³y równych praw, dostê-
pu do nauki i pracy i to w zasadzie
osi¹gnê³y. Niestety, nie zdjêto z ich
barków wszystkiego, co siê nazy-
wa prowadzeniem domu i wycho-
waniem dzieci.

Co myœlimy o kobietach i Œwiêcie Kobiet?
To pytanie zadaliœmy pracownikom Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku:

Kobiecym okiem:

Gra¿yna Miazga-Paszek
z Wydzia³u Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku

Mêski punkt widzenia:

Damian Majkut
z Wydzia³u Promocji, Kultury i Wspó³pracy Miêdzynarodowej Starostwa Powiatowego
w Le¿ajsku

Rafa³ Pakosz
z Wydzia³u Edukacji, Zdrowia i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku

Myœlê, ¿e ludzie lubi¹ ró¿ne œwiêta, bo
urozmaicaj¹ one ¿ycie. Dzieñ Kobiet jest po-
trzebny, bo kobiety wówczas spotykaj¹ siê
z wyj¹tkow¹ uprzejmoœci¹ i ¿yczliwoœci¹,
a mê¿czyŸni mog¹ „rozgrzeszyæ” siê z codzien-
nego z³ego traktowania kobiet lub jest to dla

nich po prostu kolejna okazja do mi³ego ge-
stu pod ich adresem. Nie mam do tego œwiê-
ta jakiegoœ specjalnego stosunku emocjonal-
nego – jest ono od kiedy pamiêtam i na sta³e
wpisa³o siê w tradycjê polsk¹.

Dzieñ Kobiet to chwila, kiedy wszystko
krêci siê wokó³ p³ci piêknej. Mówi siê, ¿e to
w³aœnie ten dzieñ dla wszystkich kobiet po-
winien byæ us³any kwiatami. Czy to wystar-
czy? My mê¿czyŸni myœlimy, ¿e jeœli przez
jeden dzieñ obdarzymy kobiety wzmo¿on¹

atencj¹, to na³aduj¹ im siê bateryjki oddania
i wdziêcznoœci na ca³y rok. Podejrzewam, ¿e
ka¿da z Pañ uzna to za b³êdne myœlenie. Wiêc
Panowie, zróbmy naszym kobietom prezent
i sprawmy, aby w ka¿dy pozosta³y dzieñ roku
czu³y siê jak 8 marca.

Ka¿da kobieta jest kwiatem, któremu po-
trzebny jest dobry ogrodnik.

Zaniedbany kwiat – usycha, pozostawiony
sam sobie – umiera.

Piêkno kobiety... to nie tylko ³adnie poma-
lowane paznokcie, idealny makija¿ czy te¿
gustowne ubranie. Liczy siê równie¿ to, co
ma w sercu, w swoich oczach. Licz¹ siê jej
uczucia i jak¹ jest osob¹. To pozostanie na

zawsze, a piêkno z czasem przeminie.
Prawdziwa kobieta ma dar szczególny – bu-

dzenia i rozwijania w mê¿czyŸnie wszystkie-
go, co dobre i szlachetne.

Im kobieta skromniejsza, tym wiêcej w niej
do odkrycia. Jest ona nieskoñczon¹ tajem-
nic¹, któr¹ odkrywamy ca³e ¿ycie...

Wszystkim Paniom ¿yczê mi³oœci, wspar-
cia i zrozumienia w ka¿dej dziedzinie ¿ycia.
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Dziœ œwiêto kobiet, wiêc drogie panie
czeka Was teraz nowe wezwanie
za bukiet kwiatów, prezent, ¿yczenia,
gest dobrej woli i poœwiêcenia,
za ca³y roczek przy garach stania,
prania, sprz¹tania i prasowania
drugiej po³owie zap³aciæ trzeba
mo¿e w ³ó¿eczku, lub kromk¹ chleba,
jakoœ odwdziêczyæ siê teraz mo¿ecie
a w jaki sposób – Wy to umiecie,
fukn¹æ, odtr¹ciæ, czasem pokrzyczeæ,
wa³kiem przy³o¿yæ lub daæ w policzek
niech ta oferma wie, ¿e ma damê,
dlatego Panie œwiêtuj¹ same.

To ja – oferma przed Wami stojê,
sk³adaæ ¿yczenia trochê siê bojê,
czy nie dostanê za to kopniaka
lecz bardzo chêtnie wezmê buziaka
kwiatów ja nie mam, bo nie uros³y
jeszcze troszeczkê czasu do wiosny
wiêc na odleg³oœæ, przez wód g³êbiny
dla Was ¿yczenia sk³adam dziewczyny
¿yczê Wam zdrówka kochane Panie
i swoich panów ci¹g³e kochanie,
by biedak nie chud³, wygl¹da³ wspaniale
za now¹ babk¹ nie patrzy³ wcale.
Ja uni¿ony, s³uga, podnó¿ek
k³aniam siê nisko, do samych nó¿ek
siebie samego sk³adam w ofierze
która mnie zechce – niechaj mnie bierze.

Roman Sulikowski
z Wydzia³u Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku

Dominik Rup
z Referatu Informatyki Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku

Józef Sztaba

z Referatu Bud¿etowego Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku

Dzieñ Kobiet to coroczne œwiêto obcho-
dzone 8 marca. Wspó³czeœnie œwiêto to jest
obchodzone w takich krajach jak: Albania,
Bia³oruœ, Boœnia i Hercegowina, Brazylia,
Chiny, Chorwacja, Cypr, Kuba, Portugalia,
Rosja, S³owacja, Szwecja, Ukraina, Indie,
Wêgry, Francja, Polska a tak¿e w wielu in-
nych krajach. W Tunezji Dzieñ Kobiet ob-
chodzony jest 13 sierpnia. Ka¿da okazja, czy

jest to 8 marca czy 13 sierpnia jest dobra do
tego, aby lubianej przez siebie osobie okazaæ,
¿e siê o niej myœli i pamiêta.

Z wyrazami szacunku, wszystkim przed-
stawicielkom p³ci piêknej sk³adam najserdecz-
niejsze ¿yczenia, spe³nienia wszystkich ma-
rzeñ, zadowolenia z siebie, radoœci ¿yciowej
i aby ka¿dy kolejny dzieñ by³ Dniem Kobiet,
nie czekaj¹c do kolejnego 8 marca 2014 r.

Kobiety ¿yj¹ce w obecnych czasach s¹ ak-
tywne i obecne w ka¿dej dziedzinie ¿ycia
– spo³ecznego, politycznego, ekonomiczne-
go i kulturalnego. W niezwyk³y sposób uda-
je im siê nie zatraciæ kobiecoœci w pogoni za
wartoœciami dzisiejszego œwiata. Kobiety ma-
j¹c w sobie wrodzony instynkt potrafi¹ zna-
leŸæ w³aœciwe proporcje pomiêdzy prac¹
a obowi¹zkami domowymi. My mê¿czyŸni
poœwiêcaj¹c siê pracy, zapominamy niekiedy
o obowi¹zkach domowych, Panie – s¹ œwiet-
nymi pracownikami a zarazem czu³ymi mat-

Ka¿dy z Panów wie, i¿ jest taki dzieñ, kiedy
wszystkie myœli s¹ skierowane tylko w jedn¹ stro-
nê – stronê Pañ. Z kolei ka¿da kobieta niezale¿-
nie od wieku pragnie byæ kochana, uwielbiana,
szanowana i doceniania za swój codzienny trud
pracy. Dlatego warto zdobyæ siê na jakiœ ¿yczliwy
gest, poniewa¿ ka¿dej z nich bêdzie bardzo mi³o,
je¿eli otrzyma w tym dniu bukiet kwiatów albo
jakiœ inny wspania³y upominek. Warto pamiê-
taæ, aby szanowaæ kobiety nie tylko w tym jed-
nym jedynym dniu roku przypadaj¹cym na
dzieñ 8 marca, ale ka¿dego dnia.

Dlatego korzystaj¹c z okazji chcê z³o¿yæ
wszystkim kobietom w dniu ich œwiêta ¿ycze-
nia wszystkiego najlepszego, spe³nienia
wszystkich marzeñ zarówno tych malutkich,
jak i tych troszkê wiêkszych, du¿o szczêœcia,
zdrowia, by w ka¿dym dniu roku zawsze go-
œci³ na Waszej twarzy uœmiech. Na zakoñcze-
nie chcia³bym przytoczyæ s³owa wiersza:
Tajemnic¹ jesteœ, z ksiêgi czarów – zbieg³¹,
mg³¹ zaklêt¹, któr¹ nieliczni tylko przejd¹.
Kobieto – puchu marny, a nie do zdobycia.
Kobieto – ile w tym s³owie – piêkna, mi³oœci i ¿ycia.

7

Stanis³aw Kornasiewicz:

Dzieñ kobiet

kami i ¿onami.
Choæ maj¹ ogrom spraw na g³owie, to za-

wsze s¹ zadbane, piêkne i uœmiechniête. Pod-
pisujê siê pod s³owami poety, ¿e „Œwiat bez
kobiet by³by jak ogród bez kwiatów”.

Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Kobiet, ¿yczê
wszystkim Paniom, a w szczególnoœci mojej
Ma³¿once, by tak jak do tej pory, by³y dla nas
– mê¿czyzn – natchnieniem i ucieleœnieniem
wszystkiego co piêkne. Niech ka¿dy dzieñ
bêdzie dla Was œwiêtem, ale to ju¿ zale¿y od
nas – Panów.
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Formularze zg³oszeniowe do-
stêpne s¹ w Placówkach Tereno-
wych i Oddziale Regionalnym
KRUS, Powiatowym Zespole Do-

Konkurs na bezpieczne gospodarstwo!
PT KRUS Le¿ajsk zaprasza rolników do wziêcia udzia-
³u w XI Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja
zasad ochrony i ¿ycia w gospodarstwie rolnym. Or-
ganizatorami konkursu s¹: Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, Pañ-
stwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje dzia³aj¹ce
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa pracy w gospodarstwie rolnym.

radztwa Rolniczego w Le¿ajsku
oraz na stronie internetowej
KRUS. Wype³niony i podpisany
formularz nale¿y z³o¿yæ do naj-

bli¿szej Placówki Terenowej lub
Oddzia³u Regionalnego KRUS
w terminie do 8 marca br. Przy
ocenie gospodarstw bêd¹ brane
pod uwagê: ³ad i porz¹dek w obrê-
bie podwórza, zabudowañ i stano-
wisk pracy, stan budynków inwen-
tarskich i gospodarczych, wypo-
sa¿enie maszyn i urz¹dzeñ u¿ywa-
nych w gospodarstwie w os³ony
ruchomych czêœci, podpory i inne
zabezpieczenia, stan techniczny
pilarek tarczowych i ³añcucho-

Zak³ad ten od samego pocz¹t-
ku swojego funkcjonowania, w za-
kresie gospodarki odpadami ko-
munalnymi, postawi³ na nowocze-
snoœæ i ekologiê. Zaanga¿owanie
siê Firmy w ochronê œrodowiska
oraz rozwój selektywnej zbiórki

odpadów zosta³ wielokrotnie do-
ceniony przez ró¿ne organizacje
ekologiczne. Najwa¿niejsze osi¹-
gniêcia to przede wszystkim:
1. Wieki Puchar Recyklingu zdo-

byty dwukrotnie w 2002 i 2007
roku;

2. Tytu³ Mistrza Recyklingu z 2003
roku;

3. I miejsce w kategorii Srebrna
Puszka zdobyte w 2004 i 2010
roku;

4. Tytu³ Lidera Sortowni otrzyma-
ny w 2008 i 2009 roku;

5. Puchar Recyklingu Ministerstwa
Infrastruktury  otrzymany
w 2011 roku;

6. I miejsce w kategorii Z³ota
Bela Makulatury zdobyte rów-
nie¿ dwukrotnie w 2010 i 2012
roku;

7. I miejsce w kategorii Zielona
Bateria w 2010 roku i wiele,
wiele innych.

Warto równie¿ wspomnieæ
o Kompostowni Osadów i Bio-
komponentów KOMWITA utwo-
rzona w 2001 roku, na terenie któ-
rej produkowany jest do dzisiaj

wych, warunki obs³ugi i bytowa-
nia zwierz¹t inwentarskich, stoso-
wanie, stan i jakoœæ œrodków
ochrony osobistej. Szczegó³owe in-
formacje oraz regulamin konkur-
su dostêpny jest na stronie inter-
netowej www.krus.gov.pl oraz
w najbli¿szej Placówce Terenowej
i Oddziale Regionalnym KRUS.

Kierownik
KRUS PT Le¿ajsk

Piotr Tokarz

MZK Le¿ajsk – profesjonalizm i ekologia
Miejski Zak³ad Komunalny w Le¿ajsku œwiadczy szeroki wachlarz us³ug w bran¿y komunalnej, mieszkaniowej i us³ugowej.

nawóz organiczny KOMWIT cie-
sz¹cy siê sporym uznaniem wœród
klientów.

Wszystkich nagród i wyró¿nieñ
zdobytych na przestrzeni ostat-
nich jedenastu lat jest 35. Poza
wymienionymi powy¿ej nagroda-
mi Spó³ka mo¿ne poszczyciæ siê
równie¿ t¹ najwa¿niejsz¹ i najbar-
dziej presti¿ow¹ nagrod¹ w bran-
¿y komunalnej, mianowicie tytu-
³em TYGRYSA RECYKLINGU.

MZK Le¿ajsk œwiadczy us³ugi
opieraj¹c siê na wieloletnim do-
œwiadczeniu. Firma funkcjonuje
od 1965 roku, kiedy to powo³ano
Zak³ad Gospodarki Komunalnej
oraz Zak³ad Gospodarki Mieszka-
niowej w Le¿ajsku. Dwa lata póŸ-
niej zak³ady po³¹czy³y siê tworz¹c
Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Le¿ajsku, które w 1993 roku
przekszta³cone zosta³o w Miejski
Zak³ad Komunalny Sp. z o.o.
w Le¿ajsku.

Jest to nagroda, któr¹ mo¿na
otrzymaæ dopiero po uzyskaniu
trzykrotnej nominacji. MZK Le-
¿ajsk w swoim dorobku nomina-
cji do tego tytu³u ma ju¿ piêæ.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji
na temat Miejskiego Zak³adu Ko-
munalnego Sp. z o.o. w Le¿ajsku
oraz prowadzonej przez niego
dzia³alnoœci zapraszamy do odwie-
dzenia strony internetowej Firmy:
www.mzklezajsk.pl

pp

W przypadku zamieszczeniareklamy w więcejniż dwóch wydaniachniższa cena!

W przypadku zamieszczeniareklamy w więcejniż dwóch wydaniachniższa cena!
Nakład: 3000 sztuk; Całość wydania: pełny kolor; Teren rozpowszechniania: Powiat Leżajski

Cennik:
strona A4: 246
1/2 strony A4: 123
1/4 strony A4: 61,50

zł brutto

zł brutto

zł brutto

Kontakt: tel. (17) 24-04-571Kontakt: tel. (17) 24-04-571

Zareklamuj siZareklamuj sięę ww „„KURIERZE POWIATOWYMKURIERZE POWIATOWYM””
W przypadku zamieszczeniareklamy w więcejniż dwóch wydaniachniższa cena!

W przypadku zamieszczeniareklamy w więcejniż dwóch wydaniachniższa cena!
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Zbieraniem etykiet zafascynowa³
siê jako uczeñ Technikum Prze-
mys³u Browarniczego – podczas
praktyk spotka³ kolekcjonera, od
którego otrzyma³ pakiet starych
etykiet. Tak zaczê³a siê przygoda
z poszukiwaniem kolejnych cen-
nych egzemplarzy. Jego pasja roz-
szerzy³a siê o kolejne przedmioty.
Aktualnie w swojej kolekcji posia-
da 30 tysiêcy etykiet z ca³ego œwia-
ta i oko³o 1650 kufli polskich.

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹
czasem, gdy wokó³ rozbrzmiewa
czar pieœni szczególnego znacze-
nia – kolêd i pastora³ek. Te stare,
niekiedy zapomniane, rzadziej
œpiewane, i te nowe, szybkie, wol-
ne – wszystkie posiadaj¹ ten spe-
cyficzny urok. S¹ w koñcu pieœnia-
mi wesela, szczêœcia i radoœci, mó-
wi¹cymi o narodzeniu Dzieci¹tka.

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
wspólnie z Akcj¹ Katolick¹, chc¹c
zachowaæ ten piêkny zwyczaj, za-
prosi³o mieszkañców powiatu do
wspólnego kolêdowania, które
odby³o siê 29 grudnia ub. roku w
Sali Konferencyjnej Dworu Sta-

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej zaprasza na wystawê pt. „Zes³añcy,
Sybiracy, Deportowani”. G³ówny trzon ekspozycji stanowi 16 plansz.
Tematem ekspozycji s¹ losy zes³anych w g³¹b Rosji i Zwi¹zku So-
wieckiego. Poza informacjami o Polakach zsy³anych w g³¹b Rosji
w latach 1768-1956 zamieszczono materia³y przekazane przez osoby
mieszkaj¹ce obecnie w województwie podkarpackim, które by³y de-
portowane lub internowane z ZSRS. Na kilkunastu planszach za-
prezentowano fotografie, dokumenty i pami¹tki z zes³ania. Osob-
na plansza poœwiêcona jest dzia³alnoœci Zwi¹zku Sybiraków oraz
staraniom w kierunku zachowania pamiêci o „Golgocie Wschodu”.

Wystawa bêdzie czynna do 31 marca 2013 r.

Kamil Szczepanik

roœciñskiego. Przyby³o ponad 120
osób i przy akompaniamencie for-
tepianowym Pana Zdzis³awa Zawil-
skiego zaœpiewa³o 35 polskich ko-
lêd. Wœród goœci obecny by³ Wice-
starosta Le¿ajski Marek Kogut,
a tak¿e cz³onkowie Akcji Katolic-
kiej dzia³aj¹cej przy Parafii Rzym-
skokatolickiej p.w. Œwiêtej Trójcy
– Fara w Le¿ajsku.

Œpiew u³atwia³ wyœwietlany na
ekranie tekst kolêd. Pozwoli³o to
równie¿ na przypomnienie zwro-
tek dawno ju¿ zapomnianych lub
w ogóle nie znanych, ale jak¿e piêk-
nych.

Paulina Usowska

W Muzeum Ziemi Le¿ajskiej na
wystawie „Browary Œwiata” mo¿na
zobaczyæ eksponaty z najodleglej-
szych zak¹tków œwiata – Afryki, Azji,
Ameryki Po³udniowej, Ameryki Pó³-
nocnej, Ameryki Œrodkowej, Au-
stralii i Nowej Zelandii, Europy, Ka-
raibów, Melanezji, Polinezji.

Wystawê mo¿na obejrzeæ w ce-
nie biletu na Ekspozycjê Browar-
nicz¹.

Kamil Szczepanik

Wspólne kolêdowanie

Browary œwiata

Wystawa pt. „Browary Œwiata” to kolejna ekspozycja etykiet i gad¿e-
tów zwi¹zanych z piwem pochodz¹cych ze zbioru Pana Adama D¹b-
ka, ju¿ ponad 35-letniego pracownika Browaru Le¿ajskiego.

Zes³añcy, Sybiracy,
Deportowani
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Uroczystoœæ, która odby³a siê
28 stycznia br., rozpoczêli Starosto-
wie tegorocznych Spotkañ, czyli
Joanna Ga³dyœ – emerytowana na-
uczycielka (która zaprezentowa³a
siê tak¿e jako poetka) oraz Gabriel
Lesiczka – Wójt Gminy Je¿owe,
a nastêpnie pokroili i rozdali spe-
cjalnie upieczony na „Wrzeciono”,
zgodnie z jego tradycj¹, chleb.

Tradycyjnie Zespó³ Majdaniarzy
rozpocz¹³ œwiêtowanie melodi¹
Krêæ siê, krêæ wrzeciono.

Czêœæ artystyczn¹, w du¿ej mie-
rze utrzyman¹ w tradycji œwi¹tecz-
nej, zapewnili gimnazjaliœci z Ze-
spo³u Szkó³ w Sarzynie: grupa
muzyczna pod kierunkiem Edyty
Zygmunt oraz grupa recytatorska
pod przewodnictwem Genowefy
Cieœla i Barbary Kozyra.

Pana Romana Kostyrê organi-
zacyjnie wspiera³ Jerzy Charysz,
a wa¿ne funkcje pe³ni³ tak¿e po
raz kolejny radny miejski, pan Mie-
czys³aw Bis. Wœród specjalnych
goœci znaleŸli siê tak¿e inni przed-

stawiciele w³adz miejskich – za-
stêpca burmistrza Danuta Pinder-
ska i radny Jan Pinderski. Specjal-
ne pismo na tê okazjê przes³a³
marsza³ek województwa podkar-
packiego Miros³aw Karapyta.

Najwa¿niejszym akcentem
„Wrzeciona 2013” by³y oczywiœcie
konkursowe nagrody.

Jury mia³o trudne zadanie: oce-
nê 396 zestawów wierszy nades³a-
nych z wszystkich regionów Pol-
ski, Litwy, £otwy, Estonii, Kazach-
stanu, W³och, Francji, Stanów
Zjednoczonych, Ukrainy, Hiszpa-
nii, Portugalii, Bia³orusi, Szwecji,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji,
Grecji i Afryki.

Wyniki:
I miejsce Monika Korzeñ (Je-
¿owe), II – Dorota Ryst (War-
szawa) oraz III – Andrzej Zio-
browski z Krakowa.

Jury przyzna³o równie¿ wyró¿-
nienia nastêpuj¹cym osobom:
Ewelina £opuszañska (Rzeszów),
Marzena D¹browa (Kraków),
Grzegorz Mêciñski (Stalowa
Wola), Karolina Szewczyk (Je¿o-
we), Marta Mêciñska (Stalowa
Wola), Anna Gajda (Jaros³aw),

Andrzej Brzostek (USA). Przyzna-
no równie¿ wyró¿nienia honoro-
we: Anna Bodnarowska (Grecja),
Aneta B¹k (Je¿owe), Agnieszka
Bulicz (Stalowa Wola), Marta Do-
bosz (Radymno), Robert Kaszkie-
wicz (Litwa), Anna Szarejko
(USA), Monika Lach (Przemyœl).

Stowarzyszenie uhonorowa³o
równie¿ medalami osoby szczegól-
nie zas³u¿one dla tej edycji Miê-
dzynarodowych Spotkañ.
Medal Gradu Diverso Via Uno
(Wiele dróg do jednego celu)
otrzyma³ Miejsko-Gminny Oœro-
dek Pomocy Spo³ecznej w No-
wej Sarzynie za bezinteresown¹
pomoc w organizacji imprez.
Medal Age Quo Agis (Czyñ co czy-
nisz z ca³ej mocy) przyznano Ja-
ninie Sagatowskiej za bezintere-
sown¹ popularyzacjê kultury lu-
dowej.
Medal Ab Imo Pectore (Z g³êbi
serca) panom: Tomaszowi Ka-
miñskiemu oraz Kazimierzowi
Lindzie za rozs³awianie dobrego
imienia Stowarzyszenia „Majda-
niarze”.

Na koniec, przy dŸwiêkach Ka-
peli „Majdaniarze” rozpoczê³a siê

XIX Miêdzynarodowe Spotkania Poetów
– WRZECIONO 2013
Oko³o czterystu poetów amatorów z ca³ego œwiata nades³a³o swoje
utwory na konkurs XIX Miêdzynarodowych Spotkañ Poetów „Wrze-
ciono” 2013 w Nowej Sarzynie.
Organizatorem Miêdzynarodowych Spotkañ Poetów „Wrzeciono” jest
Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze” z Nowej Sarzyny na
czele z jego Prezesem – Romanem Kostyr¹.

biesiada poetycka, która trwa³a do
póŸnych godzin wieczornych.
Dyskutowano równie¿ o planach
na przysz³oœæ, a w szczególnoœci
o kolejnych – jubileuszowych, bo
XX – Spotkaniach Poetów „Wrze-
ciono 2014”.

mab

Stowarzyszenie Folklorystycz-
ne „Majdaniarze” sk³ada po-
dziêkowania firmom i instytu-
cjom za pomoc w organizacji
w/w Spotkañ, a s¹ to:

� Starostwo Powiatowe w Le¿aj-
sku � Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie � Urz¹d Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna � Bank
Spó³dzielczy w Nowej Sarzynie
� Browar Le¿ajsk � Zak³ady „Si-
likony” w Nowej Sarzynie � Zbi-
gniew Walas – przedsiêbiorca
z Nowej Sarzyny � Senator Jani-
na Sagatowska � Pose³ na Sejm
Tomasz Kamiñski � Zbigniew
K³ak (Zak³ad Œlusarsko-Kowalski)
� Kwiaciarnia w Sarzynie � Klub
Seniora w Nowej Sarzynie, który
zaprezentowa³ swoj¹ wystawê.
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Po poœwiêceniu obiektu przez
ks. proboszcza Kazimierza Kawê,
aktu przeciêcia wstêgi dokonali:
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna Jerzy Paul, Wicemarsza³ek
Województwa Podkarpackiego
Zygmunt Cholewiñski, Starosta
Le¿ajski Jan Kida, Przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej Stanis³aw Kur-
lej oraz dyrektor MOSiR-u Zdzi-
s³aw Makowiecki.

Dalsze uroczystoœci mia³y miej-
sce w auli Gimnazjum w Nowej
Sarzynie. Wœród osób, które przy-
jê³y zaproszenie znaleŸli siê samo-
rz¹dowcy wojewódzcy, powiatowi
i gminni, przedstawiciele firm i in-
stytucji, dyrektorzy szkó³ i jedno-
stek organizacyjnych gminy.
Wszystkich zgromadzonych przy-
wita³ burmistrz Jerzy Paul, który
w swoim wyst¹pieniu przybli¿y³
szczegó³y inwestycji oraz podziê-
kowa³ instytucjom i firmom
wspó³finansuj¹cym budowê „Or-
lika”, a tak¿e wykonawcy, inspek-
torowi nadzoru i pracownikom re-
feratu inwestycji.

Wybudowanie „Orlika” to kolej-
ny krok w stronê dostosowania in-

frastruktury sportowej do najwy¿-
szych, europejskich standardów.
Nowe boiska podnios¹ atrakcyjnoœæ
naszej miejscowoœci, a m³odemu po-
koleniu dadz¹ szansê na rozwój spor-
towy i na zagospodarowanie wolne-
go czasu. Moim marzeniem jest, aby
te boiska sta³y siê miejscem integracji
mieszkañców, klubów i organizacji
sportowych z naszej gminy. Aby s³u-
¿y³y jak najlepiej ca³ej naszej spo³ecz-
noœci. Mam równie¿ nadziejê, ¿e ten
piêkny kompleks w centrum miasta
zachêci osoby w ka¿dym wieku do
aktywnego wypoczynku na œwie¿ym
powietrzu i przekona wszystkich nie-
przekonanych, ¿e sport to zdrowie –
powiedzia³ burmistrz.

Nastêpnie g³os zabierali zapro-
szeni goœcie. Wicemarsza³ek Zyg-
munt Cholewiñski pogratulowa³
mieszkañcom gminy wspania³ego

Otwarcie „Orlika 2012”
w Nowej Sarzynie

Uroczyste
wrêczenie medali
„Za zas³ugi dla
obronnoœci kraju”

W dniu 1 lutego 2013 r. podczas
uroczystych obchodów jubile-
uszu 50. rocznicy utworzenia Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowe-
go w Rzeszowie Pañstwo Zofia
i Stanis³aw Gumieniakowie
z Tarnogóry, których piêciu sy-
nów wzorowo odby³o s³u¿bê
wojskow¹, zostali odznaczeni
z³otymi medalami „Za zas³ugi dla
obronnoœci kraju”.

Paul oraz Wicestarosta Le¿ajski
Marek Kogut.

Obchody odby³y siê w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Rze-
szowie. Na zakoñczenie uroczy-
stoœci wyst¹pi³a Orkiestra Koncer-
towa Reprezentacyjnego Zespo³u
Artystycznego Wojska Polskiego.

Medale te otrzymuj¹ rodzice,
których trzech i wiêcej synów
wzorowo odby³o s³u¿bê woj-
skow¹. Medale wrêczy³ Szef Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Rzeszowie p³k dypl. Zbigniew
Winiarski oraz Szef Inspektora-
tu Wsparcia Si³ Zbrojnych gen.
dyw. Zbigniew T³ok-Kosowski.

Najserdeczniejsze gratulacje
z okazji odznaczenia oraz wyrazy

najwy¿szego uznania za trud w³o-
¿ony w wychowanie synów w du-
chu patriotyzmu i szacunku dla
tradycji narodowych przekazali
Pañstwu Gumieniakom Wojewo-
da Podkapacki Ma³gorzata Cho-
mycz-Œmigielska, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna Jerzy

Na kilka dni przed rozpoczêciem
ferii zimowych, w czwartek 7 lu-
tego br. odby³a siê uroczystoœæ
otwarcia kompleksu sportowego
„Moje Boisko – Orlik 2012”, któ-
ry zosta³ wybudowany obok Miej-
skiego Oœrodka Sportu i Rekre-
acji w Nowej Sarzynie.

obiektu sportowego oraz burmi-
strzowi skutecznoœci w pozyskiwa-
niu œrodków unijnych i krajowych
na zadania inwestycyjne. Gratula-
cje z³o¿yli tak¿e starosta Jan Kida
oraz w imieniu dyrektorów szkó³
Les³aw Marciniak.

Na zakoñczenie uczniowie
Gimnazjum oraz Szkó³ Podsta-
wowych w Nowej Sarzynie i Ru-
dzie £añcuckiej zaprezentowali
bogaty program artystyczny,

Budowa „Orlika”
Teren pod budowê „Orlika” zosta³ prze-
kazany 27 lipca 2012 roku. Wykonaw-
ca pierwsze prace rozpocz¹³ na po-
cz¹tku sierpnia. Dziêki sprzyjaj¹cej
aurze, przebiega³y one zgodnie z pla-
nem. Budowa zakoñczy³a siê 30 paŸ-
dziernika, a 9 listopada mia³ miejsce
odbiór kompleksu.
W ramach inwestycji powsta³y dwa
oœwietlone boiska: pi³karskie ze
sztuczn¹ nawierzchni¹ oraz wielofunk-
cyjne do gry w koszykówkê, pi³kê
rêczn¹, siatkówkê i inne gry zespo³o-
we, a tak¿e budynek sanitarny z szat-
niami, pomieszczeniem gospodarczym
oraz pokojem trenera-animatora. Ca³-
kowity koszt budowy Orlika w Nowej
Sarzynie wraz z dokumentacj¹ projek-
tow¹ i kosztami nadzoru inwestorskie-
go zamkn¹³ siê w kwocie 1 093 087 z³.
Na to zadanie gmina pozyska³a dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w wysokoœci 500 000 z³
oraz z Urzêdu Marsza³kowskiego Wo-
jewództwa Podkarpackiego w Rzeszo-
wie w kwocie 333 000 z³. Budowê kom-
pleksu sportowego wspar³y tak¿e oko-
liczne przedsiêbiorstwa: Elektrocie-
p³ownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
(30 000 z³), Maante Sp. z o.o. (20 000 z³)
oraz Zak³ady Chemiczne „Organika-
Sarzyna” (15 000 z³).

w którym znalaz³y siê wystêpy wo-
kalne, pokaz karate, akrobacje
cheerleaderek oraz sceny nawi¹-
zuj¹ce do staro¿ytnych wartoœci
olimpijskich.
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Œwiêtuj¹cym ¿yczenia z³o¿y³
m.in. Wójt Gminy Kury³ówka Ta-
deusz Halesiak, który w swoim wy-
st¹pieniu w pierwszej kolejnoœci
zwróci³ siê do Jubilatów Œwiêtuj¹-
cych Z³ote Gody, podkreœli³ nie-
zwyk³¹ wagê tego wydarzenia dla
ma³¿onków, pogratulowa³ Im suk-
cesów i ¿yczy³ œwiêtowania kolej-
nych jubileuszy w zdrowiu, pogo-
dzie ducha, nale¿ytym szacunku
i cieple rodzinnym.

Kolejne s³owa uznania wójt skie-
rowa³ do wszystkich pozosta³ych
Seniorów: Kombatantów którzy
wiele lat swojego ¿ycia poœwiêcili
na dzia³alnoœæ na rzecz wolnej Oj-
czyzny; by³ych Pracowników urzê-
dów i instytucji, So³tysów, Dzia³a-
czy spo³ecznych z terenu Gminy
Kury³ówka, którzy poprzez swoj¹
dzia³alnoœæ i odpowiedzialne pe³-
nienie swoich funkcji sprawili, ¿e
gmina mog³a siê rozwijaæ. Swoje
podziêkowania wyrazi³ s³owami:
To dziêki Wam, sprawnie i efektyw-
nie za³atwialiœmy wa¿ne dla nas spra-
wy, korzystaliœmy z waszych rad,
mogliœmy rozwijaæ siê intelektualnie,
kultywowaæ tradycje i wzbogacaæ
swoj¹ kulturê. Takich osób potrzebu-
jemy jak najwiêcej, tak¿e teraz. Pra-
gnê dodaæ, ¿e znaczna grupa wœród
Was czyni tak nadal i za to serdecznie
Wam dziêkujê.

Ponadto ¿yczenia œwiêtuj¹cym
Seniorom z³o¿yli Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stanis³aw Kotulski,
Kierownik Urzêdu Stanu Cywil-

24 stycznia 2013 r.

Gminnym Œwiêtem
Seniora w Kury³ówce

To szczególne œwiêto, podczas którego
przedstawiciele samorz¹du i instytucji
wspó³pracuj¹cych z osobami w wieku
senioralnym honoruj¹ Jubilatów obcho-
dz¹cych 50-lecie Po¿ycia Ma³¿eñskie-
go oraz wszystkich Seniorów, którzy po-
przez swoj¹ dzia³alnoœæ, postawê
¿yciow¹ przyczyniali siê do rozwoju lo-
kalnej spo³ecznoœci.

nego Stanis³aw Pawelec, Dyrektor
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Kury³ówce Alicja Kycia
i Dyrektor Gminnego Oœrodka
Kultury Leszek Po³eæ. Po tych uro-
czystych chwilach uczestnicy spo-
tkania dalsz¹ czêœæ niepowtarzal-
nego wieczoru spêdzili w gronie
dawnych znajomych, przyjació³,
przy dŸwiêkach muzyki i w przy-
jaznej atmosferze.

�Jubilaci Œwiêtuj¹cy Z³ote Gody: Anna i Pawe³ Dyjak – Kolonia Polska, Emilia i Stefan Kasperek – Kulno, Janina i Micha³ Kogut – Kury³ówka, Janina i Franciszek Ostrowscy –
Kury³ówka, Janina i Franciszek Staroñ – Kury³ówka, Genowefa i Jaros³aw Turek – Kury³ówka.

�Jubileusz uœwietni³a czêœæ artystyczna w wykonaniu zespo³ów i solistów z GOK
Kury³ówka.
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Jubilaci otrzymali z tej okazji pa-
mi¹tkowe dyplomy, wi¹zanki kwia-
tów oraz upominki. Uroczystoœci
umila³y dzieci i m³odzie¿ prezentu-
j¹ce wiersze, piosenki, skecze
i taniec. Na scenie prezentowa³y siê
równie¿ ludowe zespo³y œpiewacze.

PRZEKA¯ 1% PODATKU
Przy okazji rozliczania siê z fiskusem warto pomyœleæ
o przekazaniu czêœci podatku – to niewielka kwota, a mo¿e
wspomóc wielu potrzebuj¹cych. Niezale¿nie od tego na
kiedy zaplanowaliœmy rozliczenie, warto pamiêtaæ o mo¿li-
woœci przekazania 1% podatku wybranej organizacji po¿yt-
ku publicznego, zw³aszcza dla potrzebuj¹cych z terenu
gminy Le¿ajsk.
Organizacje z gminy Le¿ajsk uprawnione do otrzymania
1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012
na podstawie wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej z 15 stycznia br.
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Maraton” – nr KRS

0000254849

Razem ponad pó³ wieku

Zwracam siê do Pañstwa
z proœb¹ o pomoc. Samotnie wy-
chowujê dwóch synów: niepe³no-
sprawnego Jarka lat 20 oraz Prze-
mka lat 13. Starszy syn jest po
przebytym Mózgowym Pora¿e-
niu Dzieciêcym i wypadku samo-
chodowym w 2006 roku. W wy-
padku tym zginê³a moja ¿ona,
a syn odniós³ powa¿ne obra¿enia.

Jarek by³ rehabilitowany od
urodzenia, co dawa³o efekty.
Chodzi³ prawie samodzielnie.
Niestety wypadek zniweczy³ do-
tychczasowe osi¹gniêcia, spowo-
dowa³ regres fizyczny i psychicz-
ny. Po przebyciu licznych opera-
cji powypadkowych, szczególnie
zwi¹zanych ze z³amaniami koñ-
czyn górnych i dolnych, koœci
udowej oraz zwichniêciu biodra,
zaczêliœmy znowu, prawie wszyst-
ko od pocz¹tku. Obecnie poru-
sza siê jedynie na wózku.

Syn wymaga ci¹g³ej rehabilita-
cji ruchowej, ca³odobowej opieki
i specjalistycznego sprzêtu reha-
bilitacyjnego. Rehabilitacja jest
prowadzona prywatnie w domu,
jak i w specjalistycznych oœrod-
kach (turnusy rehabilitacyjne) –
w miarê moich mo¿liwoœci finan-
sowych. Niestety to wszystko jest
ci¹gle za ma³o. Nie staæ mnie na
wszystko, co potrzebne jest w re-
habilitacji Jarka. Sam ponoszê
koszty utrzymania ca³ej rodziny,
a mam jeszcze drugiego syna, któ-
rego muszê nale¿ycie wychowaæ
i wyedukowaæ. Dlatego zwracam
siê z gor¹c¹ proœb¹ o zrozumie-
nie i pomoc.

Zbigniew, ojciec

Mo¿esz mu pomóc:

przekazuj¹c jeden procent podat-
ku na Fundacjê Pomocy Chorym
i Dzieciom „KUBUŒ” KRS
0000324460 wpisuj¹c jako cel
szczegó³owy „Jaros³aw Zygmunt”
lub poprzez bezpoœredni¹ wp³atê
na konto prowadzone przez
Credit Agricole Bank Polska nr
53 1940 1076 3067 7795 0000 0000

Pomó¿my

Jaros³awowi

Jak co roku, w gminie Le¿ajsk,
pary, które w zwi¹zkach ma³¿eñ-
skich pozostaj¹ od co najmniej 50
lat, obchodzi³y swój jubileusz. Tym
razem do wspólnego œwiêtowa-
nia przyst¹pi³o 47 par.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dêbno – nr KRS 0000262290

Jak przekazaæ 1% swojego podatku na dzia³alnoœæ organi-
zacji? Wystarczy, ¿e w swoim zeznaniu podatkowym wpi-
szemy trzy informacje: nazwê organizacji, nr KRS i kwotê,
któr¹ chcemy przekazaæ (nie mo¿e ona jednak przekra-
czaæ 1% podatku nale¿nego).

1% mo¿na równie¿ przekazaæ na Zwi¹zek Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych RP wskazuj¹c konkretn¹ jed-
nostkê OSP z terenu gminy. Wystarczy, ¿e w rubryce KRS
wpiszemy numer 0000116212, a w celu szczegó³owym
podamy nazwê i adres wybranej OSP z dopiskiem „woj.
podkarpackie”. Jednostki, które mo¿emy wesprzeæ 1%:
OSP Biedaczów, OSP Brzóza Królewska, OSP Cha³upki
Dêbniañskie, OSP Dêbno, OSP Giedlarowa, OSP Przy-
chojec, OSP Rzuchów, OSP Wierzawice.

� W tym roku w Brzózie Królewskiej jubileusze ma³¿eñ-
skie z³otych godów obchodzili: Jan i Eugenia Sad³o, Jó-
zef i Katarzyna Majder, Jan i Józefa Grabarz, Jan i Wero-
nika Kie³bowicz, Jan i Maria Grabarz, Franciszek i Zofia
Majder, Franciszek i Zofia Kie³bowicz, Czes³aw i Anna
Szast oraz platynowe gody – W³adys³aw i Helena Nienaja-
d³o, Józef i Zofia Muskus, Micha³ i Józefa Walania.

� W Biedaczowie Antoni i Stanis³awa Rejman œwiêtowali
50-lecie, a Stanis³aw i Aniela Ko³cz 60-lecie jubileuszy
ma³¿eñskich.

� W Dêbnie Maria i Kazimierz Bartnik obchodzili jubileusz
50-lecia wspólnego ¿ycia, a Maria i Józef MaŸnio
60-lecie rocznicy zawarcia ma³¿eñstwa.

� Jubileusze ma³¿eñskie 50 lat rocznicy œlubu w Giedla-
rowej œwiêtowali: Jan i Józefa Papak, Jan i Katarzyna
Œliwa, Józef i Helena Œwi¹der, Jan i Czes³awa Karaœ,
Józef i Apolonia Kuczek. Natomiast Maria i Jan Burek
obchodzili 65-lecie wspólnego ¿ycia.

Gmina Le¿ajsk otrzyma³a dofinansowanie

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Gmina Le¿ajsk otrzyma ponad

357 tys. z³ na remont drogi gminnej
w Brzózie Królewskiej. Inwestycja
bêdzie wykonana w ramach Naro-
dowego programu przebudowy
dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeñ-
stwo – Dostêpnoœæ – Rozwój.

Listê rankingow¹ wniosków
o dofinansowanie w po³owie stycz-
nia zatwierdzi³a wojewoda podkar-
packi Ma³gorzata Chomycz-Œmi-
gielska. Lista obejmuje 85 wnio-
sków, w tym 27 zadañ powiato-

� W Cha³upkach Dêbniañskich z³ote gody obchodzili:
Genowefa i Stanis³aw Rydzik, Anna i Józef Trzeciak,
Janina i Henryk Szpila, Pelagia i Adam MaŸnio, nato-
miast 55-lecie Aniela i Stanis³aw Cierpisz, Kazimiera i
Stanis³aw Pó³torak, Salomea i Stanis³aw ̄ ak.

� W Hucisku jubileusze 50-lecia œlubów œwiêtowali Józe-
fa i Bronis³aw Zygmunt, Zofia i Ignacy Zygmunt, Janina
i Adolf K³opot, Katarzyna i Bronis³aw Banaœ, Maria i Cze-
s³aw Stêpieñ, Józefa i Edward Cebula, Janina i Tadeusz
Jasiñski.

� W Piskorowicach jubilatami byli Maria i Jan Paluch,
W³adys³aw i Eugenia Kotlarz, Katarzyna i Jan Kubat.

� W Starym Mieœcie z³ote gody obchodzili: Emilia i Leon
Czarniecki, Helena i Edward Paul, Adela i Micha³ Ru-
mierz, Maria i Henryk Pêcak, Aniela i W³adys³aw Mazur.

� Z³ote gody w Wierzawicach obchodzili: Maria i Kazi-
mierz Rup, Maria i W³adys³aw To³pa, Anna i Stanis³aw
Kupras, Maria i W³adys³aw Go³¹b.

wych i 58 gminnych. Tym razem
bud¿et pañstwa wyk³ada po³owê
potrzebnych pieniêdzy.

Na zadanie, którego celem jest
zwiêkszenie bezpieczeñstwa u¿yt-
kowników wraz z popraw¹ dostêp-
noœci komunikacyjnej terenów
poprzez remont drogi nr 104651R
dz. nr ew. 1573/4, 1907, 1908, 1909,
2265, 1725, 1755, 1906, 1928
w miejscowoœci Brzóza Królewska
o d³ugoœci ponad 1 km gmina
otrzyma ponad 357 tys. z³.

Dodajmy, ¿e tak¿e powiat le¿aj-
ski otrzyma³ dofinansowanie na
przebudowê drogi powiatowej
nr 1241R Hucisko – Ruda £añ-
cucka – Przychojec – Le¿ajsk na
odcinku Hucisko – Ruda £añcuc-
ka o d³ugoœci prawie 6 km. Dofi-
nansowanie wyniesie ponad 2 mln
888 tys. z³. Przypomnijmy, ¿e rad-
ni gminy Le¿ajsk w ub.r. postano-
wili udzieliæ pomocy finansowej
powiatowi le¿ajskiemu na to za-
danie w wysokoœci 508 tys. z³.
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Pana Józefa, jak sam mówi, od
najm³odszych lat „ci¹gnê³o” do
muzyki. Maj¹c 12 lat zadebiuto-
wa³ wystêpem dla szerszej publicz-
noœci i od tej chwili na sta³e zwi¹-
za³ siê z muzykowaniem. Grywa³
w ró¿nych kapelach, akompanio-
wa³ wielu zespo³om, przez wiele
lat gra³ w orkiestrze dêtej w Rak-
szawie.

Umi³owanym przez pana Józe-
fa instrumentem s¹ skrzypce i to
w³aœnie dziêki nim ponad 12 lat
temu zwi¹za³ siê z Ludow¹ Kapel¹
„Grodziszczoki”. Pe³ni¹c funkcjê
prymisty w naszej kapeli doczeka³
siê najwiêkszych artystycznych
sukcesów. Najwa¿niejsze z nich
to: Nagroda w Ogólnopolskim

Dni otwarte
w Œrodowiskowym Domu
Samopomocy w Podlesiu

Grodziska

strona
„przemówi³a”

iWebReader umo¿liwia odczyty-
wanie treœci zawartych na stronach
internetowych, czyni¹c je bardziej
atrakcyjnymi i dostêpnymi dla
wszystkich. Dziêki tej us³udze u¿yt-
kownicy odwiedzaj¹cy nasz¹ witry-
nê, bêd¹ mogli nie tylko czytaæ
treœci zawarte na stronie, ale rów-
nie¿ ods³uchiwaæ je i pobieraæ na
dysk w postaci plików dŸwiêko-
wych.

Nowe rozwi¹zanie jest bardzo
wygodne dla korzystaj¹cych z na-
szego serwisu. Za ka¿dym razem,
kiedy wciœniemy przycisk Ods³u-
chaj, syntezator mowy IVONA
odczyta treœæ interesuj¹cego nas
tekstu.

UdŸwiêkowienie strony ma na
celu dotarcie do szerszego grona
odbiorców, szczególnie do osób
starszych i niedowidz¹cych.

W miesi¹cu lutym na stronie in-
ternetowej Urzêdu Gminy pojawi³a
siê nowa us³uga. Czêœæ witryny
zosta³a udŸwiêkowiona dziêki
odtwarzaczowi iWebReader, któ-
ry odczytuje zamieszczone na
stronie treœci g³osem lektorskim.

Spotkaniu Kapel w Kazimierzu,
Nagroda Specjalna na Miêdzyna-
rodowym Spotkaniu Kapel w To-
runiu, Nagroda Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz
przyznana w 2007 r. Nagroda im.
Oskara Kolberga.

W trakcie trzygodzinnego jubi-
leuszowego koncertu zaprezento-
wa³o siê wielu artystów z ¯o³yni,

£añcuta, Rakszawy, Gniewczyny
i oczywiœcie Grodziska. Byli to in-
strumentaliœci, wokaliœci i tance-
rze skupieni w ró¿nych zespo³ach
i kapelach. Dzieci, m³odzie¿, do-
roœli i seniorzy swoimi popisami
scenicznymi bawili publicznoœæ,
a przede wszystkim dziêkowali za-
cnemu Jubilatowi za jego pe³n¹
pasji dzia³alnoœæ artystyczn¹.

Z muzyk¹ przez ¿ycie
26 stycznia br. w hali sportowej
Zespo³u Szkó³ im. Adama Mickie-
wicza w ¯o³yni mia³ miejsce be-
nefis z okazji Jubileuszu 65-lecia
pracy twórczej pana Józefa Bo-
saka, skrzypka Kapeli Ludowej
„Grodziszczoki”.

Jak na benefis przysta³o, nie za-
brak³o równie¿ laudacji na czeœæ
Jubilata, któr¹ wyg³osi³ pan Cze-
s³aw Dr¹g, kierownik dzia³u Upo-
wszechniania Sztuki i Wspó³pra-
cy z Samorz¹dami, z Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Rzeszo-
wie. Tu¿ przed fina³em na scenie
zaprezentowa³a siê nasza M³odzie-
¿owa Kapela Ludowa, a chwilê
póŸniej wójt gminy pan Jacek
Chmura w imieniu ca³ej spo³ecz-
noœci gminnej wrêczy³ Jubilatowi
okolicznoœciow¹ statuetkê z dedy-
kacj¹: „Panu Józefowi Bosakowi
w uznaniu zas³ug dla grodziskiej
kultury ludowej, skrzypkowi naj-
lepszej kapeli ludowej w Polsce”.

Na fina³ zaœpiewa³ i zatañczy³
z przytupem Zespó³ „Grodziszczo-
ki”, a do taktu podegra³a oczywi-
œcie grodziska kapela.

OK

W gronie odwiedzaj¹cych byli
krewni uczestników, osoby wzno-
sz¹ce budynek w czynie spo³ecz-
nym oraz mieszkañcy gminy. Na
goœci czeka³ drobny poczêstunek
– chrust wykonany w oœrodku

W t³usty czwartek 7 lutego br. w Œrodowiskowym Domu Samopomocy odby³y siê „Dni Otwarte”.
Do placówki przyby³y osoby zarówno z terenu gminy, jak i spoza.

w ramach pracowni kulinarnej
oraz kawa i herbata.

Odwiedzaj¹cy mieli okazje obej-
rzeæ budynek, zapoznaæ siê
z form¹ funkcjonowania Oœrod-
ka, jak i przyjrzeæ siê pracy z ucze-

stnikami w poszczególnych pra-
cowniach. Uczestnicy chêtnie roz-
mawiali z przyby³ymi goœæmi od-
powiadaj¹c na zadawane pytania.

Monika Maj
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Spotkanie odby³o siê w Hali
Sportowej Zespo³u Szkó³ im. Jana
Paw³a II w Grodzisku Dolnym. Tu
zgromadzili siê prezesi Parafial-
nych Oddzia³ów Akcji Katolickiej
z Archidiecezji Przemyskiej wraz
z wieloma ksiê¿mi asystentami. Ze-
brani dokonali podsumowania
zadañ zrealizowanych w minio-
nym roku i wyznaczyli program
na rok bie¿¹cy.

Nastêpnie wszyscy uczestniczyli
we Mszy Œwiêtej w naszej parafial-
nej œwi¹tyni, której przewodniczy³
J.E. Ksi¹dz Arcybiskup Józef Micha-
lik, przy udziale asystenta DIAK
ks. pra³ata Józefa Ni¿nika, naszego
asystenta ks. Jana Kuca oraz wielu
kap³anów – asystentów POAK.

W czasie uroczystej Mszy Œw.
homiliê wyg³osi³ ks. Arcybiskup
J. Michalik. W homilii mówi³
o Akcji Katolickiej, o rodzinie jako
pierwszej wychowawczyni wiary,
apelowa³ o promocjê pism i me-
diów katolickich.

Akcja Katolicka to najbli¿sza
proboszczowi wspólnota, która
ma budowaæ jednoœæ w parafii.
Ks. Arcybiskup zaznaczy³, ¿e
Ewangelia nie mo¿e byæ podpo-
rz¹dkowywana nowym pomys³om,
ale to one powinny byæ zgodne
z Ewangeli¹. Powiedzia³, ¿e Rok
Wiary polega na wype³nianiu
chrzeœcijañskiego powo³ania i przyj-
mowania nauki Jezusa, która sta-
nie siê sposobem myœlenia.

Po zakoñczonej Mszy Œw. wszy-
scy uczestniczyli w spotkaniu
op³atkowym. By³y ¿yczenia, dzie-
lenie siê op³atkiem i wspólne ko-
lêdowanie, w którym wziê³o udzia³
ponad 300 osób.

Uroczystoœæ zarówno w czasie
Mszy Œw. w Koœciele, jak i póŸ-
niejsze spotkanie op³atkowe
uœwietni³ swoim wystêpem chór
parafialny pod opiek¹ naszego
katechety, ks. £ukasza Staszewskie-
go, m³odzie¿ oazowa z ks. Walde-
marem Harêza oraz Dzieci Bo¿e
pod opiek¹ siostry Justyny. Zgro-
madzeni us³yszeli równie¿ kolêdy

Spotkanie
Diecezjalnego Instytutu

Akcji Katolickiej

Archidiecezji Przemyskiej

„Puste miejsce przy stole” w wy-
konaniu ks. Waldemara.

Umocnieni na duchu, z rado-
œci¹ i wielkim zapa³em do realiza-
cji przyjêtego programu na rok
bie¿¹cy, uczestnicy wrócili do swo-
ich Parafii.

Parafialny Oddzia³ Akcji Kato-
lickiej w Grodzisku Dolnym sk³a-
da serdeczne podziêkowanie J.E.
Ksiêdzu Arcybiskupowi Józefowi
Michalikowi za przewodniczenie

Mszy Œwiêtej oraz wyg³oszone S³o-
wo Bo¿e, a wszystkim ksiê¿om asy-
stentom POAK, szczególnie asy-
stentowi DIAK ks. pra³atowi Jó-
zefowi Ni¿nikowi oraz obecnym
prezesom z ca³ej diecezji za udzia³
i wspóln¹ modlitwê jako podziê-
kowanie za to, co zosta³o zrobio-
ne w minionym roku, z proœb¹
o Bo¿¹ pomoc w realizacji zadañ
przyjêtych na rok 2013 – Rok Wia-
ry.

W ka¿dym roku styczniowe spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej po³¹czone jest z op³atkiem. W tym roku – Roku Wia-
ry, spotkanie takie mia³o miejsce 19 stycznia w grodziskiej parafii.

Fot. ze strony Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

Akcja Katolicka w archidie-
cezji przemyskiej jest naj-
liczniejsz¹ w ca³ej Polsce.
Wed³ug przedstawionych na
spotkaniu danych, jakie wy-
nika³y ze sprawozdañ, Akcja
Katolicka dzia³a w 295 para-
fiach, która skupia 3 386
cz³onków.

Szczególne s³owa „Bóg zap³aæ”
przekazujemy na rêce pani dyr.
Haliny Gdañskiej za udostêpnie-
nie hali sportowej i pomieszczeñ
szko³y, rodzinie pañstwa Stopyrów
z Chodaczowa za wykonanie tak
wymownej dekoracji w sali gimna-
stycznej oraz prezesowi GS, panu
Eugeniuszowi Miœ i kierownictwu
piekarni za smaczne wypieki czê-
œciowo przekazane nieodp³atnie.

Czes³awa Kulpa
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Aby pomóc nale¿y przes³aæ pieni¹dze na adres:
Fundacja Wyspy Szczêœliwe

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Nr konta: PKO BP IO KRAKÓW 83 1020 2892 0000 5302 0150 8522

Konieczny dopisek (tytu³ przelewu): Micha³ Tryka
tel./fax +48 12 6580261

Informacje potrzebne do przekazania 1% podatku dochodowego:
- Numer KRS: 0000225443

- Cel szczegó³owy 1%: Fundacja „Wyspy Szczêœliwe” – Micha³ Tryka
Kontakt z rodzicami Micha³ka:

mama Micha³ka: tryka.madzia@gmail.com, tel. kom. 797-401-425;
tata Micha³ka: harmoniush@gmail.com; tel. kom. 510-910-465

Od 1 czerwca 2012 roku
w Le¿ajsku dzia³a Szko³a Ro-
dzenia. Szko³a ta ma na celu
dzieliæ siê tym wszystkim, co
dotyczy ci¹¿y, porodu i po³o-
gu, jak równie¿ tym, co wi¹¿e
siê z pierwszymi tygodniami
¿ycia dziecka.

Zajêcia w Szkole Rodzenia
to osiem spotkañ raz w tygo-
dniu po dwie godziny, a szcze-
gó³owy program i wiêcej infor-
macji mo¿na uzyskaæ w Sali
Zabaw Bajkolandia lub na
stronie internetowej www.baj-
kolandia.lezajsk.pl

Micha³ek Tryka z Kury³ówki – pó³toraroczny ch³opczyk, który dzielnie
walczy z nowotworem z³oœliwym – Neuroblastoma.

Pomó¿ Micha³kowi!

W paŸdzierniku 2012 r. min¹³
rok od dnia, w którym dowiedzie-
liœmy siê o ciê¿kiej chorobie Mi-
cha³ka, a od momentu jej wzno-
wienia (sierpieñ 2012) szpital jest
naszym „drugim domem”.

Micha³ek, ze wzglêdu na IV gru-
pê ryzyka, w której siê znajduje,
zakwalifikowany zosta³ do najbar-
dziej agresywnego leczenia choro-
by. Obecnie jest po 8 cyklach ciê¿-
kiej chemioterapii, w nied³ugim
czasie Micha³ka czeka jeszcze bar-
dzo ciê¿ka chemia wysokodawko-
wa (tzw. megachemia) oraz auto-
przeszczep szpiku kostnego, a na-
stêpnie w lutym – radioterapia.

Na tym niestety koñcz¹ siê
mo¿liwoœci leczenia tej choroby
w Polsce, ale nie koñczy siê nasza
nadzieja, poniewa¿ kraje UE sto-
suj¹ bardziej zaawansowane lecze-

Proœba rodziców Micha³ka Tryki z Kury³ówki:

nie. Micha³ek zakwalifikowa³ siê
na leczenie w Niemczech przeciw-
cia³ami antyGD2 przeciw komór-
kom Neuroblastoma, ale ze wzglê-
du na jej koszty (NFZ odmawia
refundacji), ten etap walki o zdro-
wie naszego synka uzale¿niony
jest od tego, czy uda nam siê ze-
braæ potrzebne œrodki – 147 tys.
euro wg kosztorysu przes³anego
przez klinikê. Wiemy, ¿e nie mo-
¿emy siê poddaæ, ¿e nie mo¿emy
zmarnowaæ tej dodatkowej szan-
sy. Dla nas- rodziców- jest to jed-
nak suma nieosi¹galna, dlatego
zwracamy siê o pomoc do Was.

Mocno wierzymy i mamy na-
dziejê, ¿e to wszystko naprawdê
ma sens i dziêki pomocy dobrych
ludzi i dziêki Bo¿ej Opatrznoœci
Micha³ek odzyska zdrowie.

Rodzice Micha³ka

WejdŸ na stronê: www.michaltryka.pl, gdzie mo¿na zna-
leŸæ wszystkie informacje o jego leczeniu, przebiegu cho-

roby, artyku³y ukazuj¹ce siê w mediach, a co najwa¿niejsze informa-
cjê jak mo¿na pomóc.

Pomó¿my rodzinie Majdañskich

Le¿ajska

Szko³a

RodzeniaPomó¿my rodzinie Majdañskich w walce z niepe³nosprawno-
œci¹ poprzez przekazanie darowizny lub przekazanie 1%.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddzia³ w Przemyœlu

ul. Barska 15, 37-700 Przemyœl
12 1020 4274 0000 1602 0001 8168

z dopiskiem: „Rehabilitacja Rodziny Majdañskich”
KRS: 0000020967 REGON: 650107810

Pan Dionizy Majdañski jest in-
walid¹ I grupy oraz ojcem trójki
dzieci, które wymagaj¹ sta³ej reha-
bilitacji, jak równie¿ specjalistycz-
nej opieki medycznej.

Pan Dionizy pomimo swojego
kalectwa jest osob¹ bardzo ak-
tywn¹ spo³ecznie – dzia³a na rzecz
osób niepe³nosprawnych.

0000020967

Rehabilitacja Rodziny Majdañskich

kwota
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W naszym powiecie zg³oszono
do konkursu 72 uczniów z piêciu
szkó³: Zespo³u Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku, Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku, Zespo³u
Szkó³ w Nowej Sarzynie, Zespo³u
Szkó³ w Brzózie Królewskiej
i Gimnazjum Miejskiego w Le¿aj-
sku. W pracach komisji konkur-
sowej bra³o udzia³ 15 nauczycieli,
a jej pracom przewodniczy³ mgr
Bogdan Wójtowicz. Rywalizacja
odbywa³a siê na dwóch pozio-
mach: poziom pierwszy grupuje
uczniów klas trzecich gimnazjów,
pierwszych licealnych szkó³ po-
nadgimnazjalnych i drugich tech-
nicznych szkó³ ponadgimnazjal-
nych, a poziom drugi przeznaczo-

Nigdy nie wiadomo, kiedy ktoœ
bêdzie potrzebowa³ naszej pomo-
cy, a wtedy lepiej wiedzieæ, jakie
czynnoœci podj¹æ, zamiast bezsil-
nie patrzeæ.

Takich problemów nie bêd¹
mieli uczniowie z klasy III B Szko-
³y Podstawowej nr 2 w Le¿ajsku,
którzy, z inicjatywy wychowawczy-
ni Jolanty ¯o³yniak wziêli udzia³
w programie udzielania pierwszej
pomocy: „Ratujemy i uczymy ra-
towaæ”.

Uczniowie „na w³asne oczy” zo-
baczyli, jak wygl¹da system szyb-
kiego powiadamiania w Centrum
Ratunkowym i Stra¿y Po¿arnej
w Le¿ajsku, jak wiele zale¿y od do-
brej organizacji i wspó³pracy ca³e-
go zespo³u.

Dzieci odwiedzi³y Szpitalny Od-
dzia³ Ratunkowy w Le¿ajsku, gdzie
ogl¹da³y urz¹dzenia s³u¿¹ce rato-
waniu ¿ycia i wys³ucha³y informa-
cji na temat pracy oddzia³u. Opro-
wadzi³a je p. M. Baran (oddzia³o-
wa SOR), która okaza³a siê te¿
œwietnym wyk³adowc¹ – przepro-
wadzi³a dla klasy szkolenie w za-
kresie podstawowych umiejêtno-
œci udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie z klasy IIIB pod kie-
runkiem wychowawczyni (równie¿
posiadaj¹cej kwalifikacje do prowa-
dzenia takich zajêæ) osi¹gali kolej-

ne stopnie wtajemniczenia: spraw-
dzanie przytomnoœci i oddechu,
wzywanie pomocy, uk³adanie
w pozycji bocznej, prawid³owe wy-
konywanie wdechów ratunkowych
i ucisków klatki piersiowej.

Wa¿nym wydarzeniem w reali-
zacji programu by³y zajêcia, które
w sposób atrakcyjny przeprowa-
dzi³a m³odzie¿ z II Œrodowiskowej
Dru¿yny Harcerskiej „JUSSY”
posiadaj¹ca kwalifikacje ratowni-
ków medycznych.

Zakoñczenie programu odby³o
siê 7.02.2013 r. w obecnoœci Dy-
rektora Szko³y Józefa Rzeszutka.
Uczniowie klasy zaprezentowali
swoje zdobyte umiejêtnoœci, otrzy-
mali certyfikaty, a tak¿e koszulki
z numerami ratunkowymi. Spon-
sorami tych upominków byli
¿yczliwi klasowi tatusiowie:
p. R. Skwara oraz p. E. £uszczak
w³aœciciel poœrednictwa ubez-
pieczeniowo-finansowego
„PROKER”.

XIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny
26 stycznia br. w Zespole Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku odby³ siê
etap powiatowy XIII Podkarpac-
kiego Konkursu Matematycznego
im. prof. Franciszka Leji. Konkurs
ten ma ponad trzydziestoletni¹ tra-
dycjê, a w obecnej formule odby-
wa siê po raz trzynasty.

ny jest dla uczniów klas drugich
licealnych szkó³ ponadgimnazjal-
nych i trzecich technicznych szkó³
ponadgimnazjalnych.

Zwyciêzców i wyró¿nionych
uczniów do konkursu przygotowy-
wali: mgr El¿bieta Naróg, mgr Bo-
¿ena Baj, mgr Luiza Pa³ys, mgr Mar-
ta Œmia³ek i mgr Bogdan Wójtowicz.

Mali „ratownicy medyczni” w le¿ajskiej „Dwójce”

Etap powiatowy konkursu fi-
nansowany jest ze œrodków Staro-
stwa Powiatowego w Le¿ajsku dziê-
ki poparciu Starosty Le¿ajskiego
in¿. Jana Kidy, a tak¿e ze œrodków
ZSL w Le¿ajsku dziêki przychyl-
noœci dyrektora mgr Stanis³awa
Bartnika.

ZSL

Wyniki przedstawiaj¹ tabele:

POZIOM I

1 Anna Wojnarska ZSL w Le¿ajsku

2 Katarzyna Sarzyñska ZSL w Le¿ajsku

3 Sylwia Murdzia ZSL w Le¿ajsku

4 Pawe³ Wêglarz ZST w Le¿ajsku

5 Bart³omiej Warzocha ZST w Le¿ajsku

Rados³aw Klocek ZSL w Le¿ajsku

6 Monika Czyrny ZSL w Le¿ajsku

POZIOM II

1 Miko³aj Kamiñski ZSL w Le¿ajsku

2 Adrian Bury ZSL w Le¿ajsku

3 Rados³aw Ró¿ycki ZSL w Le¿ajsku

4 Bartosz Wójtowicz ZSL w Le¿ajsku

Mateusz Marczak ZSL w Le¿ajsku

Wojciech Kozyra ZSL w Le¿ajsku

5 Marcin Kozyra ZSL w Le¿ajsku

Ratowanie ludzkiego ¿ycia dla
uczniów z klasy IIIB to ju¿ nie
suche plansze. Oni maj¹ œwiado-
moœæ, ¿e w sytuacjach zagro¿enia
ludzkiego ¿ycia musz¹ zareago-
waæ, a co najwa¿niejsze – potra-
fi¹ to dobrze zrobiæ!

Wychowawca pragnie podziê-
kowaæ wszystkim tym, którzy oka-
zali ¿yczliwoœæ i wielkie serce w trak-
cie realizacji programu.

j.¿.
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KOBIETY:

Lp. Data ur. Imiê

So³ectwo SARZYNA:
1. 1920.03.30 Helena
2. 1920.08.21 Katarzyna
3. 1921.09.01 Bronis³awa
4.  1921.09.23 Helena
5. 1922.05.22 Aniela
6. 1922.10.15 Franciszka
7. 1922.12.14 Katarzyna
8. 1923.04.17 Franciszka
9. 1923.05.15 Agnieszka
10. 1924.01.06 Agnieszka
11. 1924.03.09 Stefania
12. 1924.04.11 Maria
13. 1924.10.23 Waleria
14. 1924.11.05 Zofia
15. 1925.01.12 Maria
16. 1925.02.16 Józefa
17. 1925.05.28 Aleksandra
18. 1925.06.18 Katarzyna
19. 1925.06.23 Franciszka
20. 1925.11.10 Aleksandra
21. 1926.01.21 Julia
22. 1926.03.10 Aleksandra
23. 1926.03.17 Stefania
24. 1926.03.30 Aleksandra
25. 1926.08.25 Maria
26. 1926.09.02 Katarzyna
27. 1926.10.12 Emilia
28. 1927.01.20 Agnieszka
29. 1927.02.22 Maria
30. 1927.03.20 Maria
31. 1927.07.13 Maria
32. 1927.08.13 Maria
33. 1927.09.27 Irena
34. 1927.11.04 W³adys³awa
35. 1927.11.25 Katarzyna
36. 1928.01.03 Maria
37. 1928.02.10 Zofia
38. 1928.02.21 Julia
39. 1928.04.11 Aleksandra
40. 1928.05.01 Aleksandra
41. 1928.08.05 Maria
42. 1928.08.23 Katarzyna
43. 1928.08.28 Maria
44. 1928.09.28 Katarzyna
45. 1928.09.29 Maria
46. 1928.10.03 Helena
47. 1928.12.18 Janina

So³ectwo
WOLA ZARCZYCKA:
1. 1915.03.03 Helena
2. 1917.02.23 Katarzyna
3. 1918.02.12 Eleonora
4. 1919.06.19 Zofia
5. 1920.05.01 Zofia
6. 1920.06.10 Zofia
7. 1920.07.03 Maria
8. 1920.07.23 Aniela

9. 1920.10.01 Jadwiga
10. 1920.12.14 Katarzyna
11. 1921.04.09 Zofia
12. 1922.01.18 Maria
13. 1922.07.20 Ma³gorzata
14. 1922.08.24 Aniela
15. 1922.08.24 Maria
16. 1922.08.29 Stefania
17. 1923.01.13 Agnieszka
18. 1923.05.18 Zofia
19. 1923.07.18 Agnieszka
20. 1923.08.26 Helena
21. 1923.11.08 Józefa
22. 1923.11.17 Stefania
23. 1923.12.18 Aniela
24. 1924.02.21 Cecylia
25. 1924.08.13 Stefania
26. 1924.09.24 Joanna
27. 1924.10.29 Maria
28. 1924.12.01 Józefa
29. 1925.02.13 Katarzyna
30. 1925.02.13 Stefania
31. 1925.02.25 Cecylia
32. 1925.03.06 Zofia
33. 1925.04.13 Stefania
34. 1925.05.16 Stefania
35. 1925.06.18 Julia
36. 1925.0816 Magdalena
37. 1925.12.31 W³adys³awa
38. 1926.02.13 Zofia
39. 1926.02.27 Zofia
40. 1926.04.02 Aniela
41. 1926.04.28 W³adys³awa
42. 1926.07.10 Anna
43. 1926.07.15 Maria
44. 1926.08.14 Maria
45. 1926.09.17 Zofia
46. 1926.11.15 Aniela
47. 1926.12.01 Maria
48. 1926.12.09 Zofia
49. 1926.12.31 Maria
50. 1927.01.29 Maria
51. 1927.02.14 Aniela
52. 1927.02.25 Bronis³awa
53. 1927.03.10 Józefa
54. 1927.07.25 Magdalena
55. 1927.08.07 Aniela
56. 1927.08.10 Magdalena
57. 1927.09.12 Józefa
58. 1927.09.15 Katarzyna
59. 1928.02.06 Józefa
60. 1928.04.04. Józefa
61. 1928.06.14 Anna
62. 1928.07.21 Aniela
63. 1928.07.23 Maria
64. 1928.07.25 Stefania
65. 1928.08.17 Irena
66. 1928.09.12 Magdalena
67. 1928.09.13 Zofia
68. 1928.09.22 Józefa
69. 1928.10.24 W³adys³awa
70. 1928.11.27 Maria

So³ectwo JELNA:
1. 1919.07.29 Aniela
2. 1920.03.03 Józefa
3. 1921.03.06 Aniela
4. 1921.05.03 Zofia
5. 1921.10.20 Józefa
6. 1922.06.27 Salomea
7. 1922.09.21 Aniela
8. 1922.12.08 Stefania
9. 1923.08.08 Katarzyna
10. 1923.11.28 Katarzyna
11. 1923.12.01 Józefa
12. 1924.05.17 Julia
13. 1925.04.17 Agnieszka
14. 1925.05.31 Julia
15. 1925.07.25 Aniela
16. 1925.09.19 Maria
17. 1925.11.20 Stanis³awa
18. 1925.11.26 Maria
19. 1926.07.20 Aniela
20. 1926.11.11 Maria
21. 1927.01.30 Katarzyna
22. 1927.03.02 Maria
23. 1927.03.07 Józefa
24. 1927.05.15 Weronika
25. 1927.07.28 Zofia
26. 1927.09.22 Aniela
27. 1927.10.03 Franciszka
28. 1927.12.07 Zofia
29. 1928.01.27 Maria
30. 1928.02.18 Agnieszka
31. 1928.03.17 Józefa
32. 1928.06.25 Emilia
33. 1928.12.09 Anna
34. 1928.12.17 Józefa

So³ectwo JUDASZÓWKA:
 1. 1925.04.10. Zofia
 2. 1926.05.02 Monika
 3. 1926.09.04 Stefania
 4. 1927.07.23 Stanis³awa

So³ectwo RUDA £AÑCUCKA:
1. 1913.03.23 Stanis³awa
2. 1921.11.29 Maria
3. 1925.04.26 Stefania
4. 1925.12.09 Zofia
5. 1925.12.23 Kazimiera
6. 1926.04.09 Stefania
7. 1927.01.01 Agnieszka
8. 1928.04.15 Aleksandra
9. 1928.12.01 Aniela
10. 1928.12.09. Zofia

So³ectwo £UKOWA:
1. 1921.03.13 Józefa
2. 1924.04.15 Katarzyna
3. 1924.05.23 Emilia

So³ectwo TARNOGÓRA:
1. 1922.09.25 Stefania
2. 1924.07.06 Katarzyna

3. 1924.08.16 Rozalia
4. 1924.08.31 Aleksandra
5. 1925.10.24 Agnieszka
6. 1926.04.23 Rozalia
7. 1926.04.26 W³adys³awa
8. 1926.11.28 Maria
9. 1927.09.05 Marianna
10. 1927.12.18 Eleonora
11. 1928.05.19 Aniela
12. 1928.07.17 Zofia

So³ectwo
WÓLKA £ÊTOWSKA:
1. 1918.12.01 Zofia
2. 1923.10.15 Aniela
3. 1924.01.20 Maria
4. 1924.01.25 Aniela
5. 1924.03.29 Maria
6. 1924.08.19 Stanis³awa
7. 1925.07.03 Katarzyna
8. 1925.07.30 Bronis³awa
9. 1927.02.16 Aniela

So³ectwo
MAJDAN £ÊTOWSKI:
1. 1915.02.25 Zofia
2. 1917.06.06 Zofia
3. 1920.05.15 Zofia
4. 1920.06.10 Katarzyna
5. 1922.04.10 Maria
6. 1925.12.14 Barbara
7. 1926.01.15 Agnieszka
8. 1927.01.17 Helena
9. 1927.07.28 Katarzyna
10. 1927.12.17 Maria
11. 1928.06.01 Zofia

So³ectwo GOŒCINIEC:
1. 1919.08.30 Aniela
2. 1921.11.12 Salomea
3. 1922.07.09 Bronis³awa
4. 1925.03.02 Agnieszka

So³ectwo £ÊTOWNIA:
1. 1922.02.15 Maria
2. 1922.10.05 Aniela
3. 1922.11.08 Maria
4. 1922.12.29 Aniela
5. 1923.04.26 Maria
6. 1923.05.29 Aniela
7. 1923.07.02 Aniela
8. 1923.09.14 Aniela
9. 1923.09.26 Aniela
10. 1924.06.26 Stefania
11. 1924.07.13 Zofia
12. 1924.08.12 Stefania
13. 1925.01.07 Bronis³awa
14. 1925.01.09 Aniela
15. 1925.03.29 Katarzyna
16. 1925.07.02 Maria
17. 1926.06.02 Maria
18. 1926.09.15 Katarzyna
19. 1927.04.25 Maria
20. 1927.08.17 Maria
21. 1927.12.27 Maria
22. 1928.02.08 Teresa
23. 1928.07.13 Bronis³awa
24. 1928.07.29 Czes³awa
25. 1928.08.03 Katarzyna
26. 1928.12.07 Weronika

Miasto NOWA SARZYNA:
1. 1918.02.20 Katarzyna
2. 1918.03.20 Maria
3. 1920.03.15 Agnieszka
4. 1922.03.17 Wanda
5. 1923.07.13 Krystyna
6. 1923.08.02 Irena
7. 1923.12.01 Wiktoria
8. 1924.08.14 Stanis³awa
9. 1924.11.09 Stanis³awa
10. 1924.12.28 Marianna
11. 1925.05.15 Zofia
12. 1925.08.20 Maria

Najstarsi mieszkañcy Miasta i Gminy

Nowa Sarzyna
Koñczymy cykl artyku³ów prezentuj¹cych najstarszych mieszkañców
naszego powiatu. Zbiorcze dane z wszystkich gmin s¹ bardziej opty-
mistyczne dla pañ – ¿yj¹ zdecydowanie d³u¿ej w naszym powiecie ni¿
mê¿czyŸni.

Podobnie jest tak¿e w Mieœcie i Gminie Nowa Sarzyna. Mieszkanek,
które maj¹ 85 i wiêcej lat jest 265, mê¿czyzn w analogicznym wieku
tylko 103. Najstarsza mieszkanka w tym roku koñczy 100 lat – a jest ni¹
pani Stanis³awa z so³ectwa Ruda £añcucka. Najstarsi panowie z gminy
Nowa Sarzyna skoñcz¹ w tym roku po 94 lat, jeden z nich – pan
Andrzej mieszka w so³ectwie Wola Zarczycka, a drugi – pan Bronis³aw,
jest mieszkañcem so³ectwa Tarnogóra.

13. 1925.10.21 Kazimiera
14. 1926.03.11 Danuta
15. 1926.05.02 Janina
16. 1926.06.07 Wanda
17. 1926.07.04 Zofia
18. 1926.08.14 Stefania
19. 1926.09.05 Henryka
20. 1926.09.17 Regina
21. 1926.10.01 Karolina
22. 1926.11.25 Henryka
23. 1927.01.04 Stefania
24. 1927.01.20 Maria
25. 1927.02.07 Jadwiga
26. 1927.02.20 Emilia
27. 1927.06.30 Anna
28. 1927.08.31 Weronika
29. 1927.09.03 Izabela
30. 1927.10.04 Jadwiga
31. 1927.12.12 Genowefa
32. 1928.02.22 W³adys³awa
33. 1928.03.20 Maria
34. 1928.06.23 Stanis³awa
35. 1928.07.13 Krystyna

MÊ¯CZYZNI:

So³ectwo SARZYNA:
1. 1922.01.10 Franciszek
2. 1924.11.14 Stanis³aw
3. 1925.03.23. Wojciech
4. 1927.05.16 Wojciech
5. 1927.08.20 Bronis³aw
6. 1927.08.28 Franciszek
7. 1927.08.29 Julian
8. 1928.04.30 Stanis³aw
9. 1928.08.02 Tadeusz
10. 1928.12.09 Wojciech
11. 1928.12.19 Edward

So³ectwo
WOLA ZARCZYCKA:
1. 1919.11.30 Andrzej
2. 1920.04.29 Jan
3. 1920.06.08 Antoni
4. 1922.08.01 Franciszek
5. 1923.01.01 Jan
6. 1923.02.17 Julian
7. 1923.03.31 Franciszek
8. 1923.07.10 Franciszek
9. 1923.08.05 Stanis³aw
10. 1923.11.01 Józef
11. 1924.03.20 Józef
12. 1924.11.23 Stanis³aw
13. 1925.01.18 Sebastian
14. 1925.01.27 Tadeusz
15. 1925.05.20 Franciszek
16. 1925.07.05 Leon
17. 1925.08.01 Franciszek
18. 1925.11.18 Andrzej
19. 1926.06.09 Antoni
20. 1927.03.07 Józef
21. 1927.03.19 Józef
22. 1927.04.14 Stanis³aw
23. 1927.07.09 Piotr
24. 1927.10.12 Stanis³aw
25. 1927.11.13 Marcin
26. 1927.12.06. Miko³aj
27. 1928.01.02 Leon
28. 1928.01.11 Marian
29. 1928.03.07 Józef
30. 1928.09.23 Józef
31. 1928.10.14 Tadeusz

So³ectwo JELNA:
1. 1924.05.18 Antoni
2. 1925.09.19 Boles³aw
3. 1925.11.07 Józef
4. 1926.06.24 Bronis³aw

5. 1927.05.20 Antoni
6. 1927.05.24 W³adys³aw
7. 1928.07.02 Bronis³aw
8. 1928.08.08 Franciszek

So³ectwo JUDASZÓWKA:
 1. 1922.02.13 Józef

So³ectwo RUDA £AÑCUCKA:
1. 1925.06.04 Zbigniew
2. 1926.06.14 Stanis³aw
3. 1928.06.04 Antoni
4. 1928.06.26 Zdzis³aw

So³ectwo £UKOWA:
1. 1920.12.07 Piotr
2. 1921.10.20 Andrzej
3. 1924.09.04 Micha³
4. 1926.01.13 Józef
5. 1928.03.10 Józef

So³ectwo TARNOGÓRA:
1. 1919.10.29 Bronis³aw
2. 1925.01.10 Jan
3. 1926.07.29 Leon
4. 1928.12.05 Andrzej

So³ectwo
WÓLKA £ÊTOWSKA:
1. 1922.07.12 Jan
2. 1927.06.28 Piotr
3. 1928.01.01 Adolf
4. 1928.08.21 Franciszek

So³ectwo
MAJDAN £ÊTOWSKI:
1. 1924.12.15 Józef
2. 1928.02.10 Antoni

So³ectwo GOŒCINIEC:
1. 1920.01.08 Antoni
2. 1924.09.07 Franciszek

So³ectwo £ÊTOWNIA:
1. 1922.02.21 Józef
2. 1922.03.22 Micha³
3. 1922.07.04 Jan
4. 1925.06.06 Stanis³aw
5. 1926.01.21 Jan
6. 1928.01.07 Józef
7. 1928.07.30 Roman

Miasto NOWA SARZYNA:
1. 1920.02.08 Roman
2. 1922.02.07 Stanis³aw
3. 1922.02.14 Aleksander
4. 1923.05.14 Julian
5. 1924.03.26 Aleksander
6. 1925.05. 15 Jan
7. 1925.10.29 Tadeusz
8. 1926.05.05 Józef
9. 1926.10.18 Adam
10. 1926.12.26 Stefan
11. 1927.01.01 Boles³aw
12. 1927.01.31 Bronis³aw
13. 1927.04.23 Józef
14. 1927.06.25 Piotr
15. 1927.08.30 Edward
16. 1927.10.27 Stefan
17. 1927.11.17 Stanis³aw
18. 1928.02.01 Józef
19. 1928.02.08 Antoni
20. 1928.04.10 Henryk
21. 1928.04.21 Stanis³aw
22. 1928.06.18 Jan
23. 1928.09.09 Franciszek
24. 1928.09.11 W³adys³aw
25. 1928.11.06. Bronis³aw

Najstarsi mieszkañcy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
którzy ukoñczyli 85 i wiêcej lat

Stan na dzieñ: 5.02.2013 r.
Redakcja sk³ada podziêkowania dla referatu Or-
ganizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzêdu Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna na czele z pani¹ Kie-
rownik Stanis³aw¹ Kulec.

´
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Wolontariusze z Zespo³u Szkó³
Licealnych im. B. Chrobrego
w Szpitalu Powiatowym
w Le¿ajsku i Specjalnym
Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym.

Koñcem paŸdziernika ub. roku
uczennice klas 1g i 3w: Wiola Woj-
narska, Ania Korzystka, Basia
¯uraw, Justyna Majder-Sroka, Pau-
lina Klimek, Ma³gosia Kuszaj
i Natalia Mo³doch nale¿¹ce do
Szkolnego Ko³a Wolontariatu
w Zespole Szkó³ Licealnych
im. Boles³awa Chrobrego w Le¿aj-
sku uda³y siê do szpitala na od-
dzia³ dzieciêcy, by umiliæ czas naj-
m³odszym podopiecznym szpita-
la. Na pocz¹tku wolontariuszki
przeczyta³y z podzia³em na role
bajkê pt. „¯abi Król”. Nastêpnie,
wspólnie z ma³ymi pacjentami
obejrza³y bajkê pt. „Pomys³owy
Dobromir”. By spêdziæ mi³o czas,
dziewczêta przynios³y zwierz¹tka
wykonane z origami, autorstwa
jednego z uczniów liceum. Dzieci
bawi³y siê, a tak¿e ozdabia³y i kolo-
rowa³y papierowe ¿abki. Potem
odby³ siê „¿abi wyœcig”. Na koniec
wolontariuszki pokaza³y jak w szyb-
ki i ³atwy sposób mo¿na opanowaæ
sztukê sk³adania takiego zwierza-
ka. Wszyscy pacjenci mogli na
chwilê zapomnieæ o szpitalnej at-
mosferze i kreatywnie spêdziæ czas.

Podobne zajêcia przeprowadzi-
³y wolontariuszki w SOSW w Le-
¿ajsku w ramach organizowane-
go tam Tygodnia Wolontariatu.
W czwartek 6 grudnia 2012 r.
uczennice z klasy 2g w sk³adzie:
Patrycja Talar, Marta Cisek, Izabe-
la Waœkiewicz, Izabela Czech, Ka-
rolina Iwan, Ewelina Gawaluch,
Marta Chrzan, Anna Pó³torak
spêdzaj¹c wspólne chwile z dzieæ-
mi przedstawi³y bajkê pt. „Królew-
na œnie¿ka i siedmiu krasnolud-
ków”. Wspólna zabawa da³a wszyst-
kim wiele radoœci. Wolontariusze
mieli równie¿ przygotowane dla
ka¿dego ucznia s³odkoœci, jednak
by je zdobyæ dzieci wspólnie z opie-
kunami musia³y odpowiadaæ na
zadawane przez wolontariuszy py-
tania. Wszystko wypad³o bardzo
dobrze i we wspania³ej atmosfe-
rze, a w nagrodê wychowankowie
otrzymali s³odycze.

Ta sama grupa wolontariuszek
w ramach akcji „Licealiœci czytaj¹
dzieciom” przedstawi³a powy¿sz¹

bajkê tak¿e dzieciom przebywaj¹-
cym na oddziale dzieciêcym Szpi-
tala Powiatowego w Le¿ajsku.
Dzieci z du¿¹ uwag¹ s³ucha³y baj-
ki i ogl¹da³y towarzysz¹c¹ temu
prezentacjê, po czym odpowiada-
³y na zadawane pytania. Ka¿dy
ma³y pacjent otrzyma³ mi³¹ nie-
spodziankê. Spotkanie przebieg³o
w bardzo mi³ej i radosnej atmosfe-
rze. Warto pamiêtaæ, ¿e ka¿dy ma
w sobie takie coœ, co mo¿e poda-
rowaæ innym…

Wolontariusze w Caritas
21 listopada 2012 r. wolontariusz-

ki ze Szkolnego Ko³a Wolontaria-
tu, jak co roku wziê³y udzia³
w zabawie andrzejkowej organizo-
wanej przez Warsztat Terapii Zajê-
ciowej przy Caritas w Le¿ajsku.
Dziewczyny zosta³y zaproszone
przez pani¹ Katarzynê Figiela-Mo-
lenda, dyrektor WTZ. Ju¿ samo
powitanie by³o bardzo ciep³e i prze-
pe³nione radoœci¹. Wolontariuszki
przygotowa³y zabawy i wró¿by dla
uczestników warsztatów. Ka¿dy
móg³ m.in. dowiedzieæ siê, co go
czeka w przysz³oœci i poznaæ imiê

mi³oœci swojego ¿ycia. Zaintereso-
wanie by³o bardzo du¿e, wszyscy
chêtnie brali udzia³ w zapropono-
wanych atrakcjach. Na koñcu
dziewczyny zosta³y porwane do tañ-
ca. Zabawa by³a wyœmienita! ¯al
by³o opuszczaæ miejsce, w którym
panowa³a tak mi³a atmosfera.

Andrzejki to jednak nie pierw-
sze zetkniêcie wolontariatu
z WTZ. Wolontariuszki w sk³adzie:
Czerwonka Natalia, Krauz Klau-
dia, Suszy³o Natalia, Winiarz Wio-
letta – kl. 2h LO; Dzierga Magda-
lena, Grasza Karolina, Hader Ali-
cja – kl. 2c LO; Bernat Katarzyna,
Nienajad³o Paulina, Pelc Agniesz-
ka – kl. 1e LO raz w miesi¹cu bior¹
udzia³ w warsztatach. Ka¿da
z nich udaje siê do jednej z sied-
miu pracowni i tam wykonuje
przydzielone jej zadania. Jest to
œwietny sposób na mi³e spêdzenie
wolnego czasu i œwietna okazja do
rozmów z obecnymi tam ludŸmi.
Warsztaty przede wszystkim ucz¹
tolerancji, obcowania i postêpo-
wania z niepe³nosprawnymi,
a tak¿e pokazuj¹, ¿e ich œwiat jest
barwny i pe³en ¿yczliwoœci.

Kolejn¹ okazj¹ do spotkania
by³o wspólne kolêdowanie. 7 stycz-
nia 2013 r. wolontariuszki odwie-
dzi³y podopiecznych WTZ, by z³o-
¿yæ im noworoczne ¿yczenia i wraz
z nimi zaœpiewaæ kilka kolêd. Jak
zawsze zostaliœmy przyjêci mi³o
i serdecznie.

Wolontariusze w Zak³adzie
Opiekuñczo-Leczniczym
w Le¿ajsku

Pacjenci Zak³adu Opiekuñczo-
Leczniczego w Le¿ajsku na co
dzieñ musz¹ borykaæ siê z postê-
puj¹cym wiekiem i chorobami.
Ka¿dy dzieñ wype³nia codzienna
monotonia i cierpienie. 6 grud-
nia 2012 r.uczennice nale¿¹ce do
Szkolnego Ko³a Wolontariatu
w Zespole Szkó³ Licealnych im.
Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku:
Jaœkowiec Agata, Wróbel Urszula,
Kojder Gabriela, Stopyra Ma³go-
rzata, Krasna Ewelina i Wojnarska
Wioleta urozmaici³y pensjonariu-
szom przedœwi¹teczny czas, a tak-
¿e rozda³y skromne upominki
i poœwiêci³y chwilê czasu na roz-
mowê z chorymi.

18 grudnia 2012 r. grupa ucz-
niów z klas: 1a, 1g, 3g nale¿¹cych
do Szkolnego Ko³a Wolontariatu
w Zespole Szkó³ Licealnych im.
Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku,
wyruszy³a z kolêd¹ do Zak³adu
Opiekuñczo-Leczniczego. Œpie-
waniem kolêd, ¿yczeniami œwi¹-
tecznymi, wrêczeniem stroików
i w³asnorêcznie wykonanych kar-
tek wprowadzi³y œwi¹teczny na-
strój w codzienne ¿ycie pensjona-
riuszy.

SKW w Le¿ajsku

Aktywna dzia³alnoœæ

Szkolnego Ko³a Wolontariatu w le¿ajskim Liceum

�Wolontariusze swoj¹ dzia³alnoœci¹ pomagaj¹ kreatywnie spêdziæ czas.

�Wolontariusze w Zak³adzie Opiekuñczo Leczniczym w Le¿ajsku.
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Jeszcze kilkanaœcie lat temu,
nazwa Kambod¿a by³a synoni-
mem chaosu, walk domowych
i krwawych eksperymentów spo-
³ecznych. Dzisiaj kraj ten cieszy siê
wzglêdnym spokojem, wabi tury-
stów kultur¹ i histori¹ wojowni-
czych Khmerów, a jego stolica,
Angkor jest na ustach setek tury-
stów oniemia³ych z zachwytu.

My równie¿ bêd¹c w Bangkoku,
nie mo¿emy odmówiæ sobie spo-
tkania z krajem, gdzie masowa tu-
rystyka to znak przysz³oœci. Wynaj-
mujemy przewodnika i o czwartej
rano w cztery osoby ruszamy w stro-
nê Kambod¿y. Po wspania³ych dro-
gach Tajlandii szybko uciekaj¹ ki-
lometry. O ósmej godzinie mamy
ju¿ za sob¹ 300 km i jesteœmy
w Aranyaprathet na granicy z Kam-
bod¿¹. Z niedowierzaniem patrzy-
my przed siebie. Na³adowane do
granic wytrzyma³oœci wózki, pcha-
ne przez ludzi jad¹ w stronê przej-
œcia. Wszystko, co mo¿na przewieŸæ
i sprzedaæ, jedzie do Kambod¿y.
Dominuj¹ owoce, warzywa, s³ody-
cze, napoje oraz lód, który z braku
pr¹du zastêpuje lodówki. Wype³-
niamy kolejny kwestionariusz, do-
kumenty, przypinamy zdjêcia, od-
dajemy paszporty, anulujemy wizy
i czekamy. Korzystamy z przejœcia
dla obcokrajowców i po godzinie
idziemy dalej. Jeszcze jedna kon-
trola, op³aty, ponownie dokumen-
ty i opuszczamy Tajlandiê. Po kil-
kuset metrach wita nas imponuj¹-
ca brama z napisem – Kingdom of
Cambodia. Niestety to nie wszyst-
ko, teraz kolejne skomplikowane
procedury. W koñcu, po dwóch
godzinach otrzymujemy wizy i je-
steœmy w Kambod¿y. I znowu za-
skoczenie. Przed nami okaza³e bu-
dynki, mieszcz¹ce pe³ne przepychu
kasyna. W Kambod¿y, jak w wiêk-
szoœci krajów tego regionu hazard
jest legalny. Je¿eli w ogóle mo¿na
mówiæ o legalnoœci w kraju chaosu
gospodarczego i totalnej korupcji.
Tu¿ obok na pasa¿erów czekaj¹
motorowery, pe³ni¹ce w razie po-

Tonle Sap – Jezioro ¿ycia

Kambod¿a cz.1

trzeby rolê kilkuosobowych taksó-
wek, gdzie rejestracja, lusterko czy
kask, to zbêdny balast. Ruszamy
w dalsz¹ drogê, po ubitym glinia-
nym trakcie. Przed nami 150 km
zmagañ z niekoñcz¹cymi siê wy-
bojami, kurzem i ha³asem. Po prze-
jechaniu piêædziesiêciu kilometrów
pierwszy na naszej trasie drogo-
wskaz. Do wyboru mamy drogê do
Siem Reap i Angor lub stolicy
Phnom Penh. Czasami mamy wra-
¿enie, ¿e to tylko roboty drogowe.
Niestety to g³ówna droga z ubitej
gliny, na któr¹ nieustannie nawozi
siê kolejne warstwy. W porze mon-
sunowej droga wymywana jest
przez deszcze i staje siê nieprzejezd-
na. Ponad cztery godziny jazdy za
nami. Zatrzymujemy siê na chwi-
lê, by rozprostowaæ nogi przy ory-
ginalnej wystawce. 1,5 litrowe, wie-
lokrotnie u¿ywane plastikowe bu-
telki po Pepsi, Coca Coli, z ¿ó³-
taw¹ zawartoœci¹ czekaj¹ na klien-
tów. D³ugo zastanawialiœmy siê, co
znajduje siê w tych butelkach.
Nagle podje¿d¿a motorower
i wszystko jasne. To stacja benzy-
nowa. Wiêkszoœæ pojazdów to mo-
torowery, dla których butelka ben-
zyny to wystarczaj¹ca iloœæ. Jad¹c
t¹ wyboist¹ drog¹ trudno siê nu-

dziæ. Przestrzeganie zasad ruchu
drogowego nie nale¿y do mocnych
stron mieszkañców Kambod¿y. Co
chwilê, ze strachu mocniej ³apie-
my siê wszystkiego, co jeszcze nie
odpad³o w samochodzie, kiedy na
drodze pokazuj¹ siê le¿¹ce krowy,
œwinie, psy, k¹pi¹ce siê w ka³u¿ach
kaczki i dziury wielkoœci ma³ego sa-
mochodu. Duchota, kurz wdziera
siê do samochodu, zapach potu
miesza siê z wyziewami zdezelowa-
nego silnika wysysaj¹c z nas resztki
optymizmu. Zbli¿amy siê do Siem
Reap, ruch zaczyna siê wzmagaæ,
a na drodze pokazuje siê asfalt. Spo-
gl¹daj¹c przez popêkan¹ szybê,
wzmocnion¹ taœm¹ klej¹c¹, podzi-
wiamy, jak mo¿na za³adowaæ samo-
chód czy motor. Ponownie oczy
otwieraj¹ siê nam szeroko, kilometr
wczeœniej nie by³o nawet drogi,
a tutaj wyrastaj¹ hotele z eleganc-
kimi trawnikami. Odk¹d œwiat
przypomnia³ sobie o œwi¹tyniach
Angkoru, ma³e Siem Reap, które
stanowi³o doskona³¹ bazê do ich
zwiedzania, prze¿ywa najazd tury-
stów i szybko staje siê najbogatszym
miastem w Kambod¿y. Zatrzymu-
jemy siê w niewielkim Angor Way
Hotel. £adnie urz¹dzony, schlud-
ny i pusty hotel mi³o nas zaskaku-

je. Przy hotelowym basenie zama-
wiamy obiad, za który zap³aciliœmy
3 $ za dwie osoby. Od lat Kambo-
d¿anie pos³uguj¹ siê w rozlicze-
niach dolarem, rodzima waluta –
Riel – s³u¿y jedynie do wydawania
reszty. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e w cza-
sie kilkudniowego pobytu nie uda
siê jej nawet zobaczyæ. Kurs jest
doœæ sztywny – za jednego dolara
mo¿na dostaæ 4000 Rieli.

Po krótkim odpoczynku jedzie-
my w stronê jeziora Tonle Sap. Tu¿
za miastem koñczy siê asfalt. Zno-
wu inny œwiat. Wieœniacy stoj¹c po
kolana w zamulonym stawku, bam-
busowymi koszami przeszukuj¹
mu³, by znaleŸæ coœ do jedzenia.
Wyschniêta, zwalona palma le¿y na
œrodku b³otnistego podwórka,
a pó³nagie, umorusane dzieci rado-
œnie skacz¹ przez przydro¿ny rów
pe³ny œmieci. Na wietrze niczym
burza, dudni i zgrzyta oderwana bla-
cha od dachu, obok którego kuœty-
ka o kulach gospodarz. Re¿im Pol
Pota doprowadzi³ spo³eczeñstwo nie
tylko do skrajnej nêdzy, cierpienia
i bólu. Zniszczy³ inteligencjê, wy-
dar³ ca³emu pokoleniu wiarê
w lepsz¹ przysz³oœæ, ¿e warto praco-
waæ dla siebie i rodziny. Do dzisiaj
istnieje przekonanie wœród starsze-

�Zachód s³oñca nad p³ywaj¹cymi wioskami.

�Droga przez miasteczko.

�G³ówna droga Kambod¿y, która dos³ownie zni-

ka po ulewach monsunowych.
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go pokolenia, ¿e „lepiej nie posia-
daæ nic, ni¿ straciæ wszystko”, a cza-
sy, gdy karano œmierci¹ za noszenie
okularów mog¹ powróciæ. Ca³e
szczêœcie, ¿e m³ode pokolenie, dla
którego wojna i przeœladowania to
tylko historia, widzi œwiat zupe³nie
inaczej. Pomimo biedy jest aktyw-
ne, pracowite i serdecznie nastawio-
ne do ka¿dego przybysza, a dzieci
z uœmiechem na twarzach, ze swo-
im „hey mister, one dolar” sprze-
dadz¹ nam wszystko.

Nagle ko³ysanie usta³o, a samo-
chód zatrzyma³ siê przed drewnia-
nym szlabanem. Op³acamy prze-
jazd. Nie bardzo wiemy za co, ale
wiemy po co. Prawdopodobnie dla
œwiêtego spokoju. Niestety nie od-
wa¿yliœmy siê skierowaæ obiekty-
wów w stronê groŸnie wygl¹daj¹-
cych funkcjonariuszy. Ruszamy
dalej. Przy drodze stoj¹ domy,
w których nie ma pr¹du, kanaliza-
cji ani wody, a za nimi gigantyczne
zielone pola ry¿owe, które ju¿ nie-
d³ugo przykryje woda. Doje¿d¿amy
w koñcu do mierzei, gdzie czeka
na nas ³ódka motorowa. Wsiadaj¹c
na ³ódŸ zaczynamy z niepokojem
patrzyæ na nasz¹ za³ogê. G³ówno-
dowodz¹cy sternik ma kilkanaœcie
lat, go³ymi stopami naciska stalow¹
linkê dodaj¹c gazu, a jego m³odszy
pomocnik (maksymalnie 10 lat)
odpycha ³ódŸ od brzegu. Szukamy
kogoœ starszego. Nic z tego – to
jest nasza za³oga. Kilka metrów dalej
z zamulonej wody wystaje kilka
g³ów mi³oœników porannej toale-
ty. Nasz ma³y kapitan z dum¹ po-
kazuje i opowiada o nowej szkole
zbudowanej na barce przez orga-
nizacje miêdzynarodowe. Prawdo-
podobnie i tak ³awki bêd¹ puste.
Po³owa populacji Kambod¿y to
dzieci do 15 roku ¿ycia, które musz¹
pracowaæ na utrzymanie licznych
rodzin. Po kilku minutach handlo-
wy aborda¿. Drewniana d³ubanka
sprawnie dobija do naszej ³odzi,
a na pok³ad wskakuj¹ nam malcy

z pami¹tkami i owocami. Kilka mi-
nut póŸniej okupuj¹ ju¿ nastêpn¹
³ódŸ.

Nagle woda zmienia barwê
z ¿ó³tej na b³êkitn¹. Wyp³ywamy
na Tonle Sap – najwiêksze jezioro
na Pó³wyspie Indochiñskim. Jezio-
ro po³¹czone rzek¹ o tej samej na-
zwie z Mekongiem w ci¹gu roku
zmienia drastycznie stan wody.
W porze suchej, w której akurat
jesteœmy, powierzchnia jeziora wy-
nosi oko³o 3000 km2 – po monsu-
nach Mekong wpycha gigantycz-
ne iloœci wody do jeziora zwiêksza-
j¹c jego powierzchniê 10-cio krot-
nie. Dziêki corocznej wymianie wód
z Mekongiem, jest to jedno z naj-
bardziej zasobnych w ryby jezior
œwiata. Jednak z trwog¹ wszyscy
spogl¹daj¹ na potê¿nego s¹siada
z pó³nocy. Chiñczycy buduj¹ za-
porê na Mekongu, która przejmie
i ustabilizuje znaczne iloœci wody.
Brak wymiany wody w jeziorze,
mo¿e doprowadziæ do drastyczne-
go spadku iloœci ryb i g³ównego
Ÿród³a utrzymania setek rodzin.
Mijamy dziesi¹tki ³ódek, na których
krz¹taj¹ siê rybacy zarzucaj¹c sieci.
P³yniemy dalej. Nagle w bezkresie
jeziora wy³aniaj¹ siê domostwa.
Dziesi¹tki domów na palach two-
rz¹cych ma³e wioski rybackie. Nasz
kapitan z uporem wiezie nas
w stronê jednego z nich. Jak siê
póŸniej okaza³o tu ¿yje jego liczna
rodzina, z której najm³odsze ro-
dzeñstwo nigdy nie by³o na sta³ym
l¹dzie. Mieszkañcy tych domów to
w wiêkszoœci Wietnamczycy. Dziê-
ki swojej zaradnoœci stali siê jedn¹

z zamo¿niejszych grup etnicznych.
Cumujemy przy p³ywaj¹cym skle-
pie, którego wejœcia strze¿e ha³aœli-
wy pies. Nasz sternik z dum¹ opro-
wadza nas po domu. Ciep³y wiatr
jak my z zaciekawieniem zagl¹da
w ka¿dy k¹t. Dopiero po chwili spo-
strzegamy oryginaln¹ zabawkê
w rêku dziewczynki. ¯ywy kroko-
dyl z zawi¹zanym czerwon¹
wst¹¿k¹ pyskiem, energiczne ma-
cha ogonem. Inne dzieciaki pró-
buj¹ sprzedaæ mi dorodnego wê¿a
i kilka bananów. Po chwili podp³y-
waj¹ kolejne ³odzie pe³ne towarów.
Przechodzone ciuchy, bambusowe
maty, owoce, ryby. Nagle gwa³tow-
ny plusk! Zerkamy pod nogi.
W wielkich koszach zanurzonych
w wodzie, k³êbi¹ siê dorodne sumy,
krokodyle i ¿ó³wie. Zaczynamy de-
likatniej pokonywaæ niepewne
podesty. Wsiadamy do ³odzi i ru-
szamy dalej pomiêdzy domami
z zaciekawieniem i przera¿eniem
spogl¹daj¹c, jak maleñkie dziecko
ze swoj¹ starsz¹ siostr¹ bawi siê po-
tê¿nym wê¿em. Obok ch³opiec
w blaszanej, okr¹g³ej bali, niczym
kapitan wielkiego statku buja siê
na falach. Prawdziwy wodny œwiat,
gdzie ludzie z dala od l¹du ¿yj¹,
pracuj¹ i mieszkaj¹. Jesteœmy zauro-
czeni egzotyk¹ i autentycznoœci¹
tego miejsca. Warto by³o pokonaæ
kilka tysiêcy kilometrów, by zrobiæ
sobie zdjêcie z dzieæmi, które
z dum¹ prezentuj¹ swoje ¿ywe za-

Zapraszamy na You

Tube – Kambod¿a

www.niezwyklyswiat.com

bawki i popatrzeæ, jak niewiele po-
trzeba ludziom do szczêœcia. Powo-
li zapada zmrok. Dobijamy do ko-
lejnego domu. Za drobn¹ op³at¹
wchodzimy na platformê wido-
kow¹, z której podziwiamy zachód
s³oñca, ogrom jeziora i p³ywaj¹ce
wioski. Kieruj¹c siê w stronê l¹du
opuszczamy jezioro. W ciszy prze-
rywanej miarowym warkotem sil-
nika, spogl¹damy za siebie. To jed-
no z tych miejsc, które ma w sobie
coœ nierealnego, które odciska siê
w pamiêci ka¿dego podró¿nika.
I nie zawsze potrzeba wspania³ych
budowli, cennych dzie³ sztuki i cu-
dów natury by powiedzieæ – warto
by³o!

Jesteœmy na l¹dzie. Mieszkañcy
zasiadaj¹ przed swoimi prymityw-
nymi domami zbudowanymi z kil-
ku drewnianych desek, kawa³ka
blachy i folii. To ca³y ich dobytek.
Co zamo¿niejsi zapalaj¹ ¿arówkê
zasilan¹ z akumulatora, by cieszyæ
siê osi¹gniêciami techniki. A my
k³ad¹c siê do ³ó¿ka myœlami jeste-
œmy ju¿ przy najwiêkszej atrakcji
Kambod¿y. Miejscu, które po wie-
kach niebytu wy³oni³o siê ze szpo-
nów ¿ar³ocznej d¿ungli. Jutro ru-
szamy do Angkor…

Ci¹g dalszy w kolejnym
„Kurierze Powiatowym”.

�Miejscowe „TIR-y” na granicy z Tajlandi¹.

�Nie zawsze kot czy pies to najlepszy

przyjaciel!

�Przydro¿ny sklep.

�P³ywaj¹cy sklep.

�Stacja benzynowa.

�Imponuj¹ca brama wjazdowa do jedne-

go z najbiedniejszych krajów œwiata.
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Niezgodnoœæ towaru z umow¹
to przede wszystkim niekomplet-
noœæ rzeczy (brak niektórych czê-
œci), a tak¿e jej wady – fizyczne
i prawne. Towar jest niezgodny
z umow¹, jeœli nie nadaje siê do
tego, do czego jest zwykle u¿ywa-
ny, np. zakupione p³ytki mrozo-
odporne s¹ nieodporne na niskie
temperatury. Towar jest te¿ nie-
zgodny z umow¹, jeœli nie ma w³a-
œciwoœci, jakie powinny cecho-
waæ taki produkt i o jakich za-
pewnia³ sprzedawca lub produ-
cent (podczas indywidualnego
uzgadniania w³aœciwoœci towaru
lub w sk³adanych publicznie
oœwiadczeniach – w reklamie lub
oznakowaniu towaru), np. zaku-
piony proszek nie usuwa uporczy-

wych plam, mimo ¿e w reklamie
zosta³y podane takie zapewnienia.
Towar nie jest te¿ zgodny
z umow¹, jeœli zosta³ nieprawid³o-
wo zamontowany lub uruchomio-
ny, jeœli czynnoœci te zosta³y wyko-
nane w ramach umowy sprzeda¿y
przez sprzedawcê albo przez ku-
puj¹cego wed³ug instrukcji otrzy-
manej przy sprzeda¿y.

Okreœlenie „niezgodnoœæ to-
waru z umow¹” znajdziemy
w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprze-
da¿y konsumenckiej (Dz.U
z 2002 r. nr 141, poz. 1176
z póŸn. zm.). Art. 6 ustawy prze-
s¹dza tak¿e, ¿e za niezgodnoœæ
towaru z umow¹ uwa¿a siê
m.in. nieprawid³owoœci w za-
montowaniu i uruchomieniu,
jeœli czynnoœci te zosta³y wyko-
nane w ramach umowy sprzeda-
¿y. Nie chodzi tylko o czynnoœci
wykonane przez samego sprze-
dawcê lub osobê z nim wspó³-
pracuj¹c¹, ale tak¿e o samego
konsumenta, jeœli nieprawid³o-
woœci powsta³y przy monta¿u

Poradnik konsumenta:

Sprzeda¿ konsumencka
Co to jest niezgodnoœæ
towaru z umow¹?
Jakie uprawnienia
przys³uguj¹ konsumentowi
w przypadku stwierdzenia
niezgodnoœci towaru
z umow¹?

lub instalacji, mimo ¿e postêpo-
wa³ on zgodnie z instrukcj¹
otrzyman¹ przy sprzeda¿y.

W razie wykrycia niezgodno-
œci towaru z umow¹ konsument
mo¿e najpierw ¿¹daæ albo wymia-
ny towaru na nowy (bez wad) albo
nieodp³atnej naprawy. Wybór
nale¿y do kupuj¹cego, sprzedaw-
ca nie mo¿e – co do zasady – np.
odmówiæ wymiany. Z odmow¹
mo¿emy siê spotkaæ jedynie wtedy,
gdy sprzedawca nie dysponuje za-
pasem danych rzeczy, nie jest
w stanie szybko sprowadziæ ich
z magazynu lub hurtowni albo by-
³oby to zbyt kosztowne. Gdy sprze-
dawca w odpowiednim czasie nie
dokona naprawy albo wymiany
b¹dŸ oka¿¹ siê one niemo¿liwe, to
wtedy kupuj¹cy mo¿e skorzystaæ
z innych uprawnieñ.

Mo¿e za¿¹daæ obni¿enia ceny,
a nawet odst¹piæ od umowy, choæ
ta ostatnia mo¿liwoœæ nie doty-
czy tych przypadków, gdy
stwierdzona wada jest nieistot-
na. Sprzedawca jednak nie odpo-
wiada za tak¹ niezgodnoœæ, o któ-

rej kupuj¹cy wiedzia³ w momen-
cie transakcji, albo – oceniaj¹c roz-
s¹dnie – powinien by³ wiedzieæ.

Te konsumenckie przywileje
obowi¹zuj¹ przez dwa lata od
chwili zakupu nowego towaru
(przy zakupie rzeczy u¿ywanej jest
tak samo, choæ umownie mo¿na
ten termin skróciæ nawet do jed-
nego roku). Stracimy je jednak,
jeœli w ci¹gu dwóch miesiêcy od
wykrycia nieprawid³owoœci nie
zawiadomimy o nich sprzedawcy
(najlepiej listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru albo za-
nosz¹c pismo osobiœcie i ¿¹daj¹c
potwierdzenia jego dorêczenia).
Gdy wykryliœmy nieprawid³owoœæ
w ci¹gu pierwszych szeœciu mie-
siêcy od zakupu, to istnieje ko-
rzystne dla nas domniemanie, ¿e
wada istnia³a ju¿ w chwili transak-
cji. Sprzedawca, który to kwestio-
nuje, powinien udowodniæ, ¿e
wada powsta³a ju¿ w trakcie u¿y-
wania przez nas rzeczy.

www. uokik.gov.pl

Kolêdnicy zaprezentowali sceny
jase³kowe, „Kolêdê z Herodem”
i pastora³ki. Dominowa³y grupy ko-
lêdnicze z gwiazd¹. Wspó³organiza-
torami tego wydarzenia byli: Oœro-
dek Kultury w Nowej Sarzynie, Sto-
warzyszenie „Nasza Wola” oraz Po-
wiat Le¿ajski, a patronat honorowy
obj¹³ Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna. Na zakoñczenie
imprezy organizatorzy wrêczyli
uczestnikom pami¹tkowe gwiazdy,
dyplomy i upominki. Sponsorami
przegl¹du byli: Beata i Stanis³aw Per-
lak, Agata i Stanis³aw Kurzejowie,
Ciastkarnia „Torcik”, Stanis³aw Pie-
chowski „Sklep wielobran¿owy”,
REMET CNC MACHINING,

Regionalny Przegl¹d Grup i Zespo³ów Artystycznych

„Œwi¹teczne spotkania z gwiazd¹”
10.01. br. w wype³nionej po brze-
gi sali widowiskowej Domu Kul-
tury w Woli Zarczyckiej odby³ siê
I Regionalny Przegl¹d Grup i Ze-
spo³ów Artystycznych ph. „Œwi¹-
teczne Spotkania z gwiazd¹”.
Program wype³ni³y prezentacje
grup kolêdniczych z Woli Zarczyc-
kiej, Górna, £owiska, Brzózy Kró-
lewskiej i Nowej Sarzyny.

Elektrociep³ownia Nowa Sarzyna,
PPHU BS Stanis³aw Buczek, Zak³ad
Miêsny „SMAK” Górno, MAGA
SAN, Gabinet Weterynaryjny
„ESKULAP” Jerzy Sulikowski, Mie-
czys³aw Flis Zak³ad betoniarsko – ka-
mieniarski, „Wik-kosz” Wyroby z wi-
kliny Mieczys³aw Kida. Patronat
medialny objêli: „Kurier Powiato-
wy”, Pismo mieszkañców Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna „AZALIA”
oraz Nowosarzyñska Telewizja Ka-
blowa „LOKALTEL”. BR

Biuro Powiatowego Rzeczni-
ka Konsumentów czynne jest

we wtorek i czwartek w godz.

7.30-15.30 w siedzibie Staro-

stwa Powiatowego w Le¿ajsku,

przy ul. Kopernika 8, pok. 102.
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Wystarczy, ¿e do swojego PIT-a
wpiszesz numer KRS naszej
Fundacji tj. 0000328376. Prze-
kazane przez Ciebie œrodki
w postaci 1% podatku dochodo-
wego powróc¹ w postaci stypen-
diów, grantów na realizacjê pro-
jektów spo³ecznych oraz innych
inicjatyw.

W 2012 roku z tytu³u wp³at 1%
podatku dochodowego do orga-
nizacji pozarz¹dowych zarejestro-
wanych jako dzia³aj¹ce w powie-
cie le¿ajskim wp³ynê³o zaledwie
31 883,58 z³ (Ÿród³o: Informacja do-
tycz¹ca kwot 1% nale¿nego podatku
dochodowego od osób fizycznych prze-
kazanych organizacjom po¿ytku pu-
blicznego opublikowana przez Mini-

oraz stowarzyszenia. Du¿e organi-
zacje posiadaj¹ jednak wp³ywo-
wych sponsorów, takich jak stacje
radiowe i telewizyjne czy miêdzy-
narodowe korporacje, dziêki cze-
mu ³atwo pozyskuj¹ ogromne da-
rowizny np. przy wykorzystaniu
akcji sms-owych. Kwoty otrzymy-
wane przez te organizacje z tytu-
³u 1% podatku siêgaj¹ kilku mi-
lionów z³otych. Czy jakaœ czêœæ
z tych œrodków trafia do naszego
powiatu – nie wiadomo…

Masz mo¿liwoœæ pozostawie-
nia 1% podatku u siebie. Nie
wahaj siê. Decyduj o sposobie

wydatkowania twoich pieniêdzy.
Przeka¿ 1% podatku dochodo-
wego Fundacji Fundusz Lokal-
ny w Le¿ajsku. Celem Fundacji
jest rozwój spo³eczny oraz po-
prawa jakoœci ¿ycia spo³eczno-
œci powiatu le¿ajskiego i tere-
nów przyleg³ych.

W latach 1999-2012 najpierw
Fundusz Lokalny, a od roku 2009
Fundacja Fundusz Lokalny w Le-
¿ajsku zgromadzi³a i przekaza³a
lokalnej spo³ecznoœci kwotê
1 043 750,00 z³. Dziêki tym œrod-
kom, Fundacja objê³a pomoc¹
w formie stypendiów 564 zdol-
nych i aktywnych uczniów szkó³
œrednich oraz gimnazjalnych,
a tak¿e studentów. Z kolei lokalne
organizacje pozarz¹dowe oraz
grupy mieszkañców otrzyma³y
wsparcie na realizacjê 232 projek-
tów o charakterze spo³ecznym.
W ramach dofinasowanych pro-
jektów prowadzone by³y m.in. za-
jêcia pozalekcyjne dla dzieci, po-
wsta³y œwietlice, place zabaw, bi-
blioteki, œcie¿ki rowerowe i edu-
kacyjne, odtwarzano stare trady-
cje i zwyczaje, utworzono zespo³y
ludowe, grupy taneczne i chóry.

To, czy miejsce, w którym mieszkasz bêdzie siê rozwijaæ, czy w twojej
miejscowoœci powstanie plac zabaw lub œwietlica dla dzieci, czy zdolni
uczniowi otrzymaj¹ stypendium, które pomo¿e im kontynuowaæ na-
ukê oraz zrealizowane zostan¹ inne cenne inicjatywy zale¿y równie¿
od tego czy przeka¿esz lokalnym organizacjom pozarz¹dowym 1%
podatku dochodowego.

sterstwo Finansów). Wiêkszoœæ œrod-
ków z tytu³u tych wp³at zasili³a
bowiem ogólnopolskie fundacje

1.Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych

w Grodzisku Dolnym KRS 0000031018

2.Stowarzyszenie Nasza Ma³a Ojczyzna KRS 0000152888

3.Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto Le¿ajsk KRS

0000177565

4.Stowarzyszenie Dobry Dom KRS 0000197865

5.Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Francesco w Jelnej

KRS 0000229696

6.Uczniowski Klub Sportowy dzia³aj¹cy przy Szkole Podsta-

wowej Nr 2 w Le¿ajsku KRS 0000253065

7.Uczniowski Klub Sportowy Maraton KRS 0000254849

8.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dêbno KRS 0000262290

9.Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Le¿ajskiej KRS

0000275455

10.Stowarzyszenie Nie dzieli Nas Nic KRS 0000292013

11.Fundacja Fundusz Lokalny w Le¿ajsku KRS 0000328376

Zostaw
w naszym
powiecie!

Wykaz organizacji po¿ytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, na dzieñ
15 stycznia 2013 r. wed³ug wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej RP na terenie Powiatu Le¿ajskiego.

Czy masz w sobie lokalny patriotyzm?
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Podzia³ na grupy,

kolejnoœæ gier i wy-

niki poszczególnych meczy znaj-

duj¹ siê na stronie internetowej:

www.starostwo.lezajsk.pl � Ak-

tualnoœci (data zamieszczenia in-

formacji: 29.01.2013 r.)

12.01 br. w Rzeszowie odby³ siê
Polish Open Shinkyokushin – Car-
pathia Cup 2013. Organizatorem
Imprezy by³ Rzeszowski Klub
Sportów Walki SYSTEM.

W Turnieju wystartowa³o 135
zawodników z 33 Klubów z Polski
oraz Bia³orusi i Wêgier. Centrum
Sztuk Walki i Sportu w Le¿ajsku
reprezentowali 3 zawodnicy w ka-
tegorii senior:
- Tomasz Konieczny: 3 miejsce ka-

tegoria do 75 kg
- Sebastian Dec: 3 miejsce katego-

ria do 75 kg

Dru¿yny bior¹ce udzia³:
1. Gimnazjum Tryñcza
2. LKS Brzyska Wola
3. ULKS „Maraton” Giedlarowa
4. Zespó³ Szkó³ Grodzisko Dolne
5. UKS „Tempo” Stare Miasto
6. MZKS „Unia” Nowa Sarzyna

Pracowity styczeñ
dla CSWiS w Le¿ajsku

- Grzegorz Stecki: kategoria do 85 kg.
By³a to III edycja tego Miêdzy-

narodowego Turnieju w Rzeszo-
wie, który jest otwarty dla wszyst-
kich Federacji Karate.

Z kolei 19.01 br. zawodnicy
CSWiS w Le¿ajsku wystartowali
w Warszawie na sali bokserskiej
Legii w OTWARTYM TURNIEJU
PIERWSZEGO KROKU K-1 junio-
rów i seniorów w WARSZAWIE.

Turniej odby³ siê na zasadach
Kick-boxingu w formule K-1.
Organizatorem w/w zawodów

by³o Stowarzyszenie Sportu i Re-
kreacji „WOLA” i Rickard Fight
Club (Jaros³aw Rogala i Rickard
Ryszard Michaj³ow). By³ to drugi
turniej zorganizowany na sali bok-
serskiej Legii, który cieszy siê co-

raz wiêkszym powodzeniem.
W turnieju wziê³o udzia³ 65 za-
wodników, którzy reprezentowali
20 klubów. Pomimo pierwszego
startu w przepisach K-1 walki by³y
na wysokim poziomie. Widaæ by³o,
¿e zawodnicy swój wystêp potrak-
towali powa¿nie i przygotowali siê
jak przysta³o na prawdziwych wo-
jowników. Turniej cieszy³ siê du-
¿ym zainteresowaniem i ku nasze-
mu zaskoczeniu sala by³a pe³na
kibiców. Obecnoœæ kibiców œwiad-
czy o tym, ¿e walki siê podoba³y.

Reprezentant naszego klubu
Tomek Konieczny spisa³ siê dosko-
nale wygrywaj¹c wszystkie walki
jednog³oœnie.

AD

Wiêcej informacji

na stronie:

www.csw.net.pl

Turniej fina³owy „Halowej Ligi Powiatowej” – sezon 2013
 – kategoria trampkarz
W dniu 26.01 br. na Hali Sporto-
wej przy Zespole Szkó³ w Grodzi-
sku Dolnym zosta³ rozegrany tur-
niej w pi³ce no¿nej trampkarzy,
rozpoczynaj¹cy rozgrywki w ra-
mach Halowej Powiatowej Ligi
2013, organizowane przez Powia-
towe Zrzeszenie Zespo³ów Spor-
towych w Le¿ajsku.

Puchary i nagrody dla uczestni-
ków turnieju, które zosta³y ufun-
dowane przez Starostê Le¿ajskiego
i Wójta Gminy Grodzisko Dolne,
wrêczali: Pan Marek Kogut – Wi-

cestarosta Le¿ajski, Pan Arkadiusz
Telka – Zastêpca Wójta Gminy Gro-
dzisko Dolne i Pan Zbigniew Œliwa
– Prezes Powiatowego Zrzeszenia
Zespo³ów Sportowych w Le¿ajsku.

Tabela koñcowa:
1. MZKS „Unia” Nowa Sarzyna

2. LKS Brzyska Wola

3. ULKS „Maraton” Giedlarowa

4. Zespó³ Szkó³ Grodzisko Dolne

5. Gimnazjum Tryñcza

6. UKS „Tempo” Stare Miasto

Najlepszy bramkarz: Alan Dub –

LKS Brzyska Wola

Najlepszy zawodnik: Pawe³ Baj –

ULKS „Maraton” Giedlarowa

Najskuteczniejszy zawodnik: Eryk

Sarzyñski – MZKS „Unia” Nowa

Sarzyna
�Dru¿yna MZKS „Unia” Nowa Sarzyna z trenerem, Wicestarost¹ Le¿ajskim i Zastêpc¹

Wójta Gminy Grodzisko Dolne.

�Tomek Konieczny wygra³ wszystkie

walki jednog³oœnie.
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Najwa¿niejsze osi¹gniêcia organizacyjne i zawodnicze Le¿ajskiego Klubu
Kyokushin Karate w 2012 r.

W 17 turniejach odbywaj¹cych siê na terenie naszego kraju w 2012 r.
reprezentanci klubu zdobyli:

Indywidualnie

– 301 medali (112 z³otych, 107 srebrnych, 82 br¹zowych)
– 25 klas sportowych potwierdzonych przez Polski Zwi¹zek Karate
– 26 punktów zdobytych we wspó³zawodnictwie Polskiej Federacji Sportów

M³odzie¿owych

Medale zdobyte w zawodach ministerialnych i zwi¹zkowych:
– 2 z³ote, 2 srebrne i 1 br¹zowy w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³o-

dzików –17 marca, Wieliczka,

LKKK podsumowa³ 2012 rok

12 stycznia br. w sali gimnastycznej le¿ajskiego Gimnazjum odby³o siê
oficjalne podsumowanie zakoñczonego niedawno 2012 roku, który
pod wzglêdem sportowym by³ najlepszym rokiem w dwudziestoletniej
historii Le¿ajskiego Klubu Kyokushin Karate.

– 4 z³ote, 2 srebrne i 2 br¹zowe w Mistrzostwach Makroregionu Po³udniowego
Juniorów i Seniorów –17 marca, Wieliczka,

– 7 z³otych, 7 srebrnych i 3 br¹zowe w Mistrzostwach Podkarpacia Dzieci
i M³odzie¿y – 1 kwietnia, Krosno,

– 2 br¹zowe medale, jedno 5 miejsce i 8 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie M³odzie¿y – 27 paŸdziernika, Kraków,

– 3 z³ote, 4 srebrne i 1 br¹zowy medal w Pucharze Polski M³odzików
i Juniorów – 17 listopada, Gubin,

– tytu³ najlepszej zawodniczki Pucharu Polski M³odzików i Juniorów –
17 listopada, Gubin,

Dru¿ynowo
– I miejsce w Pucharze Polski M³odzików i Juniorów – 17 listopada, Gubin,
– I miejsce w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików – 17 marca,

Wieliczka,
– I miejsce w Mistrzostwach Makroregionu Juniorów i Seniorów –

17 marca, Wieliczka,
– I miejsce w Mistrzostwach Podkarpacia Dzieci i M³odzie¿y –

1 kwietnia, Krosno,
– I miejsce IV Ogólnopolskim Turnieju Karate – 10 marca, Gorzyce,
– II miejsce w 2 Miêdzynarodowym Turnieju Karate OPEN POLISH IKO

„GALIZIA CUP”–  29 wrzeœnia, Le¿ajsk,
– I miejsce V Ogólnopolskim Turnieju Karate – 24 listopada, Gorzyce,
– I miejsce w IV Miko³ajkowym Turnieju Karate o Puchar Burmistrza

Brzostka – 9  grudnia, Brzostek.

Wiêcej informacji na stronie: www.karate.lezajsk.pl

DB

Indywidualne sukcesy le¿ajskich
karateków wysoko uplasowa³y
LKKK w gronie najlepszych pol-
skich klubów karate dzia³aj¹cych
w ramach IKO Polska. Niektóre
tytu³y indywidualne i dru¿ynowe
by³y najwiêkszymi sukcesami, ja-
kie odnieœli kiedykolwiek w histo-
rii karatecy z Podkarpacia. Wiel-
kim sukcesem by³a organizacja
i przeprowadzenie miêdzynarodo-
wego turnieju „IKO Galizia Cup”.

Le¿ajski Klub „W³óczykije”
powsta³ w marcu 2012 roku,
a prowadzi go instruktor Woj-
ciech W³odarczyk. Klub skupia
kilkanaœcie osób w ró¿nym wieku,
w ró¿nej kondycji fizycznej i z ró¿-
nymi przypad³oœciami zdrowotny-
mi. Marsze pod fachowym okiem
pana Wojtka pomagaj¹ wzmocniæ
miêœnie, utrzymaæ lepsz¹ postawê
i sylwetkê, uzyskaæ wiêksz¹ spraw-
noœæ. To tak¿e przynale¿noœæ do
grupy, z któr¹ pójdzie siê tam,
gdzie samemu trochê niepewnie,
to spotkanie z ludŸmi, z którymi
po drodze mo¿na porozmawiaæ,
to nowe znajomoœci i przyjaŸnie.
Sta³e dni i godziny marszów mo-
bilizuj¹ do aktywnoœci, powoli
„wchodz¹ w krew”, a po miesi¹cu
czy dwóch odpinaj¹c kijki po mar-
szu, myœli siê ju¿ o nastêpnym
spotkaniu.

Nordic Walking
jest ciekaw¹ i przy-
jemn¹ form¹ rekre-
acji polegaj¹c¹ na
marszu ze specjal-
nie do tego przysto-
sowanymi kijkami.
Chodziæ z kijkami
mo¿na przez ca³y
rok i w zasadzie
wszêdzie: nad
morzem, w górach,
w parku, po le-
œnych dró¿kach –
bez wzglêdu na
wiek, kondycjê czy
tuszê, a g³ówne
zalety tych mar-
szów, to ogólna
poprawa stanu
zdrowia, kr¹¿enia
i dotlenienie ca³ego
organizmu.�Na trasie w le¿ajskich lasach.

Klub Nordic Walking „W³óczykije”
Do „W³oczykijów” mo¿e zapi-

saæ siê ka¿dy i zawsze, nie trzeba
mieæ nawet swoich kijków, bo
mo¿na wypo¿yczyæ. Wystarczy
skontaktowaæ siê z instruktorem
lub opiekunem Klubu i przyjœæ
na spotkanie. Cz³onkowie Klubu
z otwartymi ramionami przyjm¹
wszystkich, którzy zechc¹ do³¹czyæ
do grupy. Z ramienia MCK Klu-
bem opiekuje siê El¿bieta KuŸma.

Chêci masz?
Kijki masz?
Wygodny strój i buty masz?
No to jesteœ nasz!
Nordic walking Ciebie wita i o zdro-
wie Twoje pyta. Jeœli trochê niedoma-
ga Nordic walking Ci pomaga. Tak
wiêc bracie kijki chwyæ no i z nami
idŸ!!

El¿bieta KuŸma
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Szanowni Pañstwo,

rok 2013 jest ju¿ kolejnym, pi¹tym rokiem, w którym mo¿emy sk³a-
daæ do urzêdów skarbowych dokumenty w formie elektronicznej.
Z satysfakcj¹ obserwujê tak¿e coroczny wzrost grona zwolenników tej
formy przesy³ania deklaracji.

Pocz¹tek ka¿dego roku to okres sk³adania przez p³atników deklara-
cji i informacji – szczególnie takich jak PIT-11 i PIT 8-C. Dlatego te¿
pragnê zachêciæ Pañstwa – jako p³atników podatku dochodowego od
osób fizycznych – do sk³adania deklaracji i informacji dotycz¹cych
wszystkich pracowników w formie elektronicznej, przy u¿yciu pod-
pisu elektronicznego weryfikowanego za pomoc¹ wa¿nego, kwalifi-
kowanego certyfikatu, za poœrednictwem strony www.e-deklara-
cje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl.

W 2012 do urzêdów skarbowych w ca³ym kraju wp³ynê³o ponad 11
milionów dokumentów elektronicznych. Jedynym warunkiem sk³ada-
nia dokumentów w formie elektronicznej jest z³o¿enie, przed pierw-

Ministerstwo Finansów Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. szym przyst¹pieniem do przes³ania dokumentu w takiej formie, do
urzêdu skarbowego w³aœciwego dla p³atnika w formie papierowej for-
mularza UPL-1. Jest to pe³nomocnictwo do podpisywania deklaracji
sk³adanej za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej przy u¿yciu
podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomoc¹ wa¿nego kwalifi-
kowanego certyfikatu. Ju¿ jedno takie upowa¿nienie wystarczy do ob-
s³ugi deklaracji sk³adanych do wszystkich urzêdów skarbowych. P³atni-
cy, którzy wczeœniej z³o¿yli ju¿ UPL-1 na przyk³ad w ubieg³ym roku i nie
zosta³o ono odwo³ane nie musz¹ sk³adaæ go powtórnie.

Jednoczeœnie uprzejmie proszê o rozpowszechnienie wœród Pañ-
stwa pracowników informacji o mo¿liwoœci z³o¿enia rocznego zezna-
nia PIT za poœrednictwem Internetu bez koniecznoœci u¿ycia kwalifi-
kowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomoc¹ wa¿-
nego kwalifikowanego certyfikatu. W tej formie mo¿liwe jest z³o¿e-
nie PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A
wraz z za³¹cznikami.

z powa¿aniem,
Podsekretarz Stanu

Andrzej Parafianowicz

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl oraz telefonicznie:

Infolinia systemu e-Deklaracje Krajowa Informacja Podatkowa w sprawie procedur sk³adania deklaracji
tel.: 801 055 055 (dla po³¹czeñ z tel. stacjonarnych)
tel.: 22 330 03 30 (dla po³¹czeñ z tel. komórkowych)
tel.: + 48 22 330 03 30 (dla po³¹czeñ z zagranicy)
Pomoc techniczna systemu e-Deklaracje w sprawie problemów technicznych przy obs³udze systemu
tel.: 22 694 49 74; e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl

Informacja o godzinach pracy ogólnodostêpnych aptek
na terenie Powiatu Le¿ajskiego

Z³ó¿ dokumenty do Urzêdu Skarbowego
w formie elektronicznej!

Nazwa i adres apteki Pn- Pt Sobota Niedziela

Apteka „Zdravila” M. D³ugosz, Le¿ajsk, ul. Rynek 23

8.00-19.00 8.00-13.00 Nieczynna

Apteka Prywatna „Azalia”, Nowa Sarzyna, ul. Azalii Pontyjskiej 2a

7.30-19.00 7.00-14.00 Nieczynna

Apteka Prywatna B. Do³êga-Bauer, Nowa Sarzyna, ul. Koœciuszki 37

8.00-19.00 8.00-14.00 Nieczynna

Apteka Prywatna K. Ratajczak, Nowa Sarzyna, ul. 1-go Maja 7

8.00-18.00 8.00-13.00 Nieczynna

Apteka Prywatna S.C., Nowa Sarzyna, ul. Chemików 3A

8.00-17.00 8.00-12.00 Nieczynna

Apteka Prywatna A. Osiniak, Wola Zarczycka 147 C

8.00-17.30 8.00-12.00 Nieczynna
(pon. i œroda)

8.00-17.00
(wt, czw, pt)

Apteka Prywatna „Berberis”, A. Bocek-Telka, Grodzisko Dolne 126 G

8.00-16.00 8.00-14.00 Nieczynna

Apteka Prywatna M. Serkiz, Kury³ówka 529

9.00-17.00 9.00-10.00 Nieczynna

Nazwa i adres apteki Pn- Pt Sobota Niedziela

Apteka Prywatna „Pod Gwiazd¹” J. Lorfing, Le¿ajsk, ul. Mickiewicza 22

Apteka czynna ca³odobowo

Apteka MEDIQ Le¿ajsk, ul. Mickiewicza 57

7.30-23.00 8.00-23.00 8.00-23.00

Apteka Ewa Goch, Le¿ajsk, ul. Leœna 11A

7.00-21.00 8.00-21.00 8.00-21.00

Apteka Pharmex Sewar Kheder, Le¿ajsk, ul. Podleœna 27

8.00-19.00 9.00-14.00 Nieczynna

Apteka „Pod Kasztanami” Karaku³a S.J., Le¿ajsk, ul. Mickiewicza 66

8.00-18.00 8.00-14.00 Nieczynna

Apteka „Pod Klasztorem”, H. Kozaczuk, Le¿ajsk, ul. Klasztorna 2D

8.00-19.00 8.00-14.00 9.00-12.00

Apteka Prywatna T. Kamiñska, Le¿ajsk, ul. M. C. Sk³odowskiej 4B

7.30-19.30 8.00-15.00 Nieczynna

Apteka „Szwajcarska”, Le¿ajsk, ul. Kopernika 5a

8.00-20.00 8.00-18.00 10.00-14.00

Apteka „Szwajcarska”, Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 4

8.00-18.00 8.00-13.00 Nieczynna
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PóŸniej przysz³a seria gier
z dru¿ynami, których celem jest
awans do II ligi. Pora¿ki by³y nie-
uniknione. Bo prawie ka¿da
z tych dru¿yn dokona³a przed se-
zonem znacznych wzmocnieñ
doœwiadczonymi zawodnikami
z zewn¹trz. Finisz w rywalizacji
z dru¿ynami o podobnym poten-
cjale, debiutanci z £êtowni roze-
grali imponuj¹co i ku zaskocze-

Arka na pó³metku rozgrywek ligowych

�Jerzy Baran.

Tabela III ligi po I rundzie:

1. Dukla I .................................. 11 ...... 22 ........11-0-0 ...  110:40

2. Strzelec II Frysztak ................ 11 ...... 20 ........10-0-1 ... 108:46

3. Brzostowianka I Brzostek ...... 11 ...... 18 .........9-0-2 ..... 97:45

4. Pegaz II £añcut ..................... 11 ...... 16 .........8-0-3 ..... 95:70

5. Kroœcienko Wy¿ne I .............. 11 ...... 13 .........6-1-4 ..... 87:80

6. Arka I £êtownia .................... 11 ...... 10 .........4-2-5 ..... 75:94

7. Jar II Kielnarowa ................... 11 ....... 9 ..........4-1-6 ..... 82:87

8. Brzostowianka II Brzostek ..... 11 ....... 8 ..........3-2-6 ..... 78:94

9. K¹kolówka I .......................... 11 ....... 6 ..........3-0-8 ..... 59:98

10. Burza I Rogi ......................... 11 ....... 5 ..........2-1-8 ..... 61:97

11. Iskrzynia I ............................. 11 ....... 4 ..........1-2-8 .... 67:103

12. Kroœcienko Wy¿ne II ............. 11 ....... 1 ......... 0-1-10 ... 44:109

Nie wystraszyli siê renomo-
wanych przeciwników za-
wodnicy Arki I £êtownia
w rozgrywkach III ligi tenisa
sto³owego mê¿czyzn.
Dru¿yna prowadzona przez
graj¹cego trenera ks. Toma-
sza Flisa oparta tylko na w³a-
snych wychowankach, ju¿
w pierwszym meczu pokaza-
³a zadziorny charakter, poko-
nuj¹c 10:4 mocn¹ dru¿ynê
z Iskrzyni.

niu obserwatorów rozgrywek za-
koñczyli na 6 miejscu, co ozna-
cza, ¿e w drugiej rundzie bêd¹

rywalizowaæ w grupie dru¿yn
walcz¹cych o awans.

Warto nadmieniæ, ¿e oprócz
ks. Flisa, reszta dru¿yny to jeszcze
juniorzy, w tym juniorka (jedyna
przedstawicielka p³ci piêknej w III
lidze!).

Równie¿ sporo satysfakcji do-
starczyli zawodnicy i zawodniczki
dru¿yny Arki II graj¹cy w V lidze
mêskiej. Na pó³metku rozgrywek

zajmuj¹ 1 miejsce, wyprzedzaj¹c
dru¿yny z³o¿one z doœwiadczo-
nych zawodników AZS IV Rze-
szów, UKS SP Nr 1 II Le¿ajsk
i Spartakusa II Kolbuszowa.

Najwiêkszy wp³yw na wyniki
Arki II mieli: Kamil Klocek – 20
zwyciêstw i 4 pora¿ki, Patryk Bara-
niak – odpowiednio 18 i 2, Domi-
nika Ku³acz – 8 i 6, Grzegorz Ru-
rak – 7 i 8. js

Wk³ad zawodników „Arki

w wynik dru¿yny:

Jerzy Baran 25 zwyc. 13 por.
Patryk Misiak 18 19
Pawe³ Kida 10 17
Aneta Krêcid³o 8 21
Tomasz Flis 7 9

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

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

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

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

Prze³¹cz siê
na telewizjê
cyfrow¹!

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

OG£OSZENIE P£ATNE
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