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Radosnych
Œwi¹t Wielkanocnych

Wype³nionych nadziej¹
P³yn¹c¹ z faktu

Zmartwychwstania Pañskiego.

Weso³ego Alleluja!!!

¿ycz¹

Jeœliœcie razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze,

Gdzie przebywa Chrystus zasiadaj¹cy po prawicy Boga.

D¹¿cie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Kol 3, 1-2

W imieniu Zarz¹du Powiatu Le¿ajskiego

– Starosta Le¿ajski

W imieniu radnych

Rady Powiatu Le¿ajskiego

– Przewodnicz¹cy Rady

Konwent przyj¹³ tak¿e dwa sta-
nowiska:
– w pierwszym odniós³ siê nega-

tywnie do zamiarów likwidacji
na terenie Podkarpacia labora-
toriów wchodz¹cych w sk³ad po-
wiatowych stacji sanitarno-epi-
demiologicznych,

– w drugim – popar³ oœwiadcze-
nie starostów, którzy odmówili
przekazania maj¹tku po zlikwi-
dowanych s¹dach rejonowych

W Le¿ajsku obradowa³

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

W Muzeum Ziemi Le¿ajskiej od-
by³o siê 5 marca br. posiedzenie
Konwentu Powiatów Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Poruszone
tematy dotyczy³y zmian w usta-
wach: Karta Nauczyciela i Prawo
budowlane, kondycji finansowej
samorz¹dów powiatowych w la-
tach 1999-2011 oraz struktury
i zadañ Zwi¹zku Powiatów Pol-
skich przed zbli¿aj¹cym siê zgro-
madzeniem ZPP.

do czasu ostatecznego rozstrzy-
gniêcia sprawy ich likwidacji
przez Trybuna³ Konstytucyjny.

Z apelem o wiêksz¹ aktywnoœæ
podkarpackich szpitali w zakresie
transplantologii (powiaty s¹ dla
wiêkszoœci z nich organem pro-
wadz¹cym) zwróci³ siê do starostów
zaproszony na obrady prof. dr hab.
Wojciech Rowiñski – krajowy kon-
sultant w tej dziedzinie. Podkar-

pacie pod tym wzglêdem wlecze
siê w krajowym ogonie.

Przed obradami uczestnicy zwie-
dzili le¿ajskie sanktuarium Matki
Bo¿ej Pocieszenia, gdzie wys³uchali
recitalu organowego, a w Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej obejrzeli zapre-
zentowany im przez Jana Kidê –
Starostê Le¿ajskiego, film promu-
j¹cy tutejszy powiat.

(ja)
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Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
Wielkanocnych, pragnê z³o¿yæ

najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
pogody w sercu i radoœci p³yn¹cej z faktu

Zmartwychwstania Pañskiego
oraz wszelkiej pomyœlnoœci.
Niech œwi¹teczne dni up³yn¹

w mi³ej i rodzinnej atmosferze.
Weso³ego Alleluja!

Pose³ na Sejm RP
Zbigniew Rynasiewicz

Chrystus Zmartwychwstan jest
Nam na przykład dan jest
Iż mamy zmartwychpowstać…

Zmartwychwstały Pan da nam zawsze siłę i moc do powstawania
ze wszystkiego, co nas przygniata, zniewala, napawa lękiem,
pozbawia nadziei i miłości. Jeżeli tylko uwierzymy!

Życzę wszystkim Mieszkańcom Ziemi Leżajskiej tej żywej wiary,
co góry przenosi, co pozwala godnie żyć.

Niech Święta Wielkiej Nocy będą pełne tej radosnej wiary w lepsze jutro,
niech nie zabraknie przy świątecznych stołach święconki,
a nade wszystko wzajemnego szacunku, dobroci i życzliwości.

Niech Zmartwychwstały Chrystus uczy nas duszę dawać,
abyśmy mogli powstawać do tego, co wielkie, szlachetne i piękne.

WESOŁEGO ALLELUJA!

Z okazji Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego
Przesy³am z serca p³yn¹ce ¿yczenia
wszelkiej pomyœlnoœci,
wiary w zwyciêstwo dobra,
nadziei oraz wspania³ego,
godnego prze¿ywania Œwi¹t Wielkanocnych
w gronie najbli¿szych.
Niechaj Zmartwychwsta³y Jezus Chrystus
wype³ni nasze serca nadziej¹ i mi³oœci¹
i niech nam b³ogos³awi na ka¿dy dzieñ naszego ¿ycia.

Janina Sagatowska
Senator RP

Pose³ na Sejm RP

Stanis³aw O¿óg

Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem.

Kto we mnie wierzy, choæby i umar³, ¿yæ bêdzie

Jan 11,25
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– Nie ma prawnej mo¿liwoœci, by
z wypo¿yczalni sprzêtu rehabilitacyj-
nego korzysta³y osoby bez orzeczenia
o niepe³nosprawnoœci – wyjaœni³ Ma-
riusz Konior, dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie
odpowiadaj¹c radnemu Markowi
Leszczakowi. Przy okazji poinfor-
mowa³, ¿e jej ca³kowity roczny
koszt dzia³alnoœci nie przekracza
70 tys. z³, zatrudnione s¹ dwie oso-
by, zaœ wszelkie us³ugi œwiadczone
s¹ nieodp³atnie.

Rada Powiatu przyjê³a bud¿et na
realizacjê zadañ z zakresu rehabili-
tacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudniania osób niepe³nospraw-
nych finansowanych przez Pañ-
stwowy Fundusz Rehabilitacji

7 tys. z³ przekaza³a Fundacja Chasydów dla le¿ajskiej poli-
cji, która strzeg³a bezpieczeñstwa ¯ydów podczas ich ostat-
niego pobytu w Le¿ajsku w rocznicê œmierci cadyka Elimele-
cha. Rada Powiatu przyjmuj¹c darowiznê przekaza³a j¹ na
dodatkowe wynagrodzenia policjantów strzeg¹cych wówczas
w godzinach nadliczbowych porz¹dku i bezpieczeñstwa.

Pomimo uwag do projektu regulaminu korzystania z kom-
pleksu boisk sportowo-rekreacyjnych Moje Boisko – Orlik
2012, zarzucaj¹c mu m.in. nadmiern¹ szczegó³owoœæ oraz
normowanie kwestii usankcjonowanych przez prawo, radni
uchwalili przed³o¿ony dokument.

 (ja)

Informacje z posiedzeñ

Rady Powiatu Le¿ajskiego
Osób Niepe³nosprawnych w 2013r.
Œrodki podzielone zosta³y w spo-
sób nastêpuj¹cy: 78,5 tys. z³ na za-
dania z zakresu zatrudniania i re-
habilitacji zawodowej osób niepe³-
nosprawnych, 871,2 tys. z³ na re-
habilitacjê spo³eczn¹ osób niepe³-
nosprawnych, w tym 517,9 tys. z³
na dofinansowanie warsztatów te-
rapii zajêciowej.

O problemach Domu Pomocy
Spo³ecznej w Brzózie Królewskiej,
zw³aszcza o niedoborze miesz-
kañców mówi³ jego dyrektor Woj-
ciech Lipiñski. Odnosz¹c siê do
uwagi, ¿e DPS nie prowadzi do-
statecznej promocji wyjaœni³, i¿
placówka mo¿e przyjmowaæ tyl-
ko osoby, które zosta³y tu skiero-

wane przez gminy. Te z kolei, zo-
bowi¹zane do pokrywania zna-
cz¹cej czêœci kosztów pobytu oso-
by przez siebie skierowanej, za-
chowuj¹ siê wstrzemiêŸliwie.
Mimo tego wskaŸniki ekono-
miczne DPS z roku na rok ule-
gaj¹ poprawie – w 2009 r. otrzy-
mana dotacja siêga³a ponad 20
proc. rocznego bud¿etu jednost-
ki, w 2012 wynios³a 8,7 proc.

Rada skierowa³a skargê do Wo-
jewódzkiego S¹du Administracyj-
nego na decyzjê Regionalnej Izby
Obrachunkowej, która uchyli³a
uchwa³ê Rady Powiatu Le¿ajskie-
go w sprawie przeznaczenia dota-
cji dla SP ZOZ w Le¿ajsku jako
œrodki niewygasaj¹ce.

(ja)

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

7 marca 2013 r. Rada Powiatu podjê³a uchwa³y:

� w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z powia-

towych kompleksów boisk sportowo-rekreacyjnych

Moje Boisko – ORLIK 2012 – Nr XXXIX/209/2013.

� w sprawie przekazania œrodków finansowych dla

Policji – Nr XXXIX/2010/2013.

� w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu na 2013 r. –

Nr XXXIX/2011/2013.

26 lutego 2013 r.

Rada Powiatu

podjê³a uchwa³y:

� w sprawie zmiany przebiegu

drogi powiatowej Nr 1246R

w miejscowoœci Jastrzêbiec

gmina Kury³ówka –

Nr XXXVIII/204/2013.

� w sprawie okreœlenia zadañ

z zakresu rehabilitacji za-

wodowej i spo³ecznej oraz

zatrudniania osób niepe³-

nosprawnych oraz wysoko-

œci œrodków Pañstwowego

Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepe³nosprawnych

przeznaczonych na realiza-

cjê tych zadañ w 2013 r. –

Nr XXXVIII/205/2013.

� w sprawie skierowania

skargi do Wojewódzkiego

S¹du Administracyjnego –

Nr XXXVIII/206/2013.

� w sprawie zmian w wielo-

letniej prognozie finanso-

wej Powiatu Le¿ajskiego –

Nr XXXVIII/207/2013.

� w sprawie zmian w bud¿e-

cie Powiatu na 2013 r. –

Nr XXXVIII/204/2013.

�Prezydium Rady. Fot. mab
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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

II edycja Nagrody

Przyjaciel Powiatu Le¿ajskiego!
W 2013 roku po raz drugi Powiat
Le¿ajski przyzna nagrodê „PRZY-
JACIEL POWIATU LE¯AJSKIEGO”
szczególnie zas³u¿onym osobom
i instytucjom, które poprzez swoj¹
aktywnoœæ wspieraj¹ i przyczy-
niaj¹ siê do szeroko rozumiane-
go rozwoju i promocji Powiatu Le-
¿ajskiego w kraju oraz poza jego
granicami. Nagroda przyznana zo-

Regulamin

Spotkanie-konkurs rozpocznie się 12.05.2013 r. (niedziela) o godzinie

15-ej. Celem spotkania jest zaprezentowanie autentycznych melodii ludo-

wych przygotowanych przez uczestników biorących udział w tym konkursie.

Uczestnicy wykonują dwie dowolne melodie o tematyce ludowej, tak

jak w karcie zgłoszenia oraz jeden utwór o tematyce dowolnej. Czas wyko-

nania tych trzech melodii nie może przekraczać 8 minut. Komisja powołana

przez organizatorów, nagradzając najlepszych skrzypków weźmie pod uwagę:

- sposób i poziom wykonania,

- stylowość i brzmienie instrumentu,

- dobór repertuaru.

 W przerwach przesłuchań wystąpią zespoły folklorystyczne.

Dla najlepszych wykonawców zostaną przyznane nagrody, zaś dla wszystkich

uczestników tego konkursu organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy,

a także niespodzianki.

Warsztaty z projektu „NATURA 2000”
26.02.2013 r. do Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
w Le¿ajsku zaproszony zosta³ wyk³adowca z Krakowa,
który przeprowadzi³ warsztaty dla uczniów, a nastêpnie
dla nauczycieli w ramach projektu edukacyjnego „Natu-
ra 2000”.

Celem szkolenia by³o pog³êbienie wiedzy na temat dzia-
³añ Natury 2000 i sposobów rozwi¹zywania problemów
zwi¹zanych z ochron¹ walorów przyrodniczych oraz im-
plementacj¹ prawa europejskiego w zakresie obszarów
„Natura 2000”.

Szczególn¹ uwagê zwrócono na ochronê zagro¿onych
gatunków roœlin, zwierz¹t, jak równie¿ siedlisk w Polsce
oraz w naszym regionie. Omówione zosta³y aspekty przy-
rody i sposoby jej ochrony, a tak¿e korzyœci wynikaj¹ce
z faktu mieszkania w jej s¹siedztwie. W zajêciach udzia³
wziê³a wiêkszoœæ uczniów Oœrodka. Najaktywniejsi pod-
czas warsztatów otrzymali koszulki i naklejki.

W popo³udniowych warsztatach udzia³ wziêli nauczy-
ciele SOSW w Le¿ajsku oraz inni chêtni nauczyciele szkó³
z naszego powiatu.

Podczas tych warsztatów ka¿dy uczestnik otrzyma³ bez-
p³atnie bogaty pakiet edukacyjny, który bêdzie wykorzy-
stany do dalszej pracy z dzieæmi podczas ró¿norodnych
zajêæ.

Agnieszka Terech

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-
gulamin konkursu mo¿na pobraæ
ze strony www.starostwo.lezajsk.pl
zak³adka „Przyjaciel Powiatu”.

stanie w trzech kategoriach: Oso-
bowoœæ, Spo³ecznik, Przedsiê-
biorca.

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

XXI Ogólnopolskie Spotkania Skrzypków Graj¹cych Muzykê Ludow¹

„Maj-Danówka – 2013” w Nowej Sarzynie
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Organizato-

rzy zapewniają ciepły posiłek oraz noclegi dla uczestników przyjeżdżających

z odległych stron.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 kwietnia 2013 r.

Po zakończeniu Spotkania organizatorzy zaplanowali krótki wspólny koncert

melodii ludowych w wykonaniu wszystkich uczestników „Maj-Danówki – 2013”.

Jeśli byłoby to możliwe, prosimy uczestników o wystąpienie w stro-

jach regionalnych.

Zgłoszenia kandydatów należy kierować na adres:

Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE”

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Azalii Pontyjskiej 9

tel. kom. 602 842778

Miejsce spotkania:

Remiza OSP w Łukowej, Gmina Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie
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Zdrowych, pogodnych,
Œwi¹t Wielkanocnych

pe³nych wiary,
nadziei i mi³oœci.

Radosnego, wiosennego
nastroju, serdecznych

spotkañ w gronie rodziny
i przyjació³ oraz weso³ego
„Alleluja” Mieszkañcom

Ziemi Le¿ajskiej
¿ycz¹ Dyrektor

i Pracownicy Muzeum

We wrzeœniu 2012 roku zbiory Muzeum Ziemi Le¿ajskiej wzbogaci³y
siê o unikalne, oryginalne pami¹tki po kpt. Janie Filipie, le¿ajszczaninie
zamordowanym przez NKWD w Katyniu w 1940 r. Zosta³y one przeka-
zane przez p. Gra¿ynê WoŸniak – G³owacz z Lublina, córkê siostrzeñca
Jana Filipa – Mieczys³awa WoŸniaka. S¹ to listy Jana Filipa do matki Marii
z lat 1932-1939, koperta z obozu w Kozielsku, œwiadectwo szkolne
z 1929 r., ksi¹¿eczka przysposobienia wojskowego i wychowania fizycz-
nego z 1932, kartka pocztowa adresowana do niego z czasów II wojny
œwiatowej i fotografie. Po poddaniu ich zabiegom konserwatorskim
w Muzeum Okrêgowym w Rzeszowie, s¹ one obecnie prezentowane na
Wystawie Historycznej Miasta i Regionu. Listy w oryginalnej formie
zosta³y opublikowane w Almanachu Le¿ajskim (zeszyt 8/2012 ).

Roman Federkiewicz

Tegoroczne ferie ju¿ siê skoñczy³y, lecz na
pewno pozostan¹ po nich mi³e wspomnienia
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej zorganizowa³o za-
jêcia dla dzieci pod has³em „FERIE W MU-
ZEUM”.

Z pewnoœci¹ nie by³ to stracony czas, poniewa¿
przez ca³y tydzieñ uczestnicy mieli okazjê wzi¹æ
udzia³ w atrakcjach przygotowanych przez pra-
cowników Muzeum. Bardzo du¿ym zaintereso-
waniem cieszy³y siê rebusy, zagadki, krzy¿ówki,
zabawy, tañce oraz lekcje muzealne.

Kapitan Jan Filip
– le¿ajszczanin, patriota, syn…

Wyrób drewnianych zabawek,
który w po³owie XIX wieku czyni³
zabawkarski oœrodek rzeszowski jed-
nym z najbardziej znanych, dziœ
zanika. Obecnie w powiecie le¿aj-
skim i ³añcuckim tradycyjne zabaw-
ki drewniane tworzy zaledwie kilka
osób. Brak odpowiedniej promocji
nie pozwala na ci¹g³¹ produkcjê
i sprzeda¿ tego lokalnego wyrobu,
pomimo tego, ¿e jest na niego
ogromne zapotrzebowanie. Jako
Muzeum jesteœmy zobowi¹zani
podj¹æ odpowiednie dzia³ania do-
tycz¹ce zachowania oraz przed³u-
¿enia tradycji wyrobu zabawki drew-
nianej, poniewa¿ bez tego mo¿e
ona ca³kowicie zanikn¹æ.

Jednym z dzia³añ projektu jest
organizacja 6 warsztatów zabawkar-
skich dla dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych powiatu le¿ajskiego i ³añcuc-

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej realizuje projekt pn. „Ocalaj¹c od zapomnienia trady-
cje wyrobu drewnianych zabawek w zabawkarskim oœrodku rzeszowskim (po-
wiat le¿ajski, powiat ³añcucki) poprzez promocjê 6 twórców i ich wyrobów”.

Projekt ten wspó³finansowany jest ze œrodków Szwajcarsko – Polskiego Programu Wspó³pracy („Alpej-
sko-Karpacki Most Wspó³pracy” Dzia³anie 5 Fundusze Grantowe).

kiego. Warsztaty te sk³adaj¹ siê
z czêœci teoretycznej oraz praktycz-
nej. Czêœæ teoretyczna to wyk³ad
o historii i tradycji zabawki drewnia-
nej, a tak¿e zwiedzanie dwóch wy-
staw zwi¹zanych z tematem, tj. Eks-
pozycji Etnograficzno-Zabawkar-
skiej oraz nowopowsta³ej wystawy
interaktywnej „Zabawki z dusz¹”.
Czêœæ praktyczna to pokaz sztuki
wyrobu zabawki, jej elementów oraz
potrzebnych narzêdzi przez po-
szczególnych zabawkarzy.

W ramach projektu powsta³a
wy¿ej ju¿ wspomniana wystawa
interaktywna „Zabawki z dusz¹”.
Na wystawie ka¿dy przyby³y ma
mo¿liwoœæ obcowania z ekspona-
tami poprzez zmys³y. Ten sposób
pokazywania zabawek jest szcze-
gólnie wa¿ny dla najm³odszych,
którzy œwiat poznaj¹ poprzez za-

bawê i dotyk. Wystawa znajduje
siê w punkcie kasowo-informacyj-
nym Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.
Zawiera zbiór ponad 300 interak-
tywnych zabawek drewnianych.

Podsumowaniem ca³ego projek-
tu bêdzie „Jarmark drewnianej za-
bawki”, na którym twórcy lokalni
(zabawkarstwo, kulinaria, rêko-
dzie³o, rzemios³o) wystawi¹ swoje
wyroby do sprzeda¿y i promocji.
Jarmark odbêdzie siê 18 maja
2013 r. podczas Europejskiej Nocy
Muzeów. Ponadto czas umil¹ wy-
stêpy miejscowych kapel i zespo-
³ów, a tak¿e karaoke w plenerze –
biesiadne œpiewanie.

Dziêki przeprowadzonej pro-
mocji zarówno twórców, jak i ich
wyrobów, zwiêkszy siê zbyt drew-
nianej zabawki, co pozwoli na
dalsz¹ jej produkcjê.

Ocalaj¹c od zapomnienia drewnian¹ zabawkê

Ca³kowita wartoœæ projektu: 23 529,41 PLN / 6 480,68 CHR (100%). Kwota wsparcia szwajcarskiego:
20 000,00 PLN / 5 508,58 CHR (85%). Œrodki w³asne: 3 529,41 PLN / 972,10 CHR (15%). Czas realizacji
projektu: 01.01.2013 – 31.05.2013. Pozosta³e informacje dostêpne na stronie internetowej Muzeum Ziemi

Le¿ajskiej www.muzeum-lezajsk.pl, w biurze projektu (Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, ul. Mickiewicza 20A, 37-
300 Le¿ajsk, budynek administracji) lub pod nr tel. 17 240 22 35 wew. 11.

Z okazji nadchodz¹cych w czasie ferii walen-
tynek uczestnicy wykonali w³asne walentynki,
które wrêczyli swoim najbli¿szym. Odby³ siê
równie¿ bal karnawa³owy oraz konkurs na naj-
³adniejsz¹ maskê.

Ferie bardzo szybko minê³y i przyszed³ mo-
ment na podsumowanie. Dzieci uzna³y, ¿e by³
to dla nich bardzo mile spêdzony czas,
a otrzymane pami¹tki bêd¹ mi³ym wspomnie-
niem.
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W 2013 roku, podobnie jak
w roku ubieg³ym, odbêd¹ siê w su-
mie 3 spotkania z mieszkañcami
i przedstawicielami administracji
samorz¹dowej pn. RADAR:
�w wyniku pierwszego, które od-

by³o siê 12.02.br. uczestnicy
wskazali obszary, w których us³u-
gi publiczne wymagaj¹ inter-
wencji. Na bazie tych wskazañ

Program Aktywnoœci Samorz¹dowej – PAS
Projekt wspó³finansowany ze

œrodków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego

FUNDACJA INICJATYW MENED¯ERSKICH

Organizatorem konkursu by³a
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Le¿ajsku,
a wspó³organizatorem oraz funda-
torem nagród Starostwo Powiato-
we w Le¿ajsku.

Na konkurs, którego g³ównym
celem by³a edukacja w zakresie ra-
cjonalnego ¿ywienia nades³ano
29 prac (20 ze szkó³ podstawo-
wych i 9 ze szkó³ gimnazjalnych).

W dniu 12.02.br. odby³o siê spotkanie w ramach projektu „Program
Aktywnoœci Samorz¹dowej – PAS – innowacyjne narzêdzie uspo³ecz-
nionego procesu monitorowania us³ug publicznych”. Projekt ma na
celu opracowanie i wdro¿enie nowatorskiego systemu monitorowa-
nia jakoœci us³ug publicznych w siedmiu urzêdach administracji sa-
morz¹dowej województwa podkarpackiego i lubelskiego.

powstanie ankieta publiczna ro-
zes³ana do reprezentatywnej
grupy mieszkañców powiatu.
Przedyskutowano równie¿ ob-
szary jakoœci ¿ycia i zarz¹dzania
dla Powiatu Le¿ajskiego, które
wymagaj¹ poprawy, tj. Praca,
Zdrowie, Wsparcie Spo³eczne,
Transport i Komunikacja, Du-
chowoœæ.

�drugie spotkanie bêdzie poœwiê-
cone wynikom wspomnianej
ju¿ ankiety publicznej. Podczas
tego spotkania, wspólnie przez
mieszkañców i urzêdników zo-
stanie wypracowana lista inicja-
tyw polepszaj¹cych jakoœæ
œwiadczonych us³ug publicz-
nych.

�trzecie spotkanie RADAR bê-
dzie poœwiêcone przygotowaniu
propozycji konkretnych dzia³añ

dotycz¹cych wskazanych na
drugim spotkaniu inicjatyw.
Ich realizacja pozwoli rozwi¹zaæ
kluczowe problemy jakoœci
us³ug publicznych w powiecie.

Powiat Le¿ajski uczestniczy
w przedsiêwziêciu nowatorskim,
wypracowuj¹c narzêdzie dla szer-
szego udzia³u mieszkañców w pro-
cesie zarz¹dzania us³ugami pu-
blicznymi.

Portal PAS Powiatu Le¿ajskiego http://powiatlezajski.pas.org.pl/
Aby zg³osiæ inicjatywê nale¿y dokonaæ rejestracji. Mo¿na równie¿

wype³niæ formularz inicjatywy Word oraz przes³aæ go na adres:
powiat@starostwo.lezajsk.pl

Talerz zdrowia – skuteczne narzêdzie zdrowego od¿ywiania
W dniu 26.02.br. w Muzeum Ziemi
Le¿ajskiej odby³o siê wrêczenie
nagród dla laureatów konkursu
fotograficznego „Talerz zdrowia –
skuteczne narzêdzie zdrowego
od¿ywania” adresowanego do
uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych z terenu Powiatu
Le¿ajskiego, w ramach realizacji
programu „Trzymaj formê”.

W kategorii szko³y podstawowej
laureatami zostali:

� I miejsce  – Anna Rejman
i III miejsce – Olga Zatoñska –
uczennice z klasy VI b Szko³y
Podstawowej nr 3 w Le¿ajsku
(opiekun Maciej Peszko)

� II miejsce – Daniel Œwider i Ma-
teusz Skok z klasy IV Szko³y
Podstawowej w Opaleniskach
(opiekun Ma³gorzata Mach)

� Wyró¿nienia otrzymali: Patry-
cja Dudek z klasy VI Szko³y
Podstawowej w Brzózie Kró-

ras z klasy III b Gimnazjum
w Giedlarowej (opiekun Lucyna
£uszczak); Linda Zygmunt z kla-
sy II b Gimnazjum w Brzózie
Królewskiej (opiekun El¿bieta
Stêpniowska).

Nagrody oraz podziêkowania
dla nauczycieli przygotowuj¹cych
uczniów do udzia³u w konkursie
wrêczali: Marek Kogut – Wicesta-
rosta Le¿ajski, Leszek Solarz –
Dyrektor Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Le¿aj-
sku i Ireneusz Stefañski – Na-
czelnik Wydzia³u Edukacji, Zdro-
wia i Kultury Fizycznej Starostwa
Powiatowego w Le¿ajsku.

Aurelia Kryla

lewskiej (opiekun Agnieszka Fle-
szar); Monika Pelc z klasy
VI Spo³ecznej Szko³y Podsta-
wowej w Wólce Grodziskiej
(opiekun Ewa Filist); Angelika
Wojnarska z klasy VI Szko³y
Podstawowej w Cha³upkach
Dêbniañskich (opiekun El¿bieta
Popowicz); Kamila Pêcak z kla-
sy V Szko³y Podstawowej w Gie-

dlarowej (opiekun Dorota Ró-
¿ycka); Gabriela Lech i Mate-
usz Grabarz z klasy VI Szko³y
Podstawowej w Hucisku (opie-
kun Dorota Siuzdak)

W kategorii szko³y gimnazjalne
przyznano:

� I miejsce – Jacek Nowak z Gim-
nazjum w Nowej Sarzynie (opie-
kun Aleksandra Maruszak)

� II miejsce – Aleksandra WoŸ-
niak z klasy I Gimnazjum w Brzó-
zie Królewskiej (opiekun El¿bie-
ta Stêpniowska).

Wyró¿nienia: Ma³gorzata Œli¿
i Ewelina Zagaja – uczennice
z klasy III d Gimnazjum Miej-
skiego w Le¿ajsku (opiekun Bo-
¿ena Leniart); Magdalena Ku-

Fot. Damian Majkut
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W pokazie uczestniczy³o 24 ho-
dowców, którzy zaprezentowali
go³êbie ró¿nych ras lotnych
i ozdobnych. Wœród ras lotnych
tradycyjnie najliczniej prezentowa-
ne by³y górne go³êbie zamojskie.
Ponadto mo¿na by³o zobaczyæ tip-
plery angielskie, tipplery zag³ê-
biowskie, wysokolotne budapesz-
tañskie, deresze, orliki polskie, or-
liki lubelskie, miko³ajewskie, boki
tomaszowskie i tipplery pakistañ-
skie. Wiêkszoœæ eksponowanych
go³êbi ras lotnych wzbogacona
by³a informacj¹ o poszczególnych
osi¹gniêciach w lotach konkurso-
wych. Z go³êbi ozdobnych mogli-
œmy zobaczyæ swifty egipskie, gile,
zakonniczki, felegyhazery, buda-
pesztañskie bia³otarczowe, peru-
karze, loczki, turkoty, gar³acze,
show racery, kariery, rzeszowskie
i pocztowe standardy.

Wrêczenie nagród za rywaliza-
cjê lotow¹, czêœæ kulminacyjn¹
pokazu, uœwietnili sw¹ obecnoœci¹
Wicestarosta Le¿ajski Marek Ko-
gut oraz Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Nowa Sarzyna Jerzy Paul.
Przedstawiciele lokalnych w³adz sa-
morz¹dowych pogratulowali ho-
dowcom swej pasji i podziêkowali

Pokaz go³êbi
wysokolotnych

Wszystkim, którzy odwiedzili nasz
pokaz, sk³adamy serdeczne podziê-
kowania. Nawet najbardziej profe-
sjonalnie przygotowana impreza,
bez widowni nic nie jest warta.
G³ówn¹ jakoœæ i klimat tworz¹ zwie-
dzaj¹cy – dziêkujemy i zapraszamy
za rok.

Józef P³achta

za promocjê naszego regionu. Za
wspieranie naszej dzia³alnoœci, sk³a-
damy gor¹ce podziêkowanie lokal-
nym w³adzom samorz¹dowym.

W ramach promocji P-WKHGW
i IV Pokazu Go³êbi Wysokolotnych
organizatorzy rozlosowali wœród
obecnych 6 sztuk go³êbi z bogatym
dorobkiem w lotach konkursowych.

Katarzyna Kozyra (KLKS Azalia Brzóza Królewska) w styczniu br.
zdoby³a srebrny medal  w kategorii juniorek m³odszych podczas
mistrzostw Polski w kolarstwie prze³ajowym. W zawodach rozegra-
nych w Kozich G³owach k. Czêstochowy nasza zawodniczka ust¹-
pi³a pola tylko Annie Tomczyñskiej (UKS KoŸminianka KoŸmi-
nek), z któr¹ przegra³a o 12 sekund.

– By³aby szansa i na z³oto, gdyby nie wywrotka Kasi. Potem musia³a
goniæ, dlatego to srebro to wynik, na który nie mo¿na narzekaæ – mówi
Stanis³aw Zygmunt, trener Azalii.

W juniorach m³odszych startowa³ te¿ Wojciech Miazga, kolega
klubowy Kasi. – Trochê siê porozbija³ na trasie, st¹d dopiero 20 miejsce –
doda³ trener Zygmunt. SZ

10 lutego br. w Klubie Turkus
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie odby³a siê kolejna im-
preza poetycko-muzyczna  z cyklu
Wieczór S³owa i Muzyki pod
znamiennym tytu³em „Tylko
mi³oœæ potrafi zatrzymaæ czas”.
Podczas tego wieczoru prezento-
wane by³y utwory poetyckie
i muzyczne utrzymane w klima-
cie uduchowionego uczucia, któ-
re wyj¹tkowo przypad³y do gustu
wype³nionej w stu procentach sali

W dniach 2-3.02.br. Sarzynê odwiedzili hodowcy go³êbi z ró¿nych,
czêsto odleg³ych czêœci Polski. W tych dniach Po³udniowo-Wschodni
Klub Hodowców Go³êbi Wysokolotnych z Nowej Sarzyny zorganizo-
wa³ w Zespole Szkó³ w Sarzynie IV Pokaz Go³êbi Wysokolotnych.

Zawodniczka Azalii
wicemistrzyni¹ Polski

Tylko mi³oœæ potrafi

zatrzymaæ czas
Klubu Turkus. Swoje wiersze
i fraszki recytowa³ na tym spotka-
niu tak¿e wszystkim nam dobrze
znany pan Stanis³aw Kornasie-
wicz z Le¿ajska.

Motywem przewodnim prezen-
towanej twórczoœci by³a mi³oœæ,
uczucia oraz problematyka rozwi¹-
zania odwiecznego sporu dotycz¹-
cego wzajemnych relacji pomiê-
dzy sercem i rozumem w podej-
mowaniu ¿yciowych decyzji.

mab
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Zostaw 1% w Powiecie Le¿ajskim!
Od 2004 roku

podatnicy mog¹
przekazywaæ 1%
podatku docho-
dowego na rzecz
organizacji poza-
rz¹dowych posiada-
j¹cych status organi-
zacji po¿ytku publicz-
nego. Organizacja po¿ytku
publicznego to organizacja, któ-
ra ma – nadany przez Krajowy
Rejestr S¹dowy – prawny status
po¿ytku publicznego. O uzy-
skanie tego statusu mog¹ ubie-
gaæ siê np. stowarzyszenia, fun-
dacje oraz kluby sportowe. Sta-
tus organizacji po¿ytku pu-
blicznego wprowadzi³a ustawa
o dzia³alnoœci po¿ytku publicz-

nego i o wolon-
tariacie. Jego za-
³o¿eniem jest za-
sada, ¿e w zamian
za pewne przywi-
leje, np. mo¿li-

woœæ uzyskania 1%
podatku osób pry-

watnych, organizacje
po¿ytku publicznego zobo-

wi¹zane s¹ do przestrzegania bar-
dziej rygorystycznych zasad
g³ównie zwi¹zanych z przejrzy-
stoœci¹ dzia³añ ni¿ inne organi-
zacje pozarz¹dowe. Na terenie
naszego powiatu funkcjonuje
11 organizacji posiadaj¹cych
status organizacji po¿ytku pu-
blicznego. Poni¿ej prezentu-
jemy ka¿d¹ z nich.

Parafialny Uczniowski Klub
Sportowy „FRANCESCO”
w Jelnej

KRS 0000229696

G³ównym celem wynikaj¹cym ze statu-
towej dzia³alnoœci Klubu jest wychowanie

dzieci i m³odzie¿y poprzez kulturê fizyczn¹ w oparciu o chrzeœcijañski
system wartoœci i spo³ecznej nauki Koœcio³a, promowanie aktywnego
spêdzenia wolnego czasu i przeciwdzia³anie zagro¿eniom patologicz-
nym, zw³aszcza wœród dzieci i m³odzie¿y oraz integracjê œrodowisk dzie-
ci, m³odzie¿y i doros³ych.

Stowarzyszenie „Dobry Dom”
KRS 0000197865

G³ównym Celem Stowarzyszenia „Dobry Dom”
jest udzielanie osobom niepe³nosprawnym kom-
pleksowej pomocy poprzez rehabilitacjê, aktywi-
zacjê zawodow¹ i spo³eczn¹, rozwój ¿yciowej sa-

modzielnoœci, mo¿liwoœci twórczych i edukacyjnych. Obecne dzia³ania
skupione s¹ na budowie Centrum Samodzielnego ¯ycia. Centrum
bêdzie miejscem, w którym osoby niepe³nosprawne znajd¹ swój dom.
Czêsto zdarza siê, ¿e osoby niepe³nosprawne na skutek œmierci rodzi-
ców lub ich podesz³ego wieku zostaj¹ pozbawieni koniecznej opieki.
Brak alternatywy opieki w domu powoduje, ¿e trafiaj¹ do oœrodków
pomocy spo³ecznej, w których najczêœciej nie ma warunków na rozwój
zw³aszcza m³odych ludzi. Dziêki CS¯ osoby niepe³nosprawne bêd¹
mia³y mo¿liwoœci do samodzielnego funkcjonowania w œrodowisku,
w integracji z lokaln¹ spo³ecznoœci¹.

Strona internetowa: www.dobrydom.org

e-mail: biuro@dobrydom.org

Uczniowski Klub Sportowy przy
Szkole Podstawowej nr 2
w Le¿ajsku

KRS: 0000253065

Celem Klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego ¿ycia
sportowego uczniów w oparciu o mo¿liwoœci obiektowe i sprzêtowe
szko³y oraz o pomoc organizacyjn¹ i materialn¹ rodziców i sympaty-
ków Klubu. Anga¿owanie wszystkich uczniów do ró¿norodnych form
aktywnoœci ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia
sprawnoœci i zainteresowañ sportowych. Uczestnictwo w imprezach
sportowych organizowanych na obszarze dzia³ania samorz¹du teryto-
rialnego i poza nim. Organizacja zajêæ dla uczniów szko³y w celu wszech-
stronnego rozwoju ich sprawnoœci fizycznej i umys³owej, a tak¿e dzia-
³alnoœci sportowej ze szczególnym uwzglêdnieniem funkcji zdrowot-
nych. Organizowanie uczniom ró¿nych form wspó³zawodnictwa spor-
towego. Kszta³towanie pozytywnych cech charakteru i osobowoœci
poprzez uczestnictwo w realizacji zadañ sportowych Klubu.

Strona internetowa: www.sp2lezajsk.com.pl

e-mail: terbo12@poczta.onet.pl

Fundacja Fundusz Lokalny w Le¿ajsku
KRS 0000328376

Organizacja utworzona w 2009 roku przez Le¿ajskie Stowarzysze-
nie Rozwoju (LSR). Kontynuuje dobroczynn¹ dzia³alnoœæ Funduszu
Lokalnego Powiatu Le¿ajskiego funkcjonuj¹cego w strukturach LSR
od 1999 r. Koncentruje siê wokó³ dzia³añ na rzecz dzieci i m³odzie¿y.
Do sta³ych programów Fundacji nale¿¹:
– „Stypendium” oferuj¹cy stypendia naukowe dla zdolnych i nieza-

mo¿nych uczniów szkó³ œrednich oraz gimnazjalnych z powiatu
le¿ajskiego,

– „Dzia³aj Lokalnie” w ramach którego przyznawane s¹ dotacje dla
organizacji pozarz¹dowych oraz grup mieszkañców na realizacjê
projektów s³u¿¹cych dobru wspólnemu. W ramach dofinansowa-
nych projektów powsta³y: œwietlice, place zabaw i œcie¿ki edukacyj-
ne, prowadzono zajêcia pozalekcyjne dla dzieci, odtwarzano stare
tradycje i zwyczaje.

Strona internetowa: www.fundacja.lsr.pl

e-mail: fundacja@lsr.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Dêbno

KRS 0000262290

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dêbno jest
organizacj¹ pozarz¹dow¹ dzia³aj¹c¹ na tere-
nie Powiatu Le¿ajskiego od 2006 r., posiada-

j¹c¹ status OPP od paŸdziernika 2008 r. G³ówne kierunki dzia³ania,
wyzwania i cele naszego Stowarzyszenia s¹ nastêpuj¹ce:
– prowadzimy Niepubliczne Gimnazjum w Dêbnie
– prowadzimy wspólnie z innymi organizacjami cztery fundusze sty-

pendialne skierowane do uzdolnionej m³odzie¿y (w okresie 2008-
2012 przyznaliœmy gimnazjalistom, uczniom szkó³ œrednich oraz stu-
dentom z Powiatu Le¿ajskiego 139 stypendiów na kwotê 166 300 z³

– wspólnie z Parafi¹ w Dêbnie pozyskujemy œrodki na ratowanie za-
bytkowego cmentarza

– realizujemy projekty zwi¹zane z oœwiat¹, kultur¹, sportem, wypo-
czynkiem dzieci i m³odzie¿y

W ci¹gu piêciu lat zaufa³o nam wielu mieszkañców Powiatu Le¿aj-
skiego przekazuj¹c 1%, za co serdecznie dziêkujemy i potwierdzamy, ¿e
ka¿d¹ z³otówkê pomno¿yliœmy wielokrotnie.

Strona internetowa: www.stowdebno.pl

e-mail: stowdebno@vp.pl
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Towarzystwo Mi³oœników
Ziemi Le¿ajkiej

KRS 0000275455

Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Le¿ajskiej
jest organizacj¹ po¿ytku publicznego o po-
nad 40-letniej historii dzia³alnoœci na Ziemi

Le¿ajskiej. W swoich szeregach skupia pasjonatów dzia³aj¹cych na rzecz
pog³êbienia wiedzy o historii i kulturze regionu, jego zasobach mate-
rialnych i przyrodniczych, ochrony dóbr kultury i tradycji regionu.
Towarzystwo upowszechnia krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych przez organizowanie rajdów pieszych
i rowerowych. Organizuje sesje popularno-naukowe o tematyce regio-
nalnej, wystawy oraz spotkania z ciekawymi ludŸmi: podró¿nikami,
pracownikami naukowymi i kultury. Prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ edy-
torsk¹ i wydawnicz¹ periodyku popularno-naukowego „Almanach
Le¿ajski”. Towarzystwo podejmuje dzia³ania na rzecz ochrony, doku-
mentacji i konserwacji zabytków w regionie oraz upamiêtnianie miejsc
historycznych. Wspó³pracuje ze szko³ami i m³odzie¿¹ szkoln¹ w zakre-
sie popularyzacji zagadnieñ z dziedziny historii, kultury, sztuki i ochro-
ny œrodowiska naturalnego regionu. Dzia³a na rzecz promocji Le¿ajska
i Powiatu Le¿ajskiego.

Strona internetowa: www.tmzl.lezajsk.pl

e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl

Stowarzyszenie „Nie Dzieli Nas Nic”
KRS 0000292013

Nasze Stowarzyszenie powsta³o w 2007 roku
z inicjatywy nauczycieli i rodziców dzieci Specjalne-

go Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Le¿ajsku. Od roku 2009 je-
steœmy organizacj¹ po¿ytku publicznego. Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia
skierowana jest na realizowanie ró¿nych projektów nios¹cych pomoc
dzieciom i m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo oraz ich rodzinom. Wspie-
ramy SOSW w Le¿ajsku i wspólnie organizujemy: turnusy rehabilita-
cyjne, wycieczki krajoznawcze, szkolenia dla rodziców i specjalistów,
konkursy dla dzieci np. Wojewódzki Konkurs Recytatorski, Wojewódz-
ki Konkurs Szachowy. Nasi podopieczni uczestnicz¹ w zajêciach na
basenie i hipoterapii. Ponadto organizujemy pomoc finansow¹ i rze-
czow¹ dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Zapewniamy, ¿e pieni¹dze przekazane na rzecz Stowarzyszenia „Nie
Dzieli Nas Nic” pomog¹ najbardziej potrzebuj¹cym.

 Strona internetowa: www.sosw.lezajsk.pl

e-mail: niedzielinasnic@gmail.com

Stowarzyszenie „Nasza Ma³a Ojczyzna”
w Nowej Sarzynie

KRS 0000152888

Stowarzyszenie NASZA MA£A OJCZYZNA prowadzi dzia³alnoœæ
g³ównie w dwóch obszarach: promocja kultury fizycznej i rekreacji
oraz wspomaganie rozwoju edukacji. Corocznie, wspólnie z instytu-
cjami samorz¹dowymi i innymi organizacjami pozarz¹dowymi organi-
zowana jest impreza sportowo-rekreacyjno-kulturalna „Po¿egnanie
Wakacji”, na któr¹ przeznacza siê wiêkszoœæ wp³ywów z „1%”. Dzia³al-
noœæ na polu edukacyjnym polega na prowadzeniu projektów eduka-
cyjnych, których beneficjentem jest zazwyczaj m³odzie¿ Zespo³u Szkó³
im. Ignacego £ukasiewicza w Nowej Sarzynie.

Strona internetowa: www.nmo.sarzyna.net

e-mail: nmo@sarzyna.net

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto Le¿ajsk”
KRS 0000177565

Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto Le¿ajsk realizuje zadania z zakresu:
– wypracowywanie programów i inicjatyw sprzyjaj¹cych podniesie-

niu stanu bezpieczeñstwa publicznego,
– aktywizacja lokalnych spo³ecznoœci w zakresie przeciwdzia³ania prze-

stêpczoœci i patologiom spo³ecznym,
– upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialnoœci prawnej

sprawców wypadków drogowych.

Stowarzyszenie Rodziców
Dzieci Niepe³nosprawnych
w Grodzisku Dolnym

KRS 0000031018

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie siê
rodziców dzieci niepe³nosprawnych i ich wspó³praca w celu zapewnie-
nia w³aœciwych warunków wszechstronnego rozwoju tych dzieci oraz
organizowanie i prowadzenie jednostek, placówek oœwiatowo-wycho-
wawczych oraz podejmowanie innych ró¿nych dzia³añ na rzecz wycho-
wania w kulturze i rozwoju oœwiaty lokalnej spo³ecznoœci. Œrodki uzy-
skane z 1% podatku Stowarzyszenie przeznacza na coroczn¹ organiza-
cjê turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego nad morzem oraz na wy-
cieczki turystyczno-krajoznawcze dla dzieci niepe³nosprawnych. Te wy-
jazdy wp³ywaj¹ na dzieci niepe³nosprawne korzystnie nie tylko ze wzglê-
dów zdrowotnych, ale tak¿e pozwalaj¹ zapomnieæ chocia¿ na chwilê o
swojej chorobie i pobyæ z rówieœnikami. 1% to szansa dla dzieci niepe³-
nosprawnych.

Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „Maraton”
Giedlarowa

KRS 0000254849

Klub swoje zadania realizuje w szcze-
gólnoœci poprzez:
– aktywne uczestnictwo cz³onków

zwyczajnych Klubu w imprezach
sportowych, rekreacyjnych i tury-
stycznych

– dzia³alnoœæ w oparciu o sekcje sportowe
– prowadzenie i organizowanie szkolenia uczniów
– organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i tury-

stycznych
– organizacjê letniego i zimowego wypoczynku, w szczególnoœci obo-

zów sportowych, wycieczek
– realizacjê zadañ statutowych Klubu we wspó³dzia³aniu ze szko³ami

i klubami
– integrowanie œrodowisk sportowych na obszarze dzia³ania Klubu
– sta³¹ wspó³pracê z mediami
– szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich
– wspó³pracê z organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, or-

ganizacjami spo³ecznymi

Ka¿dy podatnik mo¿e samodzielnie zadecydowaæ, do kogo trafi
czêœæ podatku dochodowego, który powinien zap³aciæ Pañstwu.

Zostawmy 1% w naszym powiecie i miejmy swój udzia³ w wielu
wa¿nych spo³ecznie przedsiêwziêciach realizowanych przez lokalne
organizacje pozarz¹dowe.

Opracowa³: Damian Majkut
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W konkursie wziê³o udzia³ 33
maturzystów z trzech szkó³ ponad-
gimnazjalnych powiatu le¿ajskie-
go, w tym podopieczni pani pro-
fesor Danuty Bigas z naszego Ze-
spo³u Szkó³. Organizatorzy przy-

Radek najlepszym matematykiem w powiecie
W dniu 2.03.br. w auli Zespo³u
Szkó³ Licealnych im. Boles³awa
Chrobrego w Le¿ajsku odby³ siê
XIII Miêdzyszkolny Powiatowy
Konkurs Matematyczny „I Ty mo-
¿esz zostaæ studentem”.

gotowali dziesiêæ ciekawych i wy-
magaj¹cych wiedzy oraz pomys³ów
zadañ konkursowych. Przez trzy
godziny uczniowie z wielkim za-
pa³em i w pe³nym skupieniu roz-
wi¹zywali test.

Nie maj¹c sobie równych i doœæ
znacz¹co wyprzedzaj¹c pozosta-
³ych uczestników konkursu -
pierwsze miejsce zaj¹³ Radek Po-
rada z klasy 3B. Serdecznie gratu-
lujemy!

Dorota Osipa

Wiadomoœæ z ostatniej chwili:
Radek Porada zaj¹³ 4 miejsce wœród ponad 2 tysiêcy uczniów rywali-

zuj¹cych w XII Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Technicznej. Do³¹czam
siê wiêc do gratulacji dla Radka i Ewy (o której mo¿na przeczytaæ wiêcej na
stronie 18 – w informacji o Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych.

Ewa od drugiej klasy jest objêta indywidualnym programem nauki
z jêzyka angielskiego, i – jak widaæ – praca jej i naszych anglistów nie
idzie na marne.

Pamiêtajmy te¿, ¿e sukcesy uczniów to zarazem sukcesy nauczycie-
li, którzy przygotowali ich do konkursów, dlatego serdecznie gratulu-
jê i ¿yczê dalszych sukcesów kole¿ankom Danucie Bigas, Bogus³awie
Kotwicy, Annie Kurzyp-Kocio³ek i Joannie Superson-Kletowskiej
oraz kolegom Aleksandrowi Dubielowi i Andrzejowi Majewskiemu.

Jacek Wojda³owicz

W Zespole Szkó³ im. Ignacego
£ukasiewicza w Nowej Sarzynie
znacz¹co poprawi³y siê warunki do
nauki. W ramach projektu „Pod-
karpacie stawia na zawodowców”,
ze œrodków Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego, zakupione zosta-
³o laboratorium jêzykowe na 20 sta-
nowisk wraz z zestawem interak-
tywnym, sk³adaj¹cym siê z tablicy
interaktywnej i projektora ultra-
krótkoogniskowego. Pracownia
wyposa¿ona jest w pulpity ucz-
niowskie z zestawami s³uchawko-
wo-mikrofonowymi oraz kompu-
ter typu AllInOne z oprogramo-
waniem, umo¿liwiaj¹cym nauczy-
cielowi w³¹czenie siê w rozmowy
uczniów, prowadzone w ró¿nych
trybach pracy (w parach, trójkach
b¹dŸ innych grupach), nagrywa-
nie rozmów na magnetofonie cy-
frowym i póŸniejsze ich odtwarza-
nie, odtwarzanie nagrañ lektor-
skich i wiele innych funkcji.

Poprosiliœmy o opinie najwa¿-
niejszych u¿ytkowników nowej
pracowni.

Rozwija siê baza w Zespole Szkó³!
Dominika Chlastawa z klasy

pierwszej LO uwa¿a, ¿e interak-
tywne æwiczenia s¹ zachêt¹ dla
m³odzie¿y do pracy i zwiêkszaj¹
skutecznoœæ przyswajania materia-
³u. Pracownia jest przyjazna, a no-
woczesny sprzêt skutecznie zwiêksza
moj¹ motywacjê do nauki jêzyków
obcych. Podobnego zdania jest ko-
le¿anka Dominiki – Iza Klu-
dys: Nauka jest teraz ³atwiejsza,
chocia¿by dlatego, ¿e w dialogach
w parach nikt nie przeszkadza, a tak
siê czasem zdarza³o bez s³uchawek
i mikrofonów.

Bogus³awa Kotwica do niedaw-
na uczy³a jêzyka angielskiego
w sposób tradycyjny. Laboratorium
u³atwia i uprzyjemnia pracê nie tyl-
ko nauczycielowi, ale tak¿e i ucznio-
wi. Uczniowie s¹ ca³y czas skoncen-
trowani na pracy i maj¹ mo¿liwoœæ
rzeczywistej kontroli w³asnej wymo-
wy w jêzyku obcym. Ja nie muszê
przekrzykiwaæ rozentuzjazmowanej
m³odzie¿y, a na lekcji panuje ³ad
i porz¹dek. Uwa¿am, ¿e praca z wy-
korzystaniem laboratorium jest zde-

cydowanie bardziej efektywna i po-
zwala nam w maksymalny sposób
wykorzystaæ czas lekcji do owocnej
pracy.

Ze œrodków EFS zakupiliœmy te¿
zestaw interaktywny do innej pra-
cowni jêzykowej, a ze œrodków
w³asnych szko³y do kolejnej pra-
cowni matematycznej. Tym sa-
mym w tablice interaktywne wy-
posa¿onych jest ju¿ 8 sal lekcyj-
nych.

Dodaæ nale¿y, ¿e wyposa¿enie
szko³y to nie jedyny efekt naszego
udzia³u w projekcie „Podkarpacie
stawia na zawodowców”. Ucznio-
wie Zasadniczej Szko³y Zawodo-
wej otrzymali szanse odbycia wa-
kacyjnych sta¿y, za które otrzy-
maj¹ stypendium, oraz maj¹ mo¿-
liwoœæ uczestnictwa w nieodp³at-
nych kursach, m.in. stylizacji
i wiza¿u, operatorów wózków wi-
d³owych i prawa jazdy kategorii B.
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1. MZKS „UNIA” w Nowej Sarzynie otrzyma³ dotacjê na realiza-
cjê zadania „Prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie upowszechniania
rozwoju sportu oraz utrzymania, remontu i modernizacji obiektów,
urz¹dzeñ sportowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
w 2013 roku.

Wysokoœæ dofinansowania: 220 000 z³.
2. Na zadania obejmuj¹ce prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie

upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna w 2013 r. dotacje otrzyma³y kluby:

- PUKS „FRANCESCO” w Jelnej – 36 750 z³.
- UKS „ADVIT” w £êtowni – 30 500 z³.
- PUKS „PRZEMIANA-AZALIA” w Woli Zarczyckiej – 30 500 z³.
- PUKS „ARKA” w £êtowni – 30 000 z³.
- KS „SARZYNA” w Sarzynie – 21 500 z³.
- KS „£UKOWA” w £ukowej – 21 900 z³.
- KS „MAJDAN” w £êtowni – 19 000 z³.
- UKS „K£Y¯-TARNOGÓRA” w Tarnogórze – 20 000 z³.
- Le¿ajski Klub Kyokushin Karate – 12 000 z³.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy Pañstwu
serdeczne ¿yczenia zdrowia, radoœci, pogody ducha, rodzinnego ciep³a i bliskoœci.
¯yczymy, aby Zmartwychwsta³y Chrystus by³ dla Was Ÿród³em
niewyczerpanej nadziei i ufnoœci w moc dobra, które zawsze zwyciê¿a.
Niech Jego ³aska umacnia Was w wype³nianiu codziennych
obowi¹zków rodzinnych i zawodowych oraz w pracy dla dobra naszej lokalnej wspólnoty.

Burmistrz Jerzy Paul i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Stanis³aw Kurlej

Pañstwo Koz³owscy na œlubnym
kobiercu stanêli w 1958 roku
w Woli Zarczyckiej. Micha³ urodzi³
siê w Judaszówce. Po odbyciu s³u¿-
by wojskowej podj¹³ zatrudnienie
w Zak³adach Chemicznych „Orga-
nika-Sarzyna”. Tam pozna³ swoj¹
przysz³¹ wybrankê – Juliê Dec z Hu-
ciska, która pracowa³a w zak³adzie
przez 36 lat. Julia ma siedmioro ro-
dzeñstwa, z którego dwie siostry zo-
sta³y zakonnicami, a brat Ignacy
ksiêdzem – obecnie biskup diecezji
œwidnickiej i rektor Papieskiego Wy-
dzia³u Teologicznego we Wroc³a-

2 marca w Spale odby³y siê
XXII Halowe Mistrzostwa Polski We-
teranów w Lekkiej Atletyce pod pa-
tronatem Minister Sportu i Turysty-
ki Joanny Muchy. W tym roku orga-
nizatorzy zanotowali najwiêksz¹ w
historii frekwencjê, gdy¿ w trzyna-
stu konkurencjach wziê³o udzia³ 251
zawodników i zawodniczek. O kra-

Wsparcie dla klubów sportowych

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, po rozpatrzeniu propozy-
cji Komisji oceniaj¹cej wnioski, podj¹³ decyzjê o przyznaniu dota-
cji na realizacjê zadañ publicznych z zakresu wspierania finanso-
wego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
£¹cznie na ten cel przekazano 442 150 z³.

Kolejny tytu³ mistrzowski
Ryszarda Drypsa

jowy rekord postara³ siê równie¿ Ry-
szard Dryps z Jelnej, który z czasem
2:59.63 zdoby³ z³oty medal w biegu
na 1 000 m w kategorii do 55 lat.

Naszemu multimedaliœcie przy-
znano tak¿e Puchar Prezesa PZW-
LA dla najlepszego zawodnika mi-
strzostw w biegach œrednich i d³u-
gich.

Pañstwo Koz³owscy otrzymali
prezydenckie medale
W dniu 7.03.br. Burmistrz Miasta
i Gminy Jerzy Paul odwiedzi³ Zo-
fiê i Micha³a Koz³owskich z Ju-
daszówki, aby z³o¿yæ im ¿yczenia
i odznaczyæ medalami Prezyden-
ta RP za d³ugoletnie po¿ycie ma³-
¿eñskie.

wiu. To w³aœnie ks. biskup Ignacy
Dec odprawi³ pañstwu Koz³ow-
skim mszê œw. z okazji piêædziesiê-
ciolecia ma³¿eñstwa w 2008 roku.
Oboje z wielkim wzruszeniem
wspominali ten jubileusz, na któ-
ry przyby³a niemal ca³a rodzina.

Gdybym kolejny raz stanê³a
przed mo¿liwoœci¹ wyboru, z kim
mam spêdziæ ca³e swoje ¿ycie, bez
wahania wybra³abym Micha³a –
komplementowa³a Julia swojego
mê¿a. Micha³ tak¿e nie szczêdzi³
mi³ych s³ów, nazywaj¹c ma³¿on-

kê idealn¹ partnerk¹ ¿yciow¹ i nie-
zast¹pion¹ stra¿niczk¹ domowe-
go ogniska. Mi³oœæ Julii i Micha-
³a wyda³a obfite owoce. Szczêœli-
wa para wychowa³a czworo dzie-
ci i doczeka³a siê siedmiorga wnu-
cz¹t.

Zmartwychwstał Pan!Alleluja!

Zmartwychwstał Pan!Alleluja!
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W ramach projektu organizo-
wane s¹ dla pañ z KGW z terenu
naszej gminy warsztaty kulinar-
ne, haftu, szyde³kowania oraz
warsztaty bibu³karstwa. Pod
okiem doœwiadczonych instrukto-
rów panie nabywaj¹ wiedzê z za-
kresu tradycji i kultury naszego
regionu. Podczas warsztatów kuli-
narnych gospodynie poznaj¹
i przygotowuj¹ dania tradycyjne
charakteryzuj¹ce nasz region,
a zajêcia praktyczne i degustacja
wytworzonych produktów spra-
wia gospodyniom mnóstwo rado-
œci. W czasie tych spotkañ Miesz-
kanki naszej Gminy równie¿ wy-
mieniaj¹ siê swoimi w³asnymi do-
œwiadczeniami kulinarnymi. Na
warsztatach haftu cz³onkinie
KGW ucz¹ siê podstaw hafciar-
stwa, unikatowego dla naszego
regionu. Odkrywaj¹ piêkno, ma-
giê i wyj¹tkowoœæ sztuki hafciar-
skiej, która uszlachetnia, uczy pre-

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzą Wójt i Rada Gminy Kuryłówka

Warsztaty
dla wszystkich Kó³

Gospodyñ Wiejskich

z terenu Gminy Kury³ówka
Od grudnia 2012 roku do koñca
paŸdziernika 2013 roku w Gmi-
nie Kury³ówka w ramach dzia³a-
nia 4.1/413 Wdra¿anie Lokalnych
Strategii Rozwoju objêtego PROW
2007-2013 w zakresie ma³ych
projektów realizowany jest pro-
jekt p.h. ”Organizacja warsztatów
regionalnego rzemios³a ludowe-

cyzji i urzeka swoim wdziêkiem.
Podczas warsztatów panie poznaj¹
ró¿ne techniki haftu i zapoznaj¹
siê z bogat¹ histori¹ tego rzemio-
s³a, a nici¹ i ig³¹ wyczarowuj¹ swo-
je w³asne piêkne dzie³a. W trakcie
zajêæ z szyde³kowania panie
z KGW pod okiem doœwiadczo-
nego instruktora ucz¹ siê pos³u-
giwania szyde³kiem, wykonywania
podstawowych splotów, a tak¿e

prawid³owego wyboru narzêdzi
i nici. W czasie zajêæ tworz¹ ró¿-
norodne dekoracyjne przedmioty
do w³asnego domu, jak i gardero-
by, tj. serwetki, ko³nierzyki, brosz-
ki, a tak¿e inne ozdoby. Natomiast
podczas warsztatów bibu³karskich
uczestniczki poznaj¹ techniki bi-
bu³karskie tj.: wycinanie, skrêca-
nie, zwijanie, rolowanie czy cukier-
kowanie. Panie z KGW wykonuj¹

go dla Kó³ Gospodyñ Wiejskich dzia³aj¹cych na terenie Gminy Kury-
³ówka”, której celem jest : Aktywizacja oraz poprawa ¿ycia spo³ecz-
noœci lokalnej na terenie Gminy Kury³ówka poprzez organizacjê i prze-
prowadzenie cyklu warsztatów rzemios³a ludowego.

wyroby z bibu³y i krepiny w ka¿-
dej z wymienionych technik
i przygotowuj¹ elementy ró¿nych
uk³adów i kompozycji bibu³o-
wych. Poszczególne warsztaty
ciesz¹ siê du¿ym zainteresowa-
niem wœród pañ z poszczególnych
KGW, czas mija im niezwykle przy-
jemnie, a przy tym twórczo
i smacznie.

BW
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IMPREZY KULTURALNE

KWIECIEŃ MIESIĄCEM KULTURY
ZDROWOTNEJ
GRODZISKO DOLNE, KWIECIEŃ

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu Gminy Grodzisko Dolne.

CZAR KOBIECEGO DROBIAZGU
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ,
KWIECIEŃ-LIPIEC

Muzeum Ziemi Leżajskiej

Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowe-
go Ziemi Przemyskiej. Na ekspozycję składa się około
czterysta przedmiotów będących akcesoriami mody
kobiecej drugiej połowy XIX i pierwszej połowy
XX wieku. Kobiety od zawsze używały wszelkiego
rodzaju ozdób, które służyły im do podkreślenia wła-
snej urody. Począwszy od strojów, a skończywszy
na guziczkach. Tego typu artefakty są właśnie bo-
haterami obecnej wystawy. Każdy z bliska będzie
mógł się rozkoszować urokiem koroneczek, tore-
bek, flakoników czy też różnych odmian biżuterii.

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

 GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
DLA DZIECI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z SIEDZIBĄ
W SP NR 1, 3 KWIETNIA

Biblioteka Publiczna,
MCK Leżajsk

Spotkanie z najmłodszymi czytelnikami i głośne czy-
tanie bajek dzieciom przez lokalnego poetę z Klubu
„Na marginesie” –  Stanisława Kornasiewicza.

SPEKTAKL „BRAT
NASZEGO BOGA”
WG KAROLA WOJTYŁY
W WYKONANIU
STOWARZYSZENIA
BRAT NASZEGO BOGA
BAZYLIKA
OO. BERNARDYNÓW W LEŻAJSKU,
3 KWIETNIA

Stowarzyszenie Scena Molier,
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku,

Bazylika OO.Bernardynów

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA BOOGIE
WOOGIE W GIEDLAROWEJ
GIEDLAROWA, 6 KWIETNIA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

58. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
RECYTATORSKI – ELIMINACJE POWIATOWE
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ, 8 KWIETNIA

 Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

I REGIONALNY PRZEGLĄD OBRZĘDÓW
I ZWYCZAJÓW W GIEDLAROWEJ
GIEDLAROWA, 11 KWIETNIA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

DZIEŃ KULTURY LUDOWEJ – MEDYCYNA
LUDOWA W BIEDACZOWIE
BIEDACZÓW, 12 KWIETNIA

Ośrodek Kultury w Biedaczowie

OKRUCHY WIELKANOCNEGO STOŁU
DOM KULTURY W WOLI ZARCZYCKIEJ,
14 KWIETNIA

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Powiat Leżajski

W czasie imprezy przeprowadzone zostaną warsz-
taty kulinarne dla dzieci i młodzieży oraz prezentacja
potraw wielkanocnych przygotowanych przez ko-
biety z KGW. W trakcie części artystycznej zespoły
folklorystyczne zaprezentują obrzędy wielkanocne.
Przewidziane są występy zespołów z powiatu leżaj-
skiego, którym towarzyszyć będzie degustacja po-
traw przygotowanych podczas warsztatów.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LEŻAJSKU UCZNIÓW
KLASY 1
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z SIEDZIBĄ
W SP NR 1, 16 KWIETNIA

Biblioteka Publiczna
MCK Leżajsk

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU
KSIĄŻKI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z SIEDZIBĄ
W SP NR 1, 18 KWIETNIA

Biblioteka Publiczna,
 MCK Leżajsk

POWITANIE WIOSNY
KOŁO REZERWATU „AZALIA”, 19 KWIETNIA

 Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze” z Nowej Sarzyny

KONCERT ORGANOWY „WSZYSCY DLA
MISIA”
BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU, 20 KWIETNIA

Bazylika oo. Bernardynów w Leżajsku,
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

XXV JUBILEUSZOWY WOJEWÓDZKI
KONKURS „LUDOWE OBRZĘDY
I ZWYCZAJE” W GIEDLAROWEJ
GIEDLAROWA, 20-21 KWIETNIA

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
Powiat Leżajski,

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

KWIECIEŃ

kwieciekwiecieńń
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
POŁĄCZONE ZE ŚWIĘTEM STRAŻAKA
W GMINIE GRODZISKO DOLNE
GRODZISKO DOLNE, 3 MAJA

Wójt Gminy Grodzisko Dolne,
Gminny Zarząd OSP RP w Grodzisku Dolnym,

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

W tym dniu odbywają się uroczystości upamiętnia-
jące Święto Konstytucji 3 Maja oraz Gminny Dzień
Strażaka.

PIKNIK RODZINNY W RZUCHOWIE
RZUCHÓW, 4 MAJA

OK Piskorowice

II EDYCJA NAGRODY
„PRZYJACIEL
POWIATU”
MUZEUM ZIEMI
LEŻAJSKIEJ, 7 MAJA

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

KONCERT PIEŚNI MARYJNEJ
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W KOLONII
POLSKIEJ, 8 MAJA

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce,
WDK w Kolonii Polskiej

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK
W RAMACH TYGODNIA BIBLIOTEK PH.
„BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA
KREATYWNYCH”
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z SIEDZIBĄ W SP
NR 1, 8-15 MAJA

Biblioteka Publiczna
MCK Leżajsk

GMINNY TURNIEJ BILARDA
WDK W KOLONII POLSKIEJ, 12 MAJA

 WDK w Kolonii Polskiej

JUBILEUSZ 35-LECIA PRACY TWÓRCZEJ
PREZESA STOWARZYSZENIA
FOLKLORYSTYCZNEGO „MAJDANIARZE”
– ROMANA KOSTYRY
SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
FOLKLORYSTYCZNEGO
„MAJDANIARZE”, 3 MAJA

 Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”

MAJ

UROCZYSTE OBCHODY UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA W GIEDLAROWEJ
GIEDLAROWA, 3 MAJA

OK w Giedlarowej, OK w Piskorowicach

ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA
KOŚCIÓŁ FARNY, 3 MAJA

Gmina Miasto Leżajsk

PIKNIK CHARYTATYWNY
„WSZYSCY DLA MISIA”
PLAC OBOK GIMNAZJUM, 21 KWIETNIA

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Impreza plenerowa podczas której przewidziane są
koncerty zespołów amatorskich i profesjonalnych,
a także wiele atrakcji dodatkowych, w tym pokaz
karate i liczne zabawy dla dzieci. W trakcie będzie
prowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie Michała
Tryki.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW
AUTORSKICH
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z SIEDZIBĄ
W SP NR 1, 23 KWIETNIA

Biblioteka Publiczna MCK Leżajsk– spotkanie z lokalnymi twórcami

KWIETNIOWE HARCE TEATRALNE –
POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRÓW
DZIECIĘCYCH W GIEDLAROWEJ
GIEDLAROWA, 26 KWIETNIA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

WYSTAWA „BROWARY ŚWIATA”
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ, KWIECIEŃ-
GRUDZIEŃ 2013R.

 Muzeum Ziemi Leżajskiej

Wystawa to kolejna ekspozycja etykiet i gadżetów
związanych z piwem pochodzących ze zbioru Pana
Adama Dąbka, już ponad 35-letniego pracownika
Browaru Leżajskiego. Zbieraniem etykiet zafascy-
nował się jako uczeń Technikum Przemysłu Browar-
niczego – podczas praktyk spotkał kolekcjonera od
którego otrzymał pakiet starych etykiet. Tak zaczę-

ła się przygoda z poszukiwaniem kolejnych cennych
egzemplarzy. Jego pasja rozszerzyła się o kolejne
przedmioty. Aktualnie w swojej kolekcji posiada 30
tysięcy etykiet z całego świata i około 1650 kufli
polskich. W Muzeum Ziemi Leżajskiej na wystawę
„Browary Świata” można zobaczyć eksponaty
z najodleglejszych zakątków świata – Afryki, Azji,
Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Ameryki
Środkowej, Australii i Nowej Zelandii, Europy, Ka-
raibów, Melanezji, Polinezji. Wystawę można obej-
rzeć w cenie biletu na Ekspozycję Browarniczą.
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MAJOWY PIKNIK Z OKAZJI ŚWIATOWEGO
DNIA GODNOŚCI OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
GRODZISKO DOLNE, 12 MAJA

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Laszczynach,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach,

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Piknik Integracyjny dla podopiecznych ŚDS w Lasz-
czynach i Podlesiu oraz ORW w Laszczynach,
w trakcie którego odbędzie się kiermasz prac ręko-
dzielniczych wykonywanych przez podopiecznych
tych placówek.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO
KLUBU KSIĄŻKI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z SIEDZIBĄ
W SP NR 1, 15 MAJA

Biblioteka Publiczna
MCK Leżajsk

JARMARK DREWNIANEJ ZABAWKI
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ, 18 MAJA

Muzeum Ziemi Leżajskiej DNI LEŻAJSKA
PLAC OBOK GIMNAZJUM, 23-26 MAJA

 Gmina Miasto Leżajsk

PIKNIK RODZINNY
GRODZISKO DOLNE, 26 MAJA

 Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Piknik ten łączył będzie Dzień Matki, Dzień Ojca
i Dzień Dziecka. W jego trakcie odbędą się gry i
zabawy dla całych rodzin.

DZIEŃ MATKI
– MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY
OŚRODKI KULTURY W GMINIE LEŻAJSK,
24 MAJA

Wszystkie Ośrodki Kultury w Gminie

DNI KWITNĄCEJ AZALII
OŚRODEK KULTURY W NOWEJ SARZYNIE,
19 MAJA

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, Powiat Leżajski

W ramach Dni Kwitnącej Azalii ma miejsce szereg
imprez, m.in. rajd dla gimnazjów i szkół ponadpodsta-
wowych z terenu powiatu leżajskiego organizowany
przez Zespół Szkół Technicznych i Koło Turystyczne
„Wagabunda”, czy też rozgrywki sportowe organizo-
wane przez MOSiR w Nowej Sarzynie. W ostatni
dzień Ośrodek Kultury wraz z Oddziałem PTTK
w Nowej Sarzynie organizują Zlot „Azalia” do rezer-
watu „Kołacznia”. Na zakończenie imprezy planowa-
ny jest koncert zespołu „Wolna Grupa Bukowina”.

DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY
– WRĘCZENIE NAGRÓD W DZIEDZINIE
KULTURY I SPONSORINGU – STATUETKI
,,MICHAŁY” – W GIEDLAROWEJ
GIEDLAROWA, 18 MAJA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej,
Wójt Gminy Leżajsk

DZIEŃ RODZICÓW
GOK W KURYŁÓWCE, WDK W KOLONII
POLSKIEJ, 26 MAJA

 GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej

XXI OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA
SKRZYPKÓW GRAJĄCYCH MUZYKĘ
LUDOWĄ „MAJ-DANÓWKA”
SOŁECTWO ŁUKOWA – OBOK REMIZY
STRAŻACKIEJ, 12 MAJA

 Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”

Podczas tej imprezy będą występować kapele
ludowe i zespoły śpiewacze oraz laureaci po-
szczególnych Maj-Danówek.
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OBCHODY 70. ROCZNICY PACYFIKACJI
MIASTA LEŻAJSKA
LEŻAJSK, PLAC PRZY POMNIKU
UL. 28 MAJA, 28 MAJA

 Gmina Miasto Leżajsk

CZERWIEC

POWITANIE WAKACJI
MAJDAN ŁĘTOWSKI, CZERWIEC

Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze” z Nowej Sarzyny

MOJA WIEŚ – MOJA GMINA – MOJA MAŁA
OJCZYZNA
GRODZISKO DOLNE, CZERWIEC-LIPIEC

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Będzie to konkurs literacko-plastyczny dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy
Grodzisko Dolne, którego tematem przewodnim jest
popularyzowanie i promowanie walorów naturalnych,
turystycznych i krajobrazowych własnej miejsco-
wości oraz jej ludowego dziedzictwa kulturowego
w formie literackiej, poetyckiej lub plastycznej.

PIKNIK SPORTOWO-REKREACYJNY
Z OKAZJI DNIA DZIECKA W DĘBNIE
I BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
DĘBNO, BRZÓZA KRÓLEWSKA, 2 CZERWCA

OK w Dębnie i w Brzózie Królewskiej

PIKNIK Z OKAZJI ,,DNIA DZIECKA”
W BIEDACZOWIE
BIEDACZÓW, 3 CZERWCA

Ośrodek Kultury w Biedaczowie

MIEJSKI KONKURS EKOLOGICZNY DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W RAMACH ŚWIATOWEGO DNIA OCHRONY
ŚRODOWISKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z SIEDZIBĄ
W SP NR 1, 5 CZERWCA

Biblioteka Publiczna MCK Leżajsk

SPEKTAKL TEATRU PALLADIUM
Z WARSZAWY ,,ANDROPAUZA 2”
GIEDLAROWA, 9 CZERWCA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

90-LECIE OSP W WIERZAWICACH
– FESTYN STRAŻACKI
WIERZAWICE, 9 CZERWCA

OSP w Wierzawicach,
Ośrodek Kultury w Wierzawicach

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU
KSIĄŻKI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z SIEDZIBĄ
W SP NR 1, 12 CZERWCA

Biblioteka Publiczna MCK Leżajsk

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA
W BIBLIOTECE
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z SIEDZIBĄ
W SP NR 1, 31 MAJA

Biblioteka Publiczna MCK Leżajsk

DZIEŃ DZIECKA
WDK W KOLONII POLSKIEJ,
31 MAJA LUB 1 CZERWCA

 WDK w Kolonii Polskiej

BOŻE CIAŁO
KURYŁÓWKA, KOLONIA POLSKA,
30 MAJA

 GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej

XVII OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE
TRADYCYJNYCH POTRAW WIEJSKICH
„WŁOŚCIAŃSKIE JADŁO” – 2013 R.
STADION SPORTOWY W GIEDLAROWEJ,
26 MAJA

Wszystkie Ośrodki Kultury w Gminie Leżajsk

W czasie imprezy prezentowane są potrawy przy-
gotowane według staropolskich receptur. Degu-
stacji towarzyszą koncerty zespołów z kraju
i z zagranicy. Impreza ma na celu podtrzymywanie
tradycji kulinarnych naszych przodków oraz pro-
mowanie polskiej zdrowej żywności.

GMINNE ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA –
KONKURSY: PIOSENKI, PLASTYCZNY,
LITERACKI, FESTYN Z OKAZJI DNIA
DZIECKA
GIEDLAROWA, 28 MAJA – 2 CZERWCA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej
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XXVII FESTIWAL PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ ISKIERKA 2013
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W LEŻAJSKU, 14-16 CZERWCA

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Festiwal jest dwudniową imprezą dedykowaną naj-
młodszym mieszkańcom Leżajska. Po konsultacjach
artystycznych, dzieci zaprezentują się 14 czerwca
przed profesjonalnym jury. Natomiast 16 czerwca
zapraszamy na piknik z ogłoszeniem wyników i roz-
daniem nagród, koncertem laureatów oraz wystę-
pami zaproszonych gościnnie solistów i zespołów.
Tradycyjnie w drugiej części pikniku wystąpią ze-
społy działające przy MCK w Leżajsku.

,,NA JAGODY” – FESTYN W BIEDACZOWIE
BIEDACZÓW, 16 CZERWCA

 Ośrodek Kultury w Biedaczowie

OTWARCIE GRZYBKA – PIKNIK RODZINNY
W PISKOROWICACH
PISKOROWICE, 16 CZERWCA

Ośrodek Kultury w Piskorowicach

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA;
95-LECIE OSP IM. J. SZCZĘSNEGO W KURYŁÓWCE;

15-LECIE ORKIESTRY DĘTEJ GOK

KURYŁÓWKA, 16 CZERWCA
 Wójt Gminy Kuryłówka,

Zarząd Gminny OSP w Kuryłówce,
GOK w Kuryłówce

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
LEŻAJSK 2013
– KONCERT INAUGURACYJNY
BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU, 17 CZERWCA

Gmina Miasto Leżajsk,
Powiat Leżajski,

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,
Gmina Leżajsk,

Bazylika oo. Bernardynów,
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

SOBÓTKI – WIDOWISKO PLENEROWE
W CHAŁUPKACH DĘBNIAŃSKICH
CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE, 22 CZERWCA

 Ośrodek Kultury w Chałupkach Dębniańskich

TURNIEJ SOŁECTW O PUCHAR WÓJTA
GMINY LEŻAJSK W WIERZAWICACH
WIERZAWICE, 23 CZERWCA

 Ośrodek Kultury w Wierzawice

KONCERT W RAMACH
XXII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
LEŻAJSK 2013
BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU, 24 CZERWCA

Gmina Miasto Leżajsk,  Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,
Starostwo Powiatowe w Leżajsku,  Gmina Leżajsk,

Bazylika oo. Bernardynów,
 Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU
„…BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY…”-
KALÓWKA
KURYŁÓWKA (KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA
W TARNAWCU, POMNIK NA KALÓWCE),
29 CZERWCA

GOK i GBP w Kuryłówce

ŚWIĘTO WSI – FESTYN REKREACYJNY
W DĘBNIE
DĘBNO, 30 CZERWCA

 OK w Dębnie

„ŚWIĘTO KWITNĄCEJ LIPY” W PRZYCHOJCU
PRZYCHOJEC, 30 CZERWCA

 GOK

Część kulturalną opracowała: Małgorzata Bechta

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ,
18 CZERWCA

TMZL,  MCK - CIT

ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO
WDK W KOLONII POLSKIEJ, 19 CZERWCA

 GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA Z MCK
ZALEW „FLORYDA” W LEŻAJSKU,
21 CZERWCA

 Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej odbywa się każdego roku w okresie wakacyj-
nym. Corocznie bierze w nim udział kilkudziesięciu artystów światowej sławy z kraju i zagranicy.
Koncerty odbywają się w poniedziałki i są bezpłatne. Impreza pod honorowym patronatem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.
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IMPREZY SPORTOWE
KWIECIEŃ

II WIELKANOCNY TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO O PUCHAR STAROSTY
LEŻAJSKIEGO „SZUKAMY TALENTÓW”
– KATEGORIA OPEN
LEŻAJSK (SP NR 1), 10 KWIETNIA

Uczniowski Klub Sportowy
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku

tel. (17) 242 00 33

PŁYWACKA LIGA
LEŻAJSK, PRZEŁOM KWIETNIA I MAJA (DATA JESZCZE NIE USTALONA)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie tel. (17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie  tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11
Starostwo Powiatowe w Leżajsku tel. (17) 240 45 00, fax (17) 240 45 09

POWIATOWA LIGA W PIŁCE NOŻNEJ – SEZON 2013
TEREN POWIATU LEŻAJSKIEGO, MAJ-CZERWIEC ORAZ WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym tel. (17) 243 61 41, fax (17) 240 36 06
Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku e-mail: pzzs.lezajsk@op.pl

Starostwo Powiatowe w Leżajsku tel. (17) 240 45 00, fax (17) 240 45 09

VII PUNKTOWANY OGÓLNOPOLSKI
WYŚCIG KOLARSKI W KOLARSTWIE
GÓRSKIM O PUCHAR STAROSTY
LEŻAJSKIEGO I ELIMINACJE DO
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPADY MŁODZIEŻY
TARNOGÓRA (LAS KOPECKI), 21 KWIETNIA

Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Azalia”  w Brzózie Królewskiej
tel. kom.  512 436 427

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA MŁODZIKÓW,
KADETÓW I JUNIORÓW
W TENISIE STOŁOWYM
NOWA SARZYNA, 20-21 KWIETNIA

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
tel.(17) 853 22 70

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11

Pariafialny Uczniowski Klu Sportowy „Arka” przy Parafii
Rzymsko-Katolickiej w Łętowni

tel.(17) 241 65 37

W zawodach przewiduje się uczestnictwo około
40 drużyn dziewcząt i chłopców (około 100 osób)
z terenu województwa podkarpackiego. Z każdej
kategorii dwie najlepsze drużyny uzyskują awans
do półfinałów przed Mistrzostwami Polski.

Powiatowa liga w piłce nożnej organizowana pod patronatem Starosty Leżajskiego w kategorii młodzi-
ków, trampkarzy i juniorek. Biorą w niej udział drużyny dziewcząt i chłopców z terenu Powiatu Leżajskie-
go i z poza jego obszaru. Rozgrywki prowadzone są w sezonie „wiosna-jesień” w systemie „każdy
z każdym – mecz i rewanż” w różnych miejscowościach naszego powiatu. Celem przeprowadzanych
zawodów jest upowszechnianie sportu wśród młodzieży, aktywne spędzenie wolnego czasu, promocja
zdrowych form wypoczynku oraz popularyzacja piłki nożnej wśród młodych mieszkańców naszego
powiatu.

Pływacka Liga Pięciu Miast
(czwarta edycja) będzie podzie-
lona na kategorie wiekowe
z udziałem zespołów z Nowej Sa-
rzyny, Leżajska, Łańcuta, Głogo-
wa Młp. i Dolyny (Ukraina).
Głównym celem cyklicznie orga-
nizowanego współzawodnictwa
dziewcząt i chłopców jest popu-
laryzacja pływania jako formy
profilaktyki zdrowotnej oraz
aktywizacji dzieci i młodzieży.

Wyścig zostanie rozegrany w 8 kategoriach wie-
kowych wśród kobiet i mężczyzn od młodzika do
seniora. W ramach wyścigu zostaną przeprowa-
dzone eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży. W imprezie weźmie udział około 200
zawodniczek i zawodników z całego kraju na czele
z medalistami Mistrzostw Polski.

MAJ



7

KALENDARZ IMPREZ i UROCZYSTOKALENDARZ IMPREZ i UROCZYSTOŚCIkwiecień-czerwiec 2013-czerwiec 2013

VI OGÓLNOPOLSKIE NOWOSARZYŃSKIE
ZAWODY W MARSZACH NA ORIENTACJĘ
“BUDZYŃ” III RUNDA PUCHARU POLSKI
NOWA SARZYNA – LEŻAJSK,
17-19 MAJA

Klub Turystyczny PRZYGODA
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 38 44, 889 086 239
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11
Muzeum Ziemi Leżajskiej
tel./fax (17) 240 22 35

XI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
SZACHOWY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH – „O UŚMIECH DZIECKA
2013” POD PATRONATEM STAROSTY
LEŻAJSKIEGO
LEŻAJSK (SP NR 1), 26 MAJA

Uczniowski Klub Sportowy
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku

tel. (17) 242 00 33

III OTWARTY WOJEWÓDZKI TURNIEJ
WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM
POD PATRONATEM STAROSTY
LEŻAJSKIEGO
LEŻAJSK (HALA ZST), 18 MAJA

Uczniowski Klub Sportowy
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku

tel. (17) 242 00 33

XI MIĘDZYSZKOLNE SPŁAWIKOWE ZAWODY
WĘDKARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA
MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA
NOWA SARZYNA (STAWY JANDA), 18 MAJA

Koło PZW „Szuwarek”w Nowej Sarzynie
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

RAJD ROWEROWY PH. KAPLICZKI
I WAROWNIE OBRONNE
LEŻAJSK  – BRZÓZA KRÓLEWSKA –
WÓLKA GRODZISKA – LEŻAJSK
18 MAJA

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej
e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl

MCK – Cetrum Informacji Turystycznej
tel. (17) 242 73 33 w.138

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
IM. MARKA WIELGUSA
GRODZISKO DOLNE,
MAJ (DATA JESZCZE NIE USTALONA)

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
tel. (17) 243 61 41, fax (17) 240 36 06

Impreza na stale wpisana w kalendarz wyda-
rzeń turystycznych województwa podkarpac-
kiego. Zawody są formą doskonalenia orientacji
w terenie w oparciu o tradycyjne metody (kom-
pas) jak i nowoczesne systemy informatyczne
(GIS, GPS). Szósta edycja będzie obfitować
w różnorodność – wśród uczestników nowicju-
sze jak i gwiazdy tej dyscypliny - Mistrzowie
Polski i zdobywcy Pucharów Polski. Dla wszyt-
kich nowicjuszy zostanie przygotowany etap hi-
storyczny wokół Muzeum Ziemi Leżajskiejw dniu
17 maja br. Poza marszami tradycyjnie odbędą
się imprezy towarzyszące: InO Memory i nocne
InO w Basenie.

Celem imprezy jest popularyzacja tenisa stoło-
wego jako dyscypliny sportowej dla wszystkich
chętnych, promocja aktywnego stylu życia
wśród wszystkich grup społecznych jako sku-
tecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciw-
działania patologiom społecznym, propagowanie
i rozwijanie aktywnosci fizycznej wśród osob
nieaktywnych zawodowo i społecznie oraz
w starszym wieku, a także integracja z podob-
nymi środowiskami na Ukrainie i Słowacji.

VIII MARSZOBIEG „BEZPIECZNE WAKACJE”
NOWA SARZYNA (STADION MZKS „UNIA”),
31 MAJA

Zarząd Rejonowy PCK w Leżajsku
Miejsko Gminny Zarząd

Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
przy Z.Ch. „Organika-Sarzyna”

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
tel. (17) 240 63 99, fax 240 63 19

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 14 66

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
„Z PODWÓRKA NA STADION”
– ELIMINACJE POWIATOWE
GRODZISKO DOLNE,
MAJ (DATA JESZCZE NIE USTALONA)

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
tel. (17) 243 61 41, fax (17) 240 36 06

Turniej organizowany od jedenastu lat promujący
szachy w powiecie leżajskim z udziałem dzieci,
młodzieży i dorosłych w różnych grupach wieko-
wych.
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CZERWIEC

ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA
LEŻAJSK, 1 CZERWCA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Pływalnia Miejska OCEANIK

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

ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNIA
DZIECKA
GRODZISKO DOLNE (ZALEW „CZYSTE”),
2 CZERWCA

Koło PZW Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym
tel. 696 20 12 87

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA SKRZATÓW
W TENISIE STOŁOWYM
NOWA SARZYNA, 7 CZERWCA

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
tel. (17) 853 22 70

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11

Pariafialny Uczniowski Klu Sportowy „Arka”
przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni

tel.(17) 241 65 37

W zawodach bedzie startować okolo 50 dziew-
cząt i chłopców (rocznik 2004 i młodsi) z terenu
całego województwa podkarpackiego, bez wzglę-
du na to czy są zrzeszeni w klubach sportowych
czy nie.

OPEN POLISH IKO „GALIZIA CUP”
LEŻAJSK (HALA ZSL), 15 CZERWCA

Leżajski Klub Kyokushin Karate
e-mail:biuro@karate.lezajsk.pl

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
tel. (17) 240 45 00, fax (17) 240 45 09

Urząd Miejski w Leżajsku
tel./fax (17) 242 73 33

Turniej odbędzie się się po raz trzeci. Będzie roz-
grywany w konkurencjach: kumite (walka) i kata
(ścisle określony układ poruszania się bloków, cio-
sów i kopnięć). Podczas zawodów można zoba-
czyć wiele widowiskowych i efektywnych walk
w wykonaniu zawodników z czołówki europejskiej.

XII TURNIEJ SPORTOWO-REKREACYJNY
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDÓW
POWIATU LEŻAJSKIEGO O PUCHAR
STAROSTY LEŻAJSKIEGO
LEŻAJSK, 30 CZERWCA

Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku
e-mail:pzzs.lezajsk@op.pl

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
tel. (17) 243 61 41, fax (17) 240 36 06

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
tel. (17) 240 45 00, fax (17) 240 45 09

W turnieju biorą udział drużyny reprezentujące
poszczególne jednostki samorządu terytorialne-
go naszego powiatu. Uczestnicy zmagają się
w licznych i różnorodnych konkurencjach przy-
gotowanych przez organizatora.

21. F2 – PUCHAR ŚWIATA
WIERZAWICE MEMORIAŁ
EUGENIUSZ KUJANA
WIERZAWICE, 28-30 CZERWIEC

Klub Modelarski im. Eugeniusza Kujana
w Wierzawicach

tel./fax (17) 242 40 03

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
NOWA SARZYNA
NOWA SARZYNA, 8-9 CZERWCA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Leżajsku,
tel. 784 069 420

Turniej będzie rozegrany po raz trzeci z udziałem
drużyn siatkarskich dziewcząt z terenu całej Polski.

Zawody rozgrywane są zgodnie z Kodek-
sem Sportowym Federacji Lotniczej FAI,
a uczestniczą w nich modelarze posiadają-
cy licencję sportową wydaną przez Aero-
klub Narodowy na 2013 r. Zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Świata. Loty konkurowe i finałowe
rozgrywane są w następujących klasach modeli latajacych na uwięzi: modele prędkościowe (F2A),
akrobacyjne (F2B) i wyścigowe (F2C).

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
NOWA SARZYNA (STADION MZKS „UNIA”),
30 CZERWCA

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
OSP RP w Nowej Sarzynie

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku
tel. (17) 242 14 59, fax. (17) 242 63 81

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 14 66

Część sportową opracowała: Aurelia Kryla
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Pozytywny wynik oceny wniosku

Gminy Le¿ajsk
Wnioski, które w wyniku oceny

merytorycznej dokonanej przez
Komisjê konkursow¹ uzyska³y po-
zytywn¹ ocenê pod wzglêdem kry-
teriów dopuszczaj¹cych (wykonal-
noœci technicznej i technologicz-
nej oraz finansowej i ekonomicz-
nej), a tak¿e minimum 30% mak-
symalnej liczby punktów podczas
oceny jakoœciowej, przechodz¹ do
kolejnego etapu oceny – oceny stra-
tegicznej dokonywanej przez Za-
rz¹d Województwa Podkarpackiego.

Wszystkim mieszkañcom gminy Le¿ajsk
i czytelnikom „Kuriera Powiatowego”
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowych, pogodnych, pe³nych radoœci
Œwi¹t Wielkanocnych

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Dariusz Mêdrek

Warto podkreœliæ, ¿e prace te
zosta³y wykonane spo³ecznie.
Ch³opcy chêtnie, z wielkim zaan-
ga¿owaniem w³¹czyli siê w tê ak-
cjê. Dziêki temu uczniowie mogli
wróciæ po feriach do ³adnej, od-
nowionej czêœci szko³y.

Nad ca³oœci¹ przedsiêwziêcia
czuwa³ dyrektor Adam WylaŸ, któ-
ry równie aktywnie w³¹czy³ siê
w wykonywane prace i tym samym

Na inwestycje przewidziano
niemal 11 mln z³, co stanowi oko-
³o 20 proc. wszystkich wydatków:
ponad 4,3 mln z³ przewidziano na
budowê kanalizacji w Giedlarowej
(etap II), Cha³upkach Dêbniañ-
skich, Dêbnie i Wierzawicach
2,5 mln z³ na budowê i moderni-
zacjê dróg oraz chodników (m.in.
budowa chodników w Biedaczo-
wie, Wierzawicach, Cha³upkach
Dêbniañskich i Maleniskach, po-
moc na przebudowê drogi powia-
towej Ruda £añcucka – Przycho-
jec, a tak¿e modernizacja dróg
gminnych w ca³ej gminie), niemal
1,3 mln z³ – modernizacje obiek-

Co w bud¿ecie Gminy

na 2013 rok?
Jeszcze na grudniowej przedœwi¹-
tecznej sesji radni uchwalili bud¿et
gminy Le¿ajsk. Tym samym w gmin-
nej kasie po stronie dochodów
w tym roku bêdzie 48,5 mln z³, zaœ
po stronie wydatków 54 mln z³.

tów u¿ytecznoœci publicznej i kul-
tury (termomodernizacja budyn-
ków, przebudowa GOK Piskoro-
wice) oraz 1,2 mln z³ – moderniza-
cjê i budowê bazy oœwiatowej
(szko³a w Starym Mieœcie i sala
gimnastyczna w Dêbnie).

Poza inwestycjami gmina sfinan-
suje zadania bie¿¹ce. W zwi¹zku
z tym w tegorocznym bud¿ecie za-
planowano ponad 22,6 mln z³ na
oœwiatê, blisko 10 mln z³ – pomoc
spo³eczna, 3,6 mln z³ – transport
i ³¹cznoœæ, 1,9 mln z³ – gospodar-
ka komunalna i ochrona œrodowi-
ska, 4,1 mln z³ – administracja pu-
bliczna, 1,1 mln z³ – kultura fi-
zyczna, 4,3 mln z³ – infrastruktu-
ra wodoci¹gowa i sanitacyjna,
2 mln z³ – gospodarka gruntami
i nieruchomoœciami oraz 1,6 mln z³
– kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego. Pozosta³e pozycje za-
mykaj¹ siê kwot¹ 2,8 mln z³.

Ferie z pêdzlem
w Zespole Szkó³ w Wierzawicach
W okresie ferii w Zespole Szkó³ w Wierzawicach mia³a miejsce wa¿-
na inicjatywa lokalnej m³odzie¿y. Pe³noletni absolwenci tej szko³y:
Konrad Czapla, Micha³ Czapla, Daniel Karaœ, Tomasz Otrêba, Rafa³
Pierœcionek, Rafa³ Pustelny, Bart³omiej Szegda wspólnie z konserwa-
torem panem Danielem Rudziñskim – „z³ot¹ r¹czk¹”, wyremontowali
i pomalowali korytarze na parterze oraz szatnie dziewcz¹t i ch³opców
przy sali gimnastycznej.

da³ przyk³ad m³odzie¿y, jak mo¿-
na przyjemnie i po¿ytecznie spê-
dziæ wolny czas.

Mamy nadziejê, ¿e ta inicjaty-
wa nie bêdzie jedyn¹, ale poci¹-
gnie za sob¹ inne podobne przed-
siêwziêcia, anga¿uj¹ce nie tylko
by³ych uczniów, ale tak¿e rodzi-
ców i nauczycieli.

Opr.: M.S. i J.Cz.

Projekt gminy Le¿ajsk „Termo-
modernizacja obiektów u¿ytecz-
noœci publicznej na terenie Gmi-
ny Le¿ajsk”, o ca³kowitej wartoœci
2 354 494 z³ i wk³adem EFRR
1 410 275,61 z³, zosta³ oceniony
pozytywnie uzyskuj¹c 60 punk-
tów. Projekt obejmuje trzy obiek-
ty z terenu gminy: Zespó³ Szkó³
w Starym Mieœcie, budynek Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Piskorowi-
cach oraz budynek Oœrodka Kul-
tury równie¿ w Piskorowicach.

Zakoñczona zosta³a ocena merytoryczna wniosków z³o¿onych
w ub.r. w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, dzia-
³anie 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013.

Wójt Gminy Le¿ajsk
Krzysztof Sobejko
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Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych
B³ogos³awieñstwa Chrystusa Zmartwychwsta³ego

wraz z serdecznymi ¿yczeniami
wszystkiego co najlepsze,

radoœci, szczêœcia oraz pogody ducha,
a tak¿e w zdrowiu i spokoju prze¿ycia radosnych Œwi¹t

Zmartwychwstania Pañskiego
¿ycz¹

Wójt i Przewodnicz¹cy

Rady Gminy Grodzisko Dolne

wraz z Radnymi

W ramach generalnego remon-
tu, budynek uleg³ gruntownej
przebudowie. Najwiêkszych zmian
dokonano wewn¹trz obiektu. Roz-
biórce uleg³y œciany zewnêtrzne
i wewnêtrzne kondygnacji parteru
i piêtra. Czêœciowo zdemontowa-
no istniej¹cy strop, zaprojektowa-
no now¹ klatkê schodow¹ i wyko-
nano œcianki dzia³owe. Dziêki za-
stosowanym zabiegom powstanie

Dofinansowanie w kwocie
1 705 024, 46 z³ na zwiêkszenie efek-
tywnoœci energetycznej budynków,
a tym samym poprawê warunków
ich u¿ytkowania, przyznane zosta-
³o ze œrodków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach dzia³ania „Infrastruktura
energetyczna” z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Dziêki tym œrodkom wyremontowa-
ne zostan¹: Zespó³ Szkó³ w Grodzi-
sku Górnym i Szko³a Podstawowa
w Zmys³ówce oraz budynek Urzê-

Grodziski Oœrodek Kultury

nabiera kszta³tów

m.in. du¿a sala widowiskowa,
z prawdziwego zdarzenia.

Od strony pó³nocno-wschod-
niej dostawiono dodatkowy seg-
ment, a nad czêœci¹ obiektu nad-
budowano trzeci¹ kondygnacjê.
Dziêki temu, na poddaszu po-
wstan¹ biura dla pracowników
Oœrodka Kultury.

W projekcie uwzglêdniono
zmianê geometrii dachu, z p³a-

Dziêki termomodernizacji bêdzie taniej i ekologiczniej

du Gminy. Koszt ca³ego zadania to
ponad 2,1 mln z³.

W najbli¿szym czasie rusz¹ pra-
ce w poszczególnych obiektach.
I tak w Zespole Szkó³ w Grodzisku
Górnym zainstalowana zostanie
instalacja solarna z bateri¹ 18 ko-
lektorów s³onecznych. Sposobem
zmniejszenia kosztów energii bê-
dzie tak¿e nowy system grzewczy-
monta¿ kot³a kondensacyjnego na
paliwo gazowe wraz z instalacj¹ c.o.

Termomodernizacji poddany zosta-
nie te¿ sam budynek – docieplone
zostan¹ stropy i œciany. Wymianie
ulegn¹ okna i drzwi.

Podobny zakres prac poczynio-
ny zostanie w placówce szkolnej
w Zmys³ówce. Przebudowana zo-
stanie instalacja c.o., cwu i kot³ow-
nia, z wymian¹ dwóch kot³ów, na
jeden- kondensacyjny. Wymianie
ulegn¹ okna i drzwi. Obiekt zo-
stanie ocieplony.

Projekt obejmuje równie¿ ter-
momodernizacjê budynku Urzê-
du Gminy. W planach jest wymia-
na kot³a gazowego wraz z insta-
lacj¹ oraz docieplenie œcian i po³o-
¿enie nowej elewacji.

Realizacja powy¿szych prac
zmniejszy zapotrzebowanie i zu-
¿ycie energii cieplnej, co z kolei
zredukuje koszty eksploatacji bu-
dynków. Zmaleje równie¿ emisja
zanieczyszczeñ do atmosfery. Po-
nadto, dziêki tej inwestycji, budyn-
ki zyskaj¹ nowoczesny i estetycz-
ny wygl¹d.

W ci¹gu ostatnich kilku lat sa-
morz¹dowi uda³o siê zmodernizo-
waæ kilka innych obiektów stano-
wi¹cych w³asnoœæ gminy. Dziêki
temu znacznie spad³o zu¿ycie ener-
gii, co przynios³o korzyœci zarów-
no dla bud¿etu, jak i dla œrodowi-
ska.

MH

Pozytywn¹ ocenê Urzêdu Mar-
sza³kowskiego otrzyma³ gminny
wniosek dotycz¹cy termomoder-
nizacji 3 obiektów u¿ytecznoœci
publicznej. Projekt ma na celu
kompleksow¹ termomoderniza-
cjê z wykorzystaniem energii po-
chodz¹cej z energii s³onecznej.

Wstawione okna i wykonana konstrukcja wiêŸby dachowej – to prace
jakie z pocz¹tkiem marca poczyniono na grodziskim Oœrodku Kultury.
Realizacja tej ponad milionowej inwestycji jest projektem dwuletnim,
który uzyska³ 85% dofinansowania ze œrodków RPO WP 2007-2013.
Oœrodek Kultury ma byæ gotowy z koñcem sierpnia tego roku.

skiego na czterospadowy kryty
blachodachówk¹. Zmienione zo-
sta³y otwory okienne i drzwiowe.
Docelowo budynek zostanie ocie-
plony i zyska now¹ elewacjê.

W najbli¿szym czasie wyko-
nawca przyst¹pi do prac zwi¹za-
nych z instalacjami podtynkowy-
mi oraz wykonaniem pokrycia
dachu.
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Kolejne wpisy na Listê Produk-
tów Tradycyjnych wp³ynê³y
z: Ma³opolski (jajka i tuszka zielo-
nonó¿ki kuropatwianej), Dolne-
go Œl¹ska (miód lipowy krupiec
z Ziemi Z¹bkowickiej), Kujawsko-
Pomorskiego (kulis) oraz Podkar-
pacia (szyszka weselna grodziska
i placki kapuœciane – szandorki).
Nasz produkt zg³osi³ Zespó³ Œpie-
waczo-Obrzêdowy „Leszczynka”
z Wólki Grodziskiej.

Szyszka weselna grodziska to
pulchna i miêkka bu³ka dro¿d¿o-
wa, uformowana na kszta³t „siedz¹-
cego ptaka”, z wierzchu posypan¹
kruszonk¹, lekko s³odka o smaku
i zapachu dobrze wypieczonego
ciasta dro¿d¿owego. Szyszka jest
jednym z podstawowych elemen-
tów pieczywa obrzêdowego, wypie-
kana w piecu chlebowym z okazji
uroczystoœci zaœlubin.

Szyszki na weselach w Grodzi-
sku by³y od zawsze, odk¹d najstarsi
ludzie siêgaj¹ pamiêci¹. Staroœciny
i dru¿bowie weselni musieli mieæ
do poczêstunku postronnych ob-
serwatorów mijanych w drodze do
koœcio³a w³aœnie tradycyjne szyszki

weselne, bo gdyby ich nie by³o, lu-
dzie mówiliby, ¿e wesele jest kiep-
skie. Z rêki rozdawano je goœciom
weselnym zgromadzonym w do-
mu panny m³odej. Natomiast
w drodze do koœcio³a szyszki rzuca-
no tym, którzy przygl¹dali siê or-
szakowi weselnemu.

Najstarsze wzmianki i zapiski
odnoœnie szyszki weselnej zosta³y
zawarte w ksi¹¿eczce „Zwyczaje
grodziskie”, autorstwa B. Œmia³-
kówny i J. Moszkowicza, która
zosta³a wydana we Lwowie w 1935 r.
nak³adem Towarzystwa Szko³y
Ludowej w Grodzisku.

O tym, ¿e szyszki weselne by³y
wypiekane tu w Grodzisku ju¿ od
bardzo dawna, œwiadcz¹ w³aœnie za-
piski poczynione przez mi³oœnicz-
kê grodziskiego folkloru, B. Œmia³-
kównê. Oto, co pisze ona na ten
temat: (…) Dru¿bina równie¿ mia³a
przygotowaæ du¿y chleb, zwany
„szyszk¹”, na który trzeba by³o oko³o
8 kg m¹ki. Szyszkê tê te¿ przystraja³y
wówczas dziewczêta kwiatami. (…)
Prócz tego dru¿bina i staroœcina piek³y
tzw. „ma³e szyszki”, wielkoœci zwyk³ych
bu³ek, nieraz do 300 sztuk, które roz-

dawa³y  w pierwszy dzieñ wesela,
a wiêc we œrodê rano dru¿kom i swa-
tom, nosz¹c je w du¿ych workach; resz-
tê zaœ jad¹c z weselem do koœcio³a rzu-
ca³y przypatruj¹cym siê krewnym, zna-
jomym, dzieciom i tym, co ich ochota
zebra³a strzeliæ na wiwat, choæby zupe³-
nie obcemu weselu.

Dru¿bina i staroœcina piek³y te¿
szyszki dla ksiê¿y, koœcielnego i orga-
nisty, ró¿ni¹ce siê tym od poprzednich,
¿e by³y znacznie wiêksze i z naj³ad-
niejszej m¹ki. Najlepiej udan¹ do-
stawa³ ksi¹dz proboszcz. Ka¿dy z po-
wy¿szych otrzymywa³ jedn¹ szyszkê
od dru¿biny, drug¹ od staroœciny. Je-
œli o organiœcie przypadkiem zapo-
mniano, nie gra³ marsza m³odym
wracaj¹cym od o³tarza.

Obyczaj ten przetrwa³ do dzi-
siaj w Grodzisku, z tym, ¿e do „szy-
szek ” dodaje siê czêsto cukierki
i razem wk³ada do foliowego wo-
reczka i przewi¹zuje kolorow¹ ta-
siemk¹.

W kolejce do „Listy Produktów
Tradycyjnych” oczekuj¹ kolejne
grodziskie specyfiki. Czy i kiedy
siê na niej znajd¹- dowiemy siê
w najbli¿szym czasie.

Grodziski wyrób

Zespó³ zaprezentowa³ pieœni
ludowe i piosenki biesiadne, któ-
re bardzo przypad³y dzieciom do
gustu, nagradzaj¹c zespó³ du¿ymi
brawami. Mali s³uchacze chêtnie
w³¹czyli siê równie¿ we wspólne
koncertowanie.

Kolejnym punktem realizacji
projektu by³ wyjazd do Oœrodka
Kultury w Grodzisku Dolnym,
gdzie 1 marca br. uczestniczy³y
w otwartej próbie Regionalnego

Najsmaczniejsza lista produktów tradycyjnych w Polsce liczy so-
bie 1042 specja³y. Wœród tych produktów i potraw, a¿ 114 pocho-
dzi z województwa podkarpackiego. W lutym tego roku do spisu
do³¹czy³y nastêpne. Wœród 6 nowych wyrobów znalaz³ siê tak¿e
nasz produkt – szyszka weselna grodziska.

Kontynuacja projektu „Janko Muzykant – co nam w duszy gra”

Zespo³u „Grodziszczoki”, dzia³a-
j¹cego pod patronatem Oœrodka
Kultury.

Dzieci zapozna³y siê z histori¹
i repertuarem zespo³u, a tak¿e mia-
³y okazjê przymierzenia stroju lu-
dowego grodziskiego dla kobiet
i mê¿czyzn. Ch³opcom najbar-

dziej do gustu przypad³y kapelu-
sze, natomiast dziewczynkom za-
paski. Zespó³ zaprezentowa³ pio-
senki i tañce grodziskie.

Trzecim punktem projektu by³o
spotkanie dzieci i rodziców
z cz³onkami Orkiestry Dêtej
w trakcie ich próby. Pan dyrygent

Dnia 28.02.2013r. Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Laszczyny w ramach
realizacji projektu pt. „Janko
Muzykant – co nam w duszy gra”
dofinansowanego z Fundacji Jana
Kantego Steczkowskiego z sie-
dzib¹ w Warszawie, dzieci bior¹-
ce udzia³ w projekcie, spotka³y
siê z zespo³em œpiewaczym „Wio-
la” z Chodaczowa.

zaprezentowa³ instrumenty dête,
a uczestnicy projektu mogli z bli-
ska obejrzeæ i wys³uchaæ dŸwiêków
poszczególnych instrumentów,
które wchodz¹ w sk³ad orkiestry,
poczynaj¹c od najmniejszych fle-
tów piccolo do najwiêkszego, ja-
kim jest tuba. Orkiestra zagra³a
kilka utworów, a pan dyrygent
pozwoli³ dzieciom zagraæ na bêb-
nie.

Na zakoñczenie spotkania Pani
Dyrektor Oœrodka Kultury wrê-
czy³a dzieciom ma³e upominki za
zainteresowanie m³odego pokole-
nia kultur¹ i muzyk¹ regionaln¹.

Zarz¹d Stowarzyszenia sk³ada
serdeczne podziêkowania pani
dyrektor Katarzynie Mach-Waw-
rzaszek za pomoc w realizacji pro-
jektu.

Czerwonka Paulina

na Liœcie Produktów Tradycyjnych

Województwa Podkarpackiego

Listê Produktów Tradycyj-
nych prowadzi Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wnioski o wpis na listê pro-
duktów tradycyjnych s¹ przyj-
mowane i weryfikowane przez
marsza³ków województw. Na-
stêpnie dokumenty trafiaj¹ do
resortu rolnictwa.

Produkt mo¿e zg³osiæ ka¿dy
wytwórca: przedsiêbiorstwo,
stowarzyszenie, jak i osoba pry-
watna. Aby zarejestrowaæ pro-
dukt na liœcie, trzeba m.in. udo-
wodniæ, ¿e dana receptura jest
wykorzystywana niezmiennie
od co najmniej 25 lat, a pro-
dukt wytwarzany jest przy u¿y-
ciu tych samych tradycyjnych
metod. Produkty tradycyjne
podzielono na 10 kategorii,
m.in. sery i inne produkty
mleczne, miêso œwie¿e oraz
produkty miêsne, orzechy, na-
siona, zbo¿a, warzywa i owoce,
miody oraz napoje (alkoholo-
we i bezalkoholowe).

Listy produktów tradycyj-
nych maj¹ promowaæ i rozpo-
wszechniaæ informacje o pro-
duktach wytwarzanych trady-
cyjnymi, historycznie udoku-
mentowanymi metodami. Lista
ma te¿ pomóc w promocji pro-
duktów za granic¹ oraz przygo-
towaæ producentów do rejestra-
cji nazw wpisanych na ni¹ pro-
duktów na szczeblu unijnym.
Umieszczenie produktu na kra-
jowej liœcie produktów tradycyj-
nych nie gwarantuje ¿adnej
ochrony prawnej.

OK
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Z³ó¿ PIT-a przez Internet!
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Le¿ajsku uprzejmie informuje o mo¿-
liwoœci sk³adania deklaracji podatkowych za pomoc¹ systemu e-De-
klaracje i zachêca do korzystania z elektronicznej formy przekazywa-
nia informacji o przychodach/dochodach oraz pobranych zaliczkach
wed³ug okreœlonych wzorów PIT-11 i PIT-8C.

W przypadku pojawienia siê
w¹tpliwoœci zawsze mo¿na sko-
rzystaæ z Instrukcji u¿ytkow-
nika interaktywnych formu-
larzy oraz z wyjaœnieñ dotycz¹-
cych najczêœciej wystêpuj¹cych
problemów ze strony http://
www.finanse.mf.gov.pl/sys-
tem-informatyczne/edekla-
racje/pytania-i-odpowiedzi
Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ korzystaj¹c z Pomocy
technicznej systemu e-Dekla-
racje (pomoc w sprawie pro-
blemów technicznych przy
obs³udze systemu).

System e-Deklaracje umo¿liwia
sk³adanie deklaracji podatkowych
drog¹ elektroniczn¹ podatnikowi,
jak i p³atnikowi zapewniaj¹c osz-
czêdnoœæ czasu i nak³adów finan-
sowych oraz bezpieczny transfer
danych, eliminuj¹c „odrêczny”
podpis.

Mo¿liwoœæ sk³adania e-deklara-
cji uwarunkowana jest posiada-
niem kwalifikowanego podpisu
elektronicznego. Do podpisywa-

nia deklaracji podatkowych mo¿e
byæ u¿yty podpis elektroniczny
wykorzystywany do podpisywania
deklaracji sk³adanych do ZUS-u.

W przypadku sk³adania dekla-
racji za pomoc¹ œrodków komu-
nikacji elektronicznej przez pe³-
nomocnika, nale¿y z³o¿yæ do urzê-
du skarbowego w formie papiero-
wej formularz UPL-1 przed przy-
st¹pieniem do sk³adania w formie
elektronicznej.

Interaktywne formularze podat-
kowe oraz instrukcje dotycz¹ce ich
wype³niania znajduj¹ siê pod adre-
sem www.e-deklaracje.gov.pl w za-
k³adce „Formularze”.

Po wys³aniu poprawnie wype³-
nionego formularza podatnik
otrzymuje urzêdowe poœwiadcze-
nie odbioru (UPO).

Naczelnik
Urzêdu Skarbowego

Wies³aw Cisek

Uzdolnieni licealiœci, którzy
uprzednio przebrnêli pierwszy
etap konkursu w swoich szko³ach,
mieli za zadanie rozwi¹zaæ test gra-
matyczno-leksykalny, po³¹czony
z elementami wiedzy o Wielkiej
Brytanii, USA oraz innych krajach
anglosaskich.

Tegoroczn¹ zwyciê¿czyni¹ kon-
kursu okaza³a siê Ewa Sa³êga, re-
prezentuj¹ca Zespó³ Szkó³
im. I. £ukaszewicza w Nowej Sa-
rzynie. Drugie i trzecie miejsce
w konkursie zajêli reprezentanci
Zespo³u Szkó³ im. B. Chrobrego
w Le¿ajsku: Aleksander Zawilski
i Zuzanna Chrz¹stek. Brawo!!!

Laureaci konkursu otrzymali
cenne nagrody rzeczowe.

Konkurs jêzyka angielskiego dla maturzystów
W dniu 5.03.br. Nauczycielskie
Kolegium Jêzyków Obcych
w Le¿ajsku jak co roku zorga-
nizowa³o konkurs jêzyka an-
gielskiego i wiedzy o kulturze
krajów anglojêzycznych. Kon-
kurs przeznaczony by³ dla
uczniów trzecich klas szkó³
œrednich z ca³ego regionu.

Wszystkim finalistom gratulu-
jemy sporej wiedzy jêzykowej.  Bar-
dzo dziêkujemy te¿ sponsorom
naszego konkursu: ksiêgarniom:
BOOKCITY, BOOKLAND i LA-
MAR, wydawnictwom: EXPRESS
PUBLISHING (EGIS), PEAR-
SON LONGMAN i OXFORD
UNIVERSITY PRESS za ufundo-
wanie wszystkich nagród.

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczymy radosnych spotkañ w gro-
nie rodzinnym oraz chwili wy-
tchnienia od codziennych obo-
wi¹zków (najlepiej poprzez owoc-
ne obcowanie z jêzykiem angiel-
skim…).

AB
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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.

Specjalistyczny

Reumatologiczno-Internistyczny

Gabinet Lekarski

Jan MarczakJan Marczak
Internista, Specjalista reumatolog

przyjmuje:

Le¿ajsk – Przychojec 52
w poniedzia³ki: 18-19;

w czwartki: 16-17

– Profilaktyka i leczenie chorób wewnêtrz-
nych

– Profilaktyka i leczenie chorób reumatolo-
gicznych (krêgos³upa, stawów, tkanek miêk-
kich)

– Profilaktyka i leczenie osteoporozy
– Badanie kandydatów na prawo jazdy

Tel. 604 48 72 42

Rolnicy którzy z³o¿¹ wnioski o
wsparcie od 15 marca do 15 maja
br. mog¹ liczyæ na otrzymanie na-
le¿nych dop³at w pe³nej wysoko-
œci, natomiast osoby, które do-
starcz¹ swoje wnioski po 15 maja,
ale do 9 czerwca otrzymaj¹ takie
p³atnoœci pomniejszone o 1% za
ka¿dy roboczy dzieñ opóŸnienia.
W 2013 roku ARiMR bêdzie finan-
sowa³a analogiczne p³atnoœci jak
w ubieg³ym roku. W ramach jed-
nego formularza wniosku – otrzy-
mywanego bezp³atnie przesy³k¹
pocztow¹ w przypadku rolników,
którzy w latach ubieg³ych ubiegali
siê o p³atnoœci do gruntów rolnych,
lub pobranego ze strony interne-
towej www.arimr.gov.pl b¹dŸ te¿
otrzymanego w Biurze Powiato-
wym ARiMR– wnioskodawcy
mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie
m.in. jednolitej p³atnoœci obszaro-
wej (JPO), uzupe³niaj¹cych p³at-

noœci obszarowych (UPO), wspar-
cia specjalnego - p³atnoœci do krów
czy te¿ wsparcia specjalnego do
surowca tytoniowego - p³atnoœci do
tytoniu, a tak¿e p³atnoœci do ob-
szarów o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania (ONW)
i p³atnoœci rolno œrodowiskowych.
Te ostatnie dotycz¹ zarówno tzw.
wniosków kontynuacyjnych sk³a-
danych przez beneficjentów bêd¹-
cych w trakcie realizacji 5-cioletnie-
go zobowi¹zania rolno œrodowisko-
wego, ale równie¿ sk³adanych przez
rolników, którzy zakoñczyli ju¿
program i chcieliby podj¹æ kolejne
zobowi¹zanie b¹dŸ te¿ rolników,
którzy dotychczas nie korzystali
z p³atnoœci rolno-œrodowiskowych,
a chcieliby skorzystaæ z jednego z
wielu dostêpnych pakietów, jak np.
rolnictwo ekologiczne, ochrona
gleb i wód czy ochrona zagro¿o-
nych gatunków ptaków i siedlisk

przyrodniczych i tym samym otrzy-
mywaæ wy¿sze p³atnoœci do upra-
wianych gruntów rolnych. Wa¿n¹
zmian¹ jak¹ niesie rok 2013, w przy-
padku rolników uprawiaj¹cych ty-
toñ i ubiegaj¹cych siê o przyzna-
nie wspomnianej ju¿ wy¿ej p³at-
noœci do tytoniu – jest zmiana ter-
minu na zawarcie umowy na upra-
wê tytoniu lub umowy kontrakta-
cji. W bie¿¹cym roku takie umowy
winny byæ zawarte do dnia 14 mar-
ca, natomiast dokumenty potwier-
dzaj¹ce ich zawarcie musz¹ byæ z³o-
¿one w ARiMR razem z wnioskiem
o przyznanie p³atnoœci, tj. od
15 marca do 15 maja.

Analogicznie jak w roku ubie-
g³ym, je¿eli decyzja w sprawie przy-
znania p³atnoœci w ramach syste-
mów wsparcia bezpoœredniego,
p³atnoœci ONW, p³atnoœci rolno-
œrodowiskowych, uwzglêdnia
w ca³oœci ¿¹danie rolnika i nie okre-

œla zmniejszeñ lub wykluczeñ oraz
nie ustala kwot podlegaj¹cych
odliczeniu, decyzjê tê dorêcza siê
jedynie na ¿¹danie rolnika.
ARiMR zachêca równie¿ do sk³a-
dania wniosków przez internet, co
nale¿y poprzedziæ uzyskaniem
w Biurze Powiatowym ARiMR lo-
ginu i kodu dostêpu do systemu
teleinformatycznego Agencji.

W tym samym terminie, tj. od
15 marca do 15 maja b.r. beneficjenci
programu zalesieniowego sk³adaæ
bêd¹ wnioski kontynuacyjne w ra-
mach zalesieñ wykonanych w la-
tach 2008-2012. ARiMR informu-
je jednoczeœnie, i¿ trwa nabór wnio-
sków w ramach dostêpnych œrod-
ków do programu Korzystanie
z us³ug doradczych przez rolników
i posiadaczy lasów natomiast w mie-
si¹cu kwietniu przewidywany jest
nabór wniosków na tworzenie
miejsc pracy na terenach wiejskich
w ramach programu Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiêbiorstw.
Bli¿sze informacje w Biurze Po-
wiatowym ARiMR w Le¿ajsku przy
ul. Mickiewicza 20, tel. 17 240 23
45 oraz na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl

wnioski o przyznanie

dop³at bezpoœrednich

Od 15 marca do 15 maja 2013 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ju¿ po raz 10-ty bêdzie przyjmowaæ

OG£OSZENIE P£ATNE

AARR MMRR
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Po ukoñczeniu gimnazjum
z pe³nym przekonaniem zdecydo-
wa³am siê na wybór klasy o profilu
biologiczno-chemicznym w ZSL
im. Boles³awa Chrobrego w Le¿aj-
sku. Bardzo siê ucieszy³am, gdy
dowiedzia³am siê, ¿e moim nauczy-
cielem biologii a zarazem wycho-
wawc¹ bêdzie pan profesor Ryszard
Zem³a. Wiedzia³am, ¿e pod jego
okiem wielu uczestników olimpia-
dy biologicznej uzyska³o tytu³ lau-
reata lub finalisty. Ju¿ w gimna-
zjum bra³am udzia³ w ró¿nych kon-
kursach, dlatego w liceum posta-
nowi³am spróbowaæ szczêœcia
w olimpiadzie. By³o pewne, ¿e nie
bêdzie ³atwo, ale skoro zdobycie
tytu³u finalisty ogólnopolskiej
olimpiady mo¿e zagwarantowaæ
wstêp na wymarzon¹ uczelniê, to
warto spróbowaæ. W koñcu posta-
nowi³am powiedzieæ o moich pla-
nach panu profesorowi Ryszardo-
wi Zemle. By³ ju¿ marzec 2012
roku. Termin zg³oszenia, w którym
nale¿a³o podaæ temat pracy badaw-
czej up³ywa³ z ostatnim dniem
marca, a ja nie wiedzia³am jeszcze
nawet, jakie doœwiadczenia chcê
wykonaæ. Wspólnie z panem pro-
fesorem zdecydowaliœmy siê na te-
mat, który mo¿na by³oby zrealizo-
waæ w krótkim czasie (1-2 miesi¹-
ce) i w domowych warunkach.
Moje zg³oszenie zosta³o przyjête
kilka dni po terminie, a ja od razu
zabra³am siê do pracy. Przez mie-

Mój cel – olimpiada biologiczna
si¹c prowadzi³am w domu ma³¹
plantacjê roœlin i bada³am wp³yw
zasolenia gleby na ich wzrost. Jed-
noczeœnie rozpoczê³am przygoto-
wanie teoretyczne, poniewa¿ nie
tylko nale¿a³o powtórzyæ materia³
programowy liceum z biologii, ale
tak¿e znacznie go poszerzyæ i po-
g³êbiæ, aby sprostaæ wymaganiom
regulaminu olimpiady. Zgromadzi-
³am odpowiedni¹ literaturê i testy
z lat ubieg³ych olimpiady. Aby tego
dokonaæ ca³e wakacje postanowi-
³am spêdziæ w domu i poœwiêciæ
czas na naukê. Pracowa³am samo-
dzielnie, ale regularnie co tydzieñ
na kilka godzin spotyka³am siê
z panem profesorem, aby przeana-
lizowaæ rozwi¹zane przeze mnie za-
dania testowe. Od wrzeœnia razem
z dwiema kole¿ankami i koleg¹
uczestniczyliœmy w zajêciach do-
datkowych z biologii (realizacja tzw.
Godziny karcianej). ¯mudna pra-
ca op³aci³a siê, poniewa¿ w grud-
niu przysz³a informacja, ¿e moja
rozprawa badawcza zosta³a ocenio-
na pozytywnie i zakwalifikowa³am
siê do zawodów okrêgowych.

Zawody II stopnia odbywaj¹ siê
w tym samym czasie we wszyst-
kich województwach. Polegaj¹ na
rozwi¹zaniu testu sk³adaj¹cego siê
ze 100 pytañ. Oko³o 100 uczniów
osi¹gaj¹cych najlepszy wynik
w kraju zostaje zakwalifikowanych
do eliminacji centralnych, które
odbywaj¹ siê w Warszawie. Zawo-

dy II stopnia odby³y siê 26 stycz-
nia w Rzeszowie. Bra³o w nich
udzia³ 170 uczniów z ca³ego woje-
wództwa. Na olimpiadzie biolo-
gicznej panuje zasada, ¿e po na-
pisaniu testów komisja odczytuje
prawid³owe odpowiedzi. Dziêki
temu ka¿dy uczeñ mo¿e przeana-
lizowaæ, na które pytania odpo-
wiedzia³ dobrze, a na które Ÿle. Po
podliczeniu wszystkich punktów
okaza³o siê, ¿e powinnam otrzy-
maæ 81 punktów na 100 mo¿li-
wych. Wiedzia³am, ¿e bywa³y lata,
kiedy wystarczy³o mieæ oko³o 75
punktów, aby przejœæ do kolejne-
go etapu, dlatego do domu wra-
ca³am z dobrym przeczuciem.
Ca³e popo³udnie minê³o w ner-
wowym oczekiwaniu na wyniki.
Dopiero oko³o godziny 21 otrzy-
ma³am informacjê, ¿e wstêpnie
dosta³am siê do zawodów III stop-
nia. Dlaczego wstêpnie? Otó¿
o przejœciu do etapu centralnego
decyduje wynik z testu oraz ocena
pracy badawczej. Przez miesi¹c
musia³am czekaæ na informacjê
czy Komitet G³ówny oceni³ moj¹
pracê na minimum 20 punktów.
Pod koniec lutego na stronie in-
ternetowej olimpiady biologicznej
pojawi³a siê lista osób zakwalifiko-
wanych do zawodów centralnych,
na której by³o moje nazwisko.
Ogromna radoœæ! Ju¿ tak niewie-
le zosta³o, aby osi¹gn¹æ swój cel –
zawody centralne.

Zawody centralne odbêd¹ siê
w dniach od 12 do 14 kwietnia. Przy-
gotowujê siê do nich wspó³pracu-
j¹c z panem profesorem. Razem
rozwi¹zujemy zadania testowe z eli-
minacji centralnych olimpiad, dys-
kutuj¹c nad odpowiedziami. Te lek-
cje dodaj¹ mi pewnoœci siebie przed
czêœci¹ pisemn¹ zawodów central-
nych. Jedynie czêœæ ustna pozostaje
dla mnie pewn¹ niewiadom¹ i przy-
prawia mnie o lekk¹ tremê. Chyba
ka¿dy z nas czuje siê pewniej sie-
dz¹c nad kartk¹ papieru ni¿ odpo-
wiadaj¹c twarz¹ w twarz przed spe-
cjalist¹ z danej dziedziny wiedzy. Li-
czê na to, ¿e doœwiadczenia z po-
przednich konkursów pozwol¹ mi
wygraæ ze stresem. Mam nadziejê,
¿e etap centralny pójdzie mi rów-
nie dobrze jak okrêgowy i stanie siê
moj¹ przepustk¹ na studia.

Jagoda Dolecka

REGULAMIN:
I. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Woje-

wódzka w Rzeszowie Filia w Le¿ajsku.
II. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach :
1. M³odzie¿owa (uczniowie szkó³ gimnazjalnych i œrednich),
2. Doros³ych
3. Regionalna (dla poetów z powiatu le¿ajskiego lub s¹siaduj¹cych

powiatów oraz tych, którzy napisz¹ wiersz o ziemi le¿ajskiej)
III. W konkursie nie mog¹ braæ udzia³u laureaci nagród g³ównych

oœmiu poprzednich edycji konkursu, poza tymi, którzy przeszli
z kategorii „M³odzie¿owej” do kategorii „Doros³ych”.

Cele konkursu:
– pobudzanie wra¿liwoœci i aktywnoœci twórczej w dziedzinie poezji,
– integracja œrodowisk twórczych,
– promocja wspó³czesnej twórczoœci poetyckiej.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Warunkiem udzia³u jest przes³anie 3 niepublikowanych i nienagra-

dzanych w innych konkursach utworów poetyckich.

3. Prace powinny byæ z³o¿one w 5 egzemplarzach w formie maszyno-
pisu lub wydruku komputerowego wraz z p³yt¹ CD zawieraj¹c¹
teksty utworów.

4. Tematyka i forma utworów dowolna.
5. Prace konkursowe nale¿y opatrzyæ god³em, a w do³¹czonej, zaklejo-

nej kopercie z tym samym god³em i zaznaczon¹ kategori¹ podaæ
imiê i nazwisko, adres, telefon, zawód, (Uczniowie –nazwa szko³y).

6. Prace zostan¹ ocenione przez Jury powo³ane przez organizatora,
nie podlegaj¹ zwrotowi i pozostaj¹ do dyspozycji organizatorów.

7. Autorzy, nadsy³aj¹c prace na konkurs, zgadzaj¹ siê na przetwarza-
nie danych osobowych.

Terminy:
1. Termin nadsy³ania prac: 30.04. 2013 r.
2. Przewidywany termin og³oszenia wyników i wrêczenia nagród:

7.06.2013 r. (O szczegó³ach laureaci zostan¹ powiadomieni odrêb-
nym pismem lub telefonicznie).

3. W ci¹gu 7 dni od tego terminu uka¿e siê informacja w Internecie.
Nagrody:
1. Laureaci otrzymaj¹ nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
2. Nagrody nie bêd¹ wysy³ane poczt¹. Nale¿y je odebraæ osobiœcie lub

przez upowa¿nionego przedstawiciela w dniu og³oszenia wyników
lub w ci¹gu nastêpnych 7 dni po tym terminie.

Prace nale¿y nadsy³aæ na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie Filia w Le¿ajsku, ul. Mickiewicza 79, 37-300 Le¿ajsk
Dodatkowe informacje: tel. 17 242 8352, e-mail: lezajsk@pbw.org.pl

O Kwiat Azalii – regulamin
IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kwiat Azalii” pod honorowym
patronatem Pos³a Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Rynasiewi-
cza oraz Starosty Le¿ajskiego Jana Kidy
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Turniej odbywa³ siê w Krzeszo-
wicach w dniach 22-24.02.2013 r.,
po trzydniowych zmaganiach wy-
³oniono zespo³y, które uzyska³y
awans do etapu 1/4 Mistrzostw
Polski.

Niestety, po dobrym pi¹tko-
wym meczu w szeregi naszego ze-
spo³u wkrad³a siê zbytnia pewnoœæ
siebie, co doprowadzi³o do spad-
ku koncentracji i zaanga¿owania
w meczach sobotnim i niedziel-
nym, a w koñcowym rezultacie
nasz zespó³ nie uzyska³ awansu do
dalszych gier, zajmuj¹c ostatecz-
nie trzecie miejsce w turnieju.

Mistrzostwa Polski Kadetek
Zakoñczy³ siê etap 1/8 Mistrzostw
Polski Kadetek,  w którym wystê-
powa³ zespó³ UKS „Trójka” Le-
¿ajsk (od sezonu 2013/2014
MUKS Le¿ajsk).

22.02.2013

Maraton Krzeszowice – MOSM Tychy .... 3:0 ... 25:19, 25:15, 38:36

Trójka Le¿ajsk – Jedynka Kluczbork ........... 3:1 ... 12:25, 25:22, 25:23, 25:13

23.02.2013

MOSM Tychy – Jedynka Kluczbork ........ 3:0 ... 25:11, 25:22, 25:17

Maraton Krzeszowice – Trójka Le¿ajsk .... 3:0 ... 25:13, 25:11, 25:14

24.02.2013

Trójka Le¿ajsk – MOSM Tychy ................ 0:3 ... 11:25, 18:25, 12:25

Jedynka Kluczbork – Maraton Krzeszowice . 0:3 ... 16:25, 18:25, 21:25

TABELA

miejsce/ dru¿yna ....................... mecze ... punkty .... sety ........ ma³e pkt.

1/ CKiS Maraton Krzeszowice ..... 3 ............ 6 ......... 9:0 ......... 238:163

2/ MOSM Tychy ............................ 3 ............ 5 ......... 6:3 ......... 220:179

3/ UKS Trójka Le¿ajsk ................... 3 ............ 4 ......... 3:7 ......... 166:233

4/ UKS Jedynka Kluczbork ........... 3 ............ 3 ......... 1:9 ......... 188:237

Odpowiedzialnoœæ z tytu³u
niezgodnoœci towaru z umow¹
jest obowi¹zkowa, co oznacza, ¿e
sprzedawca nie mo¿e jej z góry
wy³¹czyæ ani ograniczyæ w drodze
umowy z kupuj¹cym, zanim na-
bywca nie zawiadomi sprzedawcy
o niezgodnoœci towaru z umow¹.
Ponadto ustawa z dnia 27 lipca
2002 r. o szczególnych warunkach
sprzeda¿y konsumenckiej (Dz.U
z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z póŸn.
zm.) dok³adnie reguluje upraw-
nienia kupuj¹cego i obowi¹zki
sprzedawcy w tej mierze i nie

Poradnik konsumenta:

Jaka jest ró¿nica pomiêdzy
gwarancj¹ a odpowiedzialnoœci¹
sprzedawcy z tytu³u niezgodnoœci
towaru z umow¹?
Czy gwarancja jest obowi¹zkowa?

Biuro Powiatowego Rzecznika
Konsumentów czynne jest we
wtorek i czwartek w godz. 7.30-
15.30 w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Le¿ajsku, przy
ul. Kopernika 8, pok. 102.

pozostawia zbyt wiele swobody
obu stronom na odmienne usta-
lenia. Co istotne, ten rodzaj od-
powiedzialnoœci dotyczy sprze-
dawcy, co oznacza, ¿e kupuj¹cy
ze swoimi roszczeniami reklama-
cyjnymi nie mo¿e wyst¹piæ bez-
poœrednio do producenta, jeœli
to nie on jest stron¹ transakcji.

Inaczej jest z gwarancj¹. Gwa-
rancji z regu³y udziela produ-
cent, ewentualnie dystrybutor
b¹dŸ importer. Rzadko gwarancji
udziela sam sprzedawca, choæ jest
to dopuszczalne. Udzielenie gwa-

rancji jest bezp³atne, a nastêpu-
je przez oœwiadczenie gwaranta
z³o¿one w dokumencie gwaran-
cyjnym b¹dŸ w reklamie. To tam
znajdziemy prawa i obowi¹zki, ja-
kie bierze na siebie gwarant, a tak-
¿e uprawnienia kupuj¹cego w ra-
zie, gdy w³aœciwoœæ towaru nie
bêdzie odpowiada³a tej, o jakiej za-
pewnia udzielaj¹cy gwarancji. Nie
oznacza to jednak, ¿e dokument
gwarancyjny mo¿e byæ sformu³o-
wany dowolnie, bo za gwarancjê
nie uwa¿a siê takiego oœwiadcze-
nia, które nie kszta³tuje ¿adnych

obowi¹zków gwaranta. Ponadto
informacje udzielane przez gwa-
ranta musz¹ byæ jasne, zrozumia-
³e i nie mog¹ wprowadzaæ konsu-
menta w b³¹d. Informacje te po-
winny te¿ byæ wystarczaj¹ce do
prawid³owego i pe³nego korzysta-
nia ze sprzedanego towaru. Udzie-
lenie gwarancji nie wy³¹cza te¿
uprawnieñ kupuj¹cego wynika-
j¹cych z tytu³u niezgodnoœci
towaru z umow¹. Przepisy wrêcz
wymagaj¹, aby w dokumencie
gwarancyjnym by³o o tym przy-
pomnienie. Gwarancja najczêœciej
dotyczy naprawy towaru w serwi-
sie albo wymiany wadliwego towa-
ru na inny. Nie ma obowi¹zku,
aby gwarancja zapewnia³a np. wy-
mianê towaru na nowy albo zwrot
pieniêdzy za wadliwy towar.

www.uokik.gov.pl

Sk³ad zespo³u: Agnieszka Kowal, Maria Bigas, Magdalena Trêbacz, Katarzyna Ziêzio, El¿bieta Materna, Monika Konior, Rozalia Tworek, Zuzanna

Kosiarska, Paulina Popowicz, Miros³awa Kowal, Magdalena Kozyra. Trener zespo³u Daniel Domaga³a, kierownik zespo³u Miros³aw Bigas
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Jedna z tych œwi¹tyñ – rywalka
œwi¹tyni Salomona – mog³aby zaj¹æ
honorowe miejsce obok najpiêkniej-
szych naszych budowli. Jest wspanial-
sza ni¿ cokolwiek z tego, co zostawi³a
nam Grecja lub Rzym – napisa³
o œwi¹tyni Angkor Wat – Francuz
Henri Mouhot, który w styczniu
1860 roku nadzia³ siê na ni¹ w kam-
bod¿añskiej d¿ungli na pó³noc od
wielkiego jeziora Tonle Sap.

Czy rzeczywiœcie tak jest, bê-
dziemy mogli siê przekonaæ ju¿
za chwilê stoj¹c przy kasach bile-
towych. Cyfrowe zdjêcie, 20 dola-
rów i bilet z nasz¹ podobizn¹ go-
towy. Jesteœmy u celu naszej wy-
prawy. Przed nami zapomniany
przez wieki ósmy cud œwiata – œwiê-
te miasto – Angkor.

Ponad tysi¹c lat wczeœniej,
w 802 roku, lokalny khmerski
w³adca D¿ajawarman II za³o¿y³ tu
miasto Angkor, stolicê swego pañ-
stwa. Tereny te obfitowa³y w wodê
i po zbudowaniu sieci kana³ów na-
wadniaj¹cych rolnicy mogli siê cie-
szyæ zbiorami ry¿u przez ca³y rok.
Z czasem Angkor rozrós³ siê w gi-
gantyczn¹ milionow¹ metropoliê.
Miasto zajmowa³o obszar tysi¹ca
kilometrów kwadratowych – dwa
razy wiêcej ni¿ dzisiejsza Warsza-
wa – co czyni³o je najwiêkszym pod
wzglêdem powierzchni miastem
na œwiecie przed rewolucj¹ prze-
mys³ow¹.

Nasz¹ przygodê z Angkor roz-
poczniemy 32 km od centrum
wielkiego staro¿ytnego miasta
w œwi¹tyni „Banteay Srey”, któr¹
odkryto doœæ póŸno, bo dopiero
w 1924 roku. Twierdza Kobiet to
niewielka œwi¹tynia zbudowana
pod koniec X wieku z misternymi
p³askorzeŸbami zaliczanymi do
najpiêkniejszych egzemplarzy kla-
sycznej sztuki khmerskiej. Zadzi-
wiaj¹ca jest precyzja z jak¹ przed-
stawiono postacie i motywy roœlin-
ne. Twarz ¿ony Wisznu – Laksz-
mi, ma zaledwie kilka centyme-
trów wielkoœci.

Pod koniec X wieku król Rajen-
dravarman II buduje Pre Rup,
œwi¹tyniê poœwiêcon¹ Sziwie. Na
jej wierzcho³ku stoi pa³ac indyjskie-
go boga Indry. Czworok¹tna pira-
mida, symbolizuje cztery strony
œwiata a jedn¹ z nich zamieszkuj¹
ludzie. To bardzo schematyczny opis
budowli, na któr¹ po stromych
schodach spróbujemy siê wspi¹æ.
Zdyszani docieramy na trzeci, naj-
wy¿szy taras, którego strzeg¹ ka-
mienne lwy. St¹d œwi¹tynia robi
jeszcze wiêksze wra¿enie. Kilkadzie-
si¹t wie¿ i wie¿yczek pokrytych sztu-
kateri¹ wykonan¹ w czerwonym
piaskowcu wznosi siê ponad ota-
czaj¹c¹ j¹ zielon¹ d¿unglê. Smaga-
ni gor¹cym wiatrem i parnnym, du-
sznym powietrzem czujemy satys-
fakcjê stoj¹c na 1000-letnich bu-
dowlach. Ostatni rzut oka na oka-
za³y kompleks i jedziemy dalej.
Przed nami olbrzymie zbiorniki
wodne, które poprzez system ka-
na³ów nawadnia³y ¿yzn¹ nizinê, na
której znajdowa³o siê miasto. Przez

tajemnicz¹ bramê wchodzimy do
œwi¹tyni Ta Prohm, zbudowanej w
XIII wieku. Ta buddyjska œwi¹tynia,
jedna z najwiêkszych budowli okre-
su angkorskiego zas³ynê³a wiele wie-
ków póŸniej. Pozostawiona przez
setki lat na pastwê d¿ungli popa-
d³a w ruinê. Jednak to przyroda,
która by³a jej najwiêkszym prze-
kleñstwem, przynios³a jej rozg³os
i s³awê. Ta Phrom, jest jednym
z najczêœciej odwiedzanych cudów
architektonicznych Angkoru. Tu-
taj krêcono zdjêcia do filmów
„Tomb Raider” i „Dwaj bracia” oraz
s³ynnego Indiana Jones. Jesteœmy
zaczarowani. Przed nami kamienie

i drzewa spojone na zawsze w uœci-
sku. Œwi¹tynie uginaj¹ce siê pod
ciê¿arem zach³annych drzew. Sp³y-
waj¹ce z nadpro¿y korzenie i liany
opasaj¹ kamienne framugi.
Omsza³e zielone g³azy z trudem
walcz¹ce z potê¿nym uœciskiem
korzeni. Na naszych oczach roz-
grywa siê walka natury z histori¹.
Zaczynamy nie zauwa¿aæ wspania-
³ych architektonicznych i rzeŸbiar-
skich detali. Niebiañskie tancerki
– Apsary, z ³agodnym uœmiechem
na twarzy od stuleci patrz¹ na ko-
rzenie drzew, które niczym wê¿e
mia¿d¿¹ misterne dzie³a r¹k ludz-
kich. Dzisiaj trzask rozrywanych

� Drzewa mia¿d¿¹ce misterne dzie³a r¹k ludzkich

�Odwieczni mieszkañcy Angkor Wat. �Walka natury z histori¹

�Tajemnicze oblicza œwi¹tyni Bayon

�Mityczne wê¿ê strzeg¹ce wejœcia do

kompleksu œwi¹tynnego Angkor Thom.

Angkor – W uścisku naturyAngkor – W uścisku natury
Kambodża – cz. 2Kambodża – cz. 2
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kamieni zag³uszaj¹ turyœci, którzy
coraz liczniej tu przybywaj¹, by
obejrzeæ potêgê natury. I my mamy
pecha, tu¿ przed nami na teren
œwi¹tyni wpada ha³aœliwa grupa
turystów z Japonii. Jednak i tym
razem przyroda nie daje za wy-
gran¹. Szelest milionów cykad sku-
tecznie zag³usza ludzki gwar. Ta
Phrom, buddyjska œwi¹tynia po-
œwiêcona matce króla D¿ajawarma-
na VII jest dziœ w ca³oœci poch³o-
niêta przez d¿unglê. Pozostawiono
j¹ niemal w takim stanie, w jakim
zastali j¹ w XIX wieku francuscy
badacze. Dziœ jest za póŸno na ja-
kiekolwiek dzia³ania – gdyby teraz
usun¹æ zarastaj¹ce j¹ drzewa, do-
sz³oby do zawalenia konstrukcji.
Tak wiêc ¿ar³oczne drzewa kapo-
kowe bêd¹ królowaæ tu nadal, a¿
dokonaj¹ dzie³a zniszczenia. Tu¿ za
murami œwi¹tyni atakuj¹ nas sprze-
dawcy pami¹tek. Nie mamy za wie-
le czasu na zakupy, ale trudno nie
skorzystaæ z takich okazji. 2$ za
koszulkê i ruszamy dalej. Zatrzy-
mujemy siê przed œwi¹tyni¹ Ta Keo
poœwiêcon¹ bogu Sziwa, œwi¹tyniê
Thomanom oraz jej bliŸniaczkê
Chau Say Tevoda, rekonstruowan¹
w b³yskawicznym tempie przez
Chiñczyków dopóki by³y pieni¹-
dze. Kiedy siê skoñczy³y, w ci¹gu
jednego dnia Chiñczycy porzucili
narzêdzia i pozostawili œwi¹tyniê
w rusztowaniach.

Po kilku godzinach zwiedzania
jesteœmy w skromnej restauracji
przy niewielkim bazarze. Niestety
nie ma tutaj klasycznych kambo-
d¿añskich przysmaków, jak pie-
czone na g³êbokim oleju paj¹ki
w cieœcie, ale zaspokajamy g³ód
wodnist¹ zup¹ rybn¹ i miseczk¹
ry¿u. Od czasu kiedy œwiat na
nowo odkry³ Angkor, Kambod¿a
jest dumna ze swojego zabytku.
S³owo Angkor – widnieje na ety-
kietach piwa, papierosów, jako na-
zwa wiêkszoœci hoteli. Wizerunki
Angkor Wat znajduj¹ siê na bank-
notach, widokówkach i obrazach.

Co chwilê spotykamy siê z ubó-
stwem mieszkañców Kambod¿y,
którzy w poszukiwaniu jedzenia
przeczesuj¹ œwiête sadzawki.

Obok nas królewska œwi¹tynia
– Phimeanakas, w formie trzypo-
ziomowej piramidy zwieñczonej
z³ot¹ iglic¹ zbudowanej z latery-
tu. Zaraz obok Taras Trêdowatego
Króla, który jak g³osi legenda
zmar³ na tr¹d. A dalej d³ugi na 350
metrów Taras S³oni, z którego ogl¹-
dano publiczne ceremonie i para-
dy. Dwu i pó³ metrowej wysokoœci
mur ozdobiono wizerunkami s³o-
ni i garudy – mitycznego cz³owie-
ka ptaka, wierzchowca boga Wisz-
nu.

Jesteœmy przy jednej z najpiêk-
niejszych i najoryginalniejszych
œwi¹tyñ Angkor Thom. Z daleka
nie wyró¿nia siê niczym szczegól-
nym, po chwili jednak, mamy
wra¿enie, ¿e jesteœmy obserwowa-
ni. W œwi¹tyni jest 37 wie¿ i nie-
mal wszystkie zosta³y ozdobione
wielkimi twarzami spogl¹daj¹cymi
w cztery strony œwiata. Kamienne
twarze patrz¹ spod pó³przymkniê-
tych powiek. Za ich uœmiechem
kryj¹ siê tajemnice Angkoru, któ-
rych my mo¿emy siê tylko domy-
œlaæ. Tylko one, œwiadkowie histo-
rii znaj¹ historie potê¿nych kró-
lów w³adaj¹cych Imperium Khme-
rów. Kamienne Ÿrenice œledz¹ naj-
mniejszy ruch. Ka¿de oko jest
wiêksze od naszej g³owy. I ten
uœmiech. Kamienne twarze igraj¹
z przybyszem. Zza za³amañ mu-
rów i bram wy³aniaj¹ siê wci¹¿
nowe i nowe. Niektóre zniszczo-
ne, inne jakby wykute wczoraj.
Jednak im wiêcej oblicz œwi¹tyni
Bayon zobaczymy, tym silniejsze
jest wra¿enie, ¿e tak naprawdê,
ci¹gle ogl¹damy t¹ sam¹ twarz.
Wszystkie przedstawiaj¹ Buddê
zadziwiaj¹co podobnego do w³ad-
cy Królestwa Angkoru, D¿ajawar-
mana VII. Œwi¹tyniê budowano
przez niemal 40 lat, kilkakrotnie
zmieniaj¹c i tak doskona³e plany.

Wszystko po to, by urod¹, rozma-
chem i œwietnoœci¹ przyæmi³a Ang-
kor Wat, œwi¹tyniê wzniesion¹
przez Surjawarmana II, pierwsze-
go wielkiego w³adcê Imperium
Khmerów. Angkor Wat czêsto
bywa mylona z ca³ym, licz¹cym
400 km kw. kompleksem Angko-
ru. Angkor (s³owo to po khmer-
sku oznacza „stolicê” albo „œwiête
miasto”) by³ stolic¹ Imperium
Khmerskiego przez ponad pó³
tysi¹clecia. Tymczasem Angkor
Wat to najwspanialsza z jego œwi¹-
tyñ. Najwiêksza na œwiecie. Jej
budowê zakoñczono kilka lat
przed wzniesieniem paryskiej ka-
tedry Notre Dame i podobno zu-
¿yto na ni¹ wiêcej kamienia ni¿
na Piramidê Cheopsa. Przez 37 lat
pracowa³o przy niej 55 tysiêcy ro-
botników. Angkor Wat to nie tyl-
ko wspania³a architektura i urba-
nistyka, to precyzyjnie zaplanowa-
ny œwiat, z pokor¹ prowadz¹cy
wiernych przed oblicze w³adcy.
Pokonuj¹c szerok¹ fosê, przeciska-
j¹c siê obok pos¹gu Wisznu, wcho-
dzimy na olbrzymi¹ przestrzeñ,
wype³nion¹ niewielkimi œwi¹tynia-
mi i sadzawkami, w których odbi-
ja siê g³ówny kompleks. To jedno
z najczêœciej fotografowanych
miejsc na œwiecie. Wizytówka
Angkor, Kambod¿y i jednego
z wielkich odkryæ wspó³czesnego
œwiata. Pod koniec XIII wieku im-
perium khmerskie upada.
W 1432 r. Tajowie zajmuj¹ Ang-
kor i przenosz¹ swoj¹ stolicê do
Penh. W XV wieku Khmerowie
popadaj¹ w zale¿noœæ od Syjamu
i Wietnamu. Dla Angkor Wat z³a
passa ci¹gnie siê przez ca³y XX
wiek. Na murach widaæ do dziœ
œlady kul z czasów Czerwonych
Khmerów Pol Pota. Dla nich za-
bytki nie reprezentowa³y ¿adnej
wartoœci. Angkor Wat zdzicza³,
w ruinach grasowa³y zbrojne ban-
dy a œwi¹tynie zaminowano. Wraz
z nastaniem re¿imu wszyscy zagra-
niczni cz³onkowie ekipy prowa-

Zapraszamy na YOU
TUBE – Niezwyk³y
Œwiat: KAMBOD¯A

dz¹cej prace rekonstrukcyjne zo-
stali wydaleni z kraju, dokumen-
tacjê zniszczono, a z kilku tysiêcy
tubylców wspó³pracuj¹cych z ar-
cheologami pozosta³o jedynie kil-
ka osób. Paradoksalnie wielkie oga-
³acanie zaczê³o siê po wojnie.
W 1992 r. w Pary¿u podpisana zo-
sta³a umowa pokojowa. Saperzy
rozminowali teren. Angkor by³ jak
sklep jubilerski z wyr¹banymi
drzwiami. Efekty mo¿na obejrzeæ
w sklepach z antykami w Hong-
kongu, w Bangkoku, Nowym Jor-
ku czy Londynie. W niektórych
œwi¹tyniach Angkor Wat 90 proc.
pos¹gów jest bez g³ów, a w p³asko-
rzeŸbach wyciêto wielometrowe
wyrwy pi³ami tarczowymi. Rato-
waniem zajê³o siê UNESCO.
W 1992 r. wpisano Angkor Wat
na Listê Œwiatowego Dziedzictwa
Kultury. Teren patroluje dziœ kil-
kuset uzbrojonych stra¿ników
specjalnie powo³anej Stra¿y Dzie-
dzictwa. Prowadzi siê akcjê eduka-
cyjn¹ wœród miejscowej ludnoœci,
uœwiadamiaj¹c¹, ¿e Angkor jest
ich, ¿e bez dorobku kultury ich
kraj nie ma przysz³oœci. Najbardziej
przekonuje ich jednak to, ¿e za-
bytki przyci¹gaj¹ turystów i ¿e
maj¹ sta³e Ÿród³o zarobku. Nieste-
ty poza Angkor Wat z³odzieje
kopi¹ dzieñ w dzieñ w setkach
innych.

Pomimo wielu niedogodnoœci,
Kambod¿a to wymarzony kraj dla
podró¿ników i globtroterów, pe-
³en zaskakuj¹cych miejsc, wspa-
nia³ych widoków i cudnych mo-
tywów fotograficznych. Dziêki
w miarê stabilnej sytuacji politycz-
nej, Kambod¿a stanowi jedn¹
z najwiêkszych atrakcji Azji Po³u-
dniowo-Wschodniej. Warto jednak
jak najszybciej wybraæ siê w te re-
jony, zanim przemys³ turystyczny
pozbawi to miejsce uroku.

�Ta Prohm – œwi¹tynia któr¹ poch³onê³a d¿ungla. �Widok ze œwi¹tyni Pre Rup.
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Eliminacje do Mistrzostw Europy
23 lutego br. w E³ku, odby³y siê
Kwalifikacje do Mistrzostw Euro-
py Karate Shinkyokushin zorga-
nizowane przez E³cki Klub Kyoku-
shin Karate kierowany przez Shi-
han Remigiusza Karpiñskiego.

Zawodnicy CSWiS stawiaj¹ rów-
nie¿ na edukacjê, dlatego te¿
w dniu 2 marca br. uczestniczyli
w IV Seminarium Doszkolenio-
wym Karate Shinkyokushin –
Branch Shihan Wies³aw Gwizd.

Seminarium mia³o charakter
otwarty i ka¿dy Klub móg³ wzi¹æ

w nim udzia³. W Seminarium
wziê³o udzia³ 177 uczestników re-
prezentuj¹cych Kluby z: Rzeszo-
wa, Krosna, Mielca, Kolbuszowej,
Le¿ajska, Starego S¹cza, Krako-
wa, Brzozowa, Gromnika, D¹bro-
wy Tarnowskiej i Tarnowa. Tema-
tem Seminarium by³o ujednolice-
nie systemu nauczania i wymo-

gów egzaminacyjnych, jak rów-
nie¿ sta³e podnoszenie poziomu
wyszkolenia instruktorów, zawod-
ników i cz³onków Klubów.

Seminarium cieszy³o siê du¿ym
zainteresowaniem wœród dzieci
i m³odzie¿y, poniewa¿ ka¿dy móg³
zdobyæ nowe doœwiadczenie w
sztukach walki i mi³o spêdziæ czas.

AD

Przygotowania do hiszpañskie-
go turnieju rozpoczê³y siê na d³u-
go przed wyjazdem. Oprócz przy-
gotowania formy i techniki zawod-
ników trwa³y intensywne przygo-
towania logistyczne zwi¹zane
z wyjazdem le¿ajskiego teamu. Po
dopiêciu wszystkiego na „ostatni
guzik ” 5 lutego br. do stolicy Ka-
talonii wylecia³a dziesiêcioosobo-
wa ekipa reprezentuj¹ca LKKK.
W sk³ad dru¿yny weszli: kierow-
nik dru¿yny sensei Dariusz Bur-
da, opiekunowie i jednoczeœnie se-
kundanci senpai Adam Fleszar,
Piotr Jeziorowski, zawodnicy Iza-
bela Dec, Katarzyna Burda, Pauli-
na Majder, Natalia Stachula, Hu-
bert Fleszar, Karol Kurzyp i Ma-
ciej Jeziorowski.

W Otwartych Mistrzostwach
Hiszpanii oprócz gospodarzy
udzia³ wziê³y dru¿yny narodowe
z takich krajów jak: Francja, Ukra-
ina, Polska i Rosja. Ze wzglêdu na

Otwarte Mistrzostwa Hiszpanii Kyokushin Karate

spore koszty uczestnictwa w za-
wodach zwi¹zanych z przelotem,
zakwaterowaniem itp. klub zde-
cydowa³ siê wys³aæ na turniej tyl-
ko juniorów z najd³u¿szym sta¿em
cz³onkowskim, co mia³o swoje
odzwierciedlenie w rywalizacji tak
w kata jak i kumite. Hubert Fle-
szar w swojej drugiej walce trafi³
na bardzo dobrego Rosjanina, za-
wodnika z moskiewskiego klubu.
Hubert mimo œwietnej postawy
Rosjanina wygra³ swoj¹ walkê
przed czasem. Równie¿ pozostali
zawodnicy LKKK w walkach eli-
minacyjnych trafili na bardzo do-
brych zawodników, wœród których
nie brakowa³o posiadaczy czar-
nych pasów. Za wielki sukces
uznaæ trzeba fakt, ¿e w tak silnie
obsadzonym turnieju nasza sied-
mioosobowa dru¿yna wywalczy³a
szeœæ medali, w tym piêæ srebrnych
i jeden br¹zowy. Tytu³ miêdzyna-
rodowego wicemistrza Hiszpanii

w swoich kategoriach wywalczyli:
Karol Kurzyp, Hubert Fleszar,
Maciej Jeziorowski i Katarzyna
Burda, która wywalczy³a na dwa
wicemistrzostwa jedno w kumite,
drugie w kata. Trzecie miejsce
w kumite zdoby³a Paulina Majder.

W czasie wyjazdu oprócz tre-
ningów i startu w zawodach zna-
laz³ siê czas na zwiedzanie wybrze-
¿a Katalonii, w tym na wizytê
w jej stolicy Barcelonie.

Szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê sponsorom bez wspar-
cia których wyjazd do odleg³ej
Hiszpanii nie by³by mo¿liwy. Fi-

W turnieju wystartowa³o 238
zawodników z 32 klubów (12
Branch Chief Polska). Turniej by³
równie¿ jubileuszem 35-lecia E³c-
kiego Klubu Kyokushin Karate.
Kwalifikacje odby³y siê w konku-
rencjach kata i kumite dla kade-
tów rocznik 97-98, juniorów
95-96 oraz seniorów. Turniej zgro-
madzi³ na trybunach oko³o 1000
widzów.

Zawody sta³y na bardzo wyso-
kim poziomie organizacyjnym
i sportowym. Centrum Sztuk
Walki i Sportu w Le¿ajsku re-
prezentowali w kategorii junior:
Joanna Jaworska plasuj¹c siê na
III pozycji oraz Dominik Uber-
man, który przegra³ walkê o wej-
œcie do pó³fina³u.

Wiêcej informacji

o Klubie na:

 www.csw.net.pl

Podczas uroczystego spotkania koñcz¹cego
II miêdzynarodowy turniej „IKO GALIZIA CUP
2012” lider hiszpañskiego IKO shihan Daniel
Lorente przekaza³ na rêce sensei Dariusza
Burdy z Le¿ajskiego Klubu Kyokushin Karate
zaproszenie do odwiedzenia Hiszpanii. Okazj¹
do rewizyty i odwiedzenia Katalonii sta³y siê
zorganizowane w dniu 9 lutego br. Otwarte
Mistrzostwa Hiszpanii Kyokushin Karate.

nansowo wsparli nas: Urz¹d Mia-
sta i Gminy w Nowej Sarzynie,
Elektrociep³ownia Nowa Sarzyna,
Browar w Le¿ajsku, Z. Ch. Siliko-
ny Polskie Sp. z o.o. , Alvig
Sp. z o.o. , Zak³ad doœwiadczalny
Organika Sp. z o.o. Sk³adamy rów-
nie¿ podziêkowania w³adzom Po-
wiatu Le¿ajskiego i Urzêdu Miej-
skiego w Le¿ajsku. Jeszcze raz
bardzo serdecznie dziêkujemy.

OSU! DB

Wiêcej informacji

o Klubie na:

www.karate.lezajsk.pl
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Halowa Liga Powiatowa – sezon 2013

W dniu 9.02.br. goœcinnie na
Hali Sportowej przy Zespole Szkó³
w Tryñczy zosta³ rozegrany turniej
w pi³ce no¿nej juniorek w ramach
Halowej Powiatowej Ligi 2013, or-
ganizowany przez Powiatowe Zrze-
szenie Zespo³ów Sportowych
w Le¿ajsku.

W turnieju rozegrano 11 spo-
tkañ, w których uczestniczy³o 58
zawodniczek reprezentuj¹cych
poszczególne dru¿yny.

Puchary i nagrody dla uczestni-
ków turnieju, które zosta³y ufun-
dowane przez Starostê Le¿ajskie-
go i Wójta Gminy Tryñcza, wrê-
czali: Pan Marek Kogut – Wice-
starosta Le¿ajski, Pan Ryszard Jê-
druch – Wójt Gminy Tryñcza i Pan
Zbigniew Œliwa – Prezes Powiato-
wego Zrzeszenia Zespo³ów Spor-
towych w Le¿ajsku.

KATEGORIA: JUNIORKI

Kolejnoœæ gier:

1. GUKS Brzyska Wola - Ziemia Tryniecka .......................................... 1:3

2. Niepub. Gimn. w Dêbnie - LKS „Grodziszczanka” Grodzisko D. ... 1:2

3. Zespó³ Szkó³ Grodzisko Górne - GUKS Brzyska Wola ................... 2:2

4. Gimnazjum Tryñcza - Niepubliczne Gimnazjum w Dêbnie ............. 0:3

5. Ziemia Tryniecka - Zespó³ Szkó³ Grodzisko Górne ....................... 5:0

6. LKS „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne - Gimnazjum Tryñcza ..... 5:0

Mecze pó³fina³owe:

Ziemia Tryniecka - Niepubliczne Gimnazjum w Dêbnie ...................... 0:1

GUKS Brzyska Wola - LKS „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne ......... 0:4

Mecz o V miejsce:

Zespó³ Szkó³ Grodzisko Górne - Gimnazjum Tryñcza ....................... 0:2

Mecz o III miejsce:

Ziemia Tryniecka - GUKS Brzyska Wola .............................................. 6:0

Mecz o I miejsce:

Niepub. Gimn. w Dêbnie - LKS „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne . 0:1

Dru¿yny bior¹ce udzia³:

I grupa:

1. Zespó³ Szkó³ Grodzisko Górne

2. GUKS Brzyska Wola

3. Ziemia Tryniecka

II grupa:

1. Gimnazjum Tryñcza

2. Niepubliczne Gimn. w Dêbnie

3. LKS „Grodziszczanka” Grodzisko D.

Dru¿yny bior¹ce udzia³ w turnieju m³odzików w Giedlarowej:

I grupa:

1. LKS Brzyska Wola

2. UKS „Lotnik” Wierzawice

3. MZKS „Unia” Nowa Sarzyna

W dniu 23.02.2013 r. turniejem
na Hali Sportowej przy Zespole
Szkó³ w Giedlarowej w pi³ce no¿-
nej m³odzików, zorganizowanym
przez Powiatowe Zrzeszenie Ze-
spo³ów Sportowych w Le¿ajsku,
zosta³y zakoñczone rozgrywki dzie-
ci i m³odzie¿y w Powiecie Le¿aj-
skim w ramach Halowej Powiato-
wej Ligi 2013 w kategorii tramp-
karzy, juniorek i m³odzików.

KATEGORIA: M£ODZIK

Kolejnoœæ gier:
1. LKS Brzyska Wola - UKS „Lotnik” Wierzawice .................................. 1:6

2. ULKS „Maraton” Giedlarowa - LKS „Grodziszczanka” Grodzisko D. . 1:2
3. UKS „Lotnik” Wierzawice - MZKS „Unia” Nowa Sarzyna .................. 3:5

4. LKS „Grodziszczanka” Grodzisko D. - Szko³a Podstawowa Tryñcza 2:4
5. MZKS „Unia” Nowa Sarzyna - LKS Brzyska Wola ............................. 2:1

6. ULKS „Maraton” Giedlarowa - Szko³a Podstawowa Tryñcza ........... 4:1

Mecze pó³fina³owe:
MZKS „Unia” Nowa Sarzyna - Szko³a Podstawowa Tryñcza ................ 2:1

UKS „Lotnik” Wierzawice - ULKS „Maraton” Giedlarowa ...................... 3:4
Mecz o V miejsce:

LKS Brzyska Wola - LKS „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne ............... 3:2
Mecz o III miejsce:

Szko³a Podstawowa Tryñcza - UKS „Lotnik” Wierzawice ...................... 7:2
Mecz o I miejsce:

MZKS „Unia” Nowa Sarzyna - ULKS „Maraton” Giedlarowa ................ 0:2

Tabela koñcowa

1. ULKS „Maraton” Giedlarowa

2. MZKS „Unia” Nowa Sarzyna

3. Szko³a Podstawowa Tryñcza

4. UKS „Lotnik” Wierzawice

5. LKS Brzyska Wola

6. LKS „Grodziszczanka” Grodzisko D.

Puchary i nagrody dla uczestników
turnieju, które zosta³y ufundowa-
ne przez Starostê Le¿ajskiego
i Wójta Gminy Le¿ajsk, wrêczali:
Pan Marek Kogut – Wicestarosta
Le¿ajski, Pani Lidia Stêpniowska
– Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Gie-
dlarowej i Pan Zbigniew Œliwa –
Prezes Powiatowego Zrzeszenia
Zespo³ów Sportowych w Le¿aj-
sku.

II grupa:

1. ULKS „Maraton” Giedlarowa

2. LKS „Grodziszczanka” Grodzisko D.

3. Szko³a Podstawowa Tryñcza

Tabela koñcowa

1. LKS „Grodziszczanka”

Grodzisko Dolne

2. Niepubliczne Gimnazjum

w Dêbnie

3. Ziemia Tryniecka

4. GUKS Brzyska Wola

5. Gimnazjum Tryñcza

6. Zespó³ Szkó³ Grodzisko Górne

Najlepsza bramkarka: Karolina

Bartnik - Niepubliczne Gimnazjum

w Dêbnie. Najlepsza zawodniczka:

Karolina Tabin - LKS „Grodziszczan-

ka” Grodzisko Dolne. Najskutecz-

niejsza zawodniczka: Agata Ogry-

zek - Ziemia Tryniecka

Najlepszy bramkarz: Patryk Wiatr - MZKS „Unia” Nowa Sarzyna. Najlep-

szy zawodnik: Dawid Pó³torak - ULKS „Maraton” Giedlarowa. Najskutecz-

niejszy zawodnik: Damian Kozyra - UKS „Lotnik” Wierzawice.
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Projekt skierowany jest do nastêpuj¹-

cych osób z Powiatu Le¿ajskiego:

– osoby niepe³nosprawne
– osoby przebywaj¹cy w pieczy zastêp-

czej i ich opiekunowie
– sprawcy przemocy w rodzinie.

Celem g³ównym Projektu jest wzmoc-
nienie aktywnoœci spo³ecznej, eduka-
cyjnej i zawodowej uczestników.

W ramach projektu realizowane bêd¹
m.in. nastêpuj¹ce dzia³ania dostoso-

wane do indywidualnych potrzeb

uczestników:

1. Trening interpersonalny – jego ce-
lem bêdzie budowanie pozytywnej
samooceny i rozwiniêcie umiejêt-
noœci komunikowania siê.

2. Krótkofalowa terapia psychologicz-

na – jej celem bêdzie udzielanie in-
dywidualne-go poradnictwa i wspar-
cia psychologicznego z uwzglêdnie-
niem indywidualnych cech i pro-
blemów poszczególnych uczestni-
ków.

3. Kursy i szkolenia – ich celem bê-
dzie zdobycie nowych kompetencji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LE¯AJSKU
rozpoczyna realizacjê projektu systemowego

pn. „Program aktywizacji spo³ecznej w powiecie le¿ajskim”
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

PO KL Priorytet VII, Dzia³anie 7.1. Poddzia³anie 7.1.2.

oraz wiedzy przygotowuj¹cej
do wchodzenia na rynek pracy.

4. Szkolenie z zakresu aktywnego po-

szukiwania pracy – jego celem bê-
dzie poszerzenie wiedzy i kompe-
tencji z dziedziny rynku pracy, two-
rzenie dokumentów aplikacyjnych,
sposoby poszukiwania pracy itd.

5. Warsztaty grupowe – ich celem, bê-
dzie m.in.: zwiêkszenie kompeten-
cji spo³ecznych i wychowawczych,
praca nad stresem, z³oœci¹, fru-
stracj¹, konstruktywnymi zachowa-
niami i emocjami itp.

6. Turnus rehabilitacyjny dla osób nie-
pe³nosprawnych. Celem turnusu
bêdzie rehabilitacja spo³eczna po-
³¹czona z elementami wypoczynku
i popraw¹ stanu zdrowia uczestni-
ków.

7. Program korekcyjno-edukacyjny,
którego celem zasadniczym bêdzie
korekta funkcjonowania spo³eczne-
go sprawców przemocy w rodzinie.
Adresatami programu bêd¹  osoby
wykazuj¹ce motywacjê do terapii.

8. Kursy edukacyjne (np. ma³ej gastro-
nomii, florystyczny, kurs samoobro-
ny) – ich celem bêdzie podniesie-
nie kompetencji ¿yciowych osób
nara¿onych na przemoc fizyczn¹ oraz
umiejêtnoœci spo³eczno-zawodo-
wych umo¿liwiaj¹-cych powrót do
¿ycia spo³ecznego.

Przez ca³y okres trwania projektu pro-
wadzona bêdzie praca socjalna dla
uczestników projektu.

Koordynator rodzinnej pieczy zastêp-
czej bêdzie pracowa³ z rodzinami za-
stêpczymi, pomagaj¹c w rozwi¹zywaniu
bie¿¹cych problemów.

Osoby niepe³nosprawne bêd¹ mog³y
zasiêgaæ porad i opinii doradcy ds.
osób niepe³nosprawnych.

Realizacja Projektu rozpoczê³a siê

1 stycznia 2013 i potrwa do 30 czerw-

ca 2015 r.

Wartoœæ Projektu wynosi 634 702,26 z³,
z czego 568 058,52 z³ finansuje Unia
Europejska, zaœ 66 643,74 z³ stanowi
wk³ad w³asny.

Uczestnicy programu korekcyjno-edukacyjnego wypraco-

wuj¹ podczas zajêæ umiejêtnoœci: dobrej komunikacji wer-
balnej i niewerbalnej, nawi¹zywania w³aœciwego kontaktu
z drugim cz³owiekiem, wypowiadania w³asnych opinii i przyj-
mowania opinii innych ludzi,  s³uchania ze zrozumieniem,
przyjmowania pomocy, podejmowania racjonalnych decyzji
oraz rozwi¹zywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem,
z³oœci¹ i gniewem w sposób konstruktywny.
Adresatami programu s¹ osoby, które identyfikuj¹ siê z pro-
blemem przemocy, wykazuj¹ motywacjê do terapii, osoby

Prowadzimy nabór do udzia³u Projekcie, w tym równie¿

w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie
(realizowanym w okresie od kwietnia do listopada 2013 r.)

skazane za stosowanie przemocy w rodzinie, które zosta³y
zobowi¹zane przez s¹d do uczestnictwa w programie korek-
cyjno-edukacyjnym; osoby stosuj¹ce przemoc w rodzinie,
które zosta³y „skierowane” przez kuratorów, dzielnicowych
czy terapeutów; osoby, które w innych okolicznoœciach
zg³osz¹ siê do uczestnictwa w programie; osoby stosuj¹ce
przemoc w rodzinie które uczestnicz¹ w terapii uzale¿nieñ
od alkoholu lub narkotyków – w tym przypadku oddzia³ywa-
nia korekcyjno-edukacyjne mog¹ stanowiæ uzupe³nienie
podstawowej terapii.

Rekrutacja do Projektu trwa do koñca marca 2013 r.

Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie, proszone s¹ o kontakt
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Le¿ajsku

 ul. M. C. Sk³odowskiej 8, tel. 17 242 82 58.
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