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XX JUBILEUSZOWE
MIÊDZYNARODOWE SPOTKANIA POETÓW

„WRZECIONO – 2014”

Regulamin

Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE” w Nowej Sa-
rzynie og³asza dwudziest¹ – jubileuszow¹ edycjê Miêdzynarodo-
wych Spotkañ Poetów „Wrzeciono”.

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, których pasj¹ jest
twórczoœæ poetycka.

2. Uczestnicy nadsy³aj¹ po trzy w³asne utwory, dot¹d nigdzie
niepublikowane (forma i kszta³t poetycki utworów dowolne).

3. Prace winny byæ w maszynopisie w piêciu egzemplarzach
z zamieszczonym imieniem i nazwiskiem oraz aktualnym ad-
resem zamieszkania.

4. Ostateczny termin nadsy³ania utworów konkursowych up³y-
wa z dniem 8 listopada 2013 r. i nale¿y kierowaæ je na adres:

Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE”
37-310 Nowa Sarzyna, ul. Azalii Pontyjskiej 9

woj. podkarpackie
tel. kom. 602 842 778

5. Nades³ane prace oceniaæ bêd¹ kompetentni jurorzy, którzy
przyznaj¹ nagrody i wyró¿nienia.

6. Laureaci „WRZECIONA – 2014” zostan¹ powiadomieni drog¹
korespondencyjn¹.

7. Fina³ spotkañ nast¹pi 28 stycznia 2014 r. w Nowej Sarzynie
(szczegó³y podane zostan¹ w w/w korespondencji).

8. Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny, organizatorzy zapew-
niaj¹ zakwaterowanie i wy¿ywienie.

9. Materia³ów nades³anych na konkurs nie zwraca siê.
Z poetyckim pozdrowieniem

Roman Kostyra

Stanis³aw Kornasiewicz

Jesienna mgie³ka

Mgie³ki welon za³o¿y³a nam jesienna pani

i zakry³a smutne drzewa oblane barwami

sznur korali jarzêbiny srebrzy kropl¹ rosy

suknie w kwiaty, z wrzosu dywan, z pajêczyny w³osy

z pola sprz¹ta plony ziemi, zwozi do stodo³y

a czupryn¹ drzew liœciastych robi czubek go³y

smutny ranek noc po¿egna³,wita szary dzionek

w ciep³e kraje ju¿ odlecia³ borowy skowronek.

Têskn¹ melodiê wiatr nuci w leszczynie

po utracie lata, co z pamiêci ginie

czarnych chmur zas³ona przykrywa nam niebo

piêkne lato, znudzona kochanka, idzie do drugiego

serce p³acze ³ez szarug¹, skute bry³¹ lodu

mo¿e wiosn¹ dziewczê m³ode ogrzeje nas z ch³odu

liœæ porwany wiatru poczt¹ niesie nam nowiny

nocy d³uga, zimy gruda, œniegowej pierzyny.
PaŸdziernik 2003 r.
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Sesja Rady Powiatu

Dziêki zwiêkszeniu miejsc na
oddziale psychiatrycznym z 51 do
63, le¿ajski szpital odnotowa³
wzrost ogólnej liczby ³ó¿ek do 408.
W pierwszym pó³roczu br. hospi-
talizowano 7535 osób, przy prze-
ciêtnym koszcie na osobê 2561 z³
i okresie pobytu 7,4 dnia. Wedle
informacji przekazanej przez Ma-
riana Furmanka, dyrektora le¿aj-
skiego ZOZ, szpital wraz z pozo-
sta³ymi jednostkami (przychodnia
specjalistyczna, zak³ad opiekuñ-
czo-leczniczy, szpitalny oddzia³
ratunkowy, zak³ad rehabilitacyjny)
wygenerowa³ za pierwsze pó³rocze
niewielk¹ nadwy¿kê finansow¹
(123 tys. z³) wobec wykazanej stra-
ty (757 tys. z³) w analogicznym
okresie 2012 r. Dyrektor poinfor-
mowa³, ¿e w ramach wstêpnego
naboru wniosków do nowej per-
spektywy finansowej UE na lata
2014-2020, ZOZ stara siê o œrodki
na budowê kompleksu diagno-
styczno-zabiegowego. Projekt
przewiduje powstanie pracowni
endoskopowej, modernizacjê orto-
pedii, chirurgii, oddzia³u inten-
sywnej terapii oraz budowê nowe-
go obiektu na potrzeby bloku ope-
racyjnego, centralnej sterylizator-
ni i pracowni rezonansu magne-
tycznego. Zamierzenie przekracza
wartoœæ 60 mln z³.

Z przed³o¿onej informacji
o przebiegu wykonania rocznego
planu finansowego Muzeum Zie-
mi Le¿ajskiej wynika, ¿e przycho-
dy i koszty zrealizowano w 53,5%
– odpowiednio 322 tys. z³ i 418
tys. z³.

Œrodowiskowy Dom Samopo-
mocy w Jelnej zawnioskowa³ o ko-
rektê statutu umo¿liwiaj¹c¹ mu
rozszerzenie opieki i pomoc cho-
rym na autyzm, demencjê starcz¹
oraz chorobê Alzheimera. Korek-
ta objê³a równie¿ mo¿liwoœæ ko-
rzystania ze œwiadczeñ ŒDS przez
osoby spoza powiatu le¿ajskiego,
którzy do tej pory byli z niej wy³¹-
czeni.

Rada zaaprobowa³a przyst¹pie-
nie Specjalnego Oœrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Le¿ajsku
do projektu „Wiêcej wiem – wiê-
cej potrafiê” w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki fi-
nansowanego przez UE. Zostan¹
nim objêci uczniowie szko³y pod-
stawowej oraz gimnazjum SOSW
i otrzymaj¹ szansê na skorzystanie
z ponadplanowych zajêæ o charak-
terze specjalistycznym (dydaktycz-
no-wyrównawcze, kó³ka zaintere-
sowañ) i indywidualnym (m.in.
hipoterapia, dogoterapia). Projekt
o wartoœci 340 tys. z³ zakoñczony
zostanie we wrzeœniu 2014 r.

Z informacji przedstawionej
przez Zdzis³awa Sucha, skarbnika
powiatu, obraz bud¿etu powiatu
po pierwszym pó³roczu przedsta-
wia siê nastêpuj¹co: stronê docho-
dów zamkniêto kwot¹ 39,8 mln z³
(47%), a stronê wydatków
33,5 mln z³ (38%). Tym samym od-
notowano nadwy¿kê w wysokoœci
6,3 mln z³. W zakresie wydatków
ogó³em mieszcz¹ siê wydatki ma-
j¹tkowe 1,2 mln z³ oraz bie¿¹ce
32,3 mln z³. Obecne zad³u¿enie
powiatu kszta³tuje siê na pozio-
mie 2,2 mln z³.

Rada uchwali³a zmianê w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej
i rozpoczêcie przebudowy mostu

w ci¹gu drogi powiatowej nr 1250R
Kury³ówka – Kolonia Polska. In-
westycjê roz³o¿ono na lata 2013-
2014, wg kosztorysu inwestorskie-
go jej wartoœæ wyniesie 2,1 mln z³.

W dyskusji radny Józef Majkut
zwróci³ uwagê, ¿e dwuletni cykl
inwestycyjny mostu wykluczy
w przysz³ym roku powiat z mo¿li-
woœci ubiegania siê o œrodki finan-
sowe z rz¹dowej rezerwy na budo-
wê dróg. Ubolewa³ przy tym, ¿e
nie znalaz³y siê pieni¹dze na re-
mont drogi powiatowej nr 1259R
(odcinek Giedlarowa – Grodzisko
Dolne), chocia¿ gmina Grodzisko
Dolne zadeklarowa³a wspó³finan-
sowanie robót. Radny Marek Lesz-
czak pyta³ o spodziewany na ko-
niec roku deficyt w domach po-
mocy spo³ecznej (Piskorowice-
Mo³ynie, Brzóza Królewska) oraz
o ewentualnych dzia³aniach
oszczêdnoœciowych. W nawi¹za-
niu do tej sprawy radny Andrzej
Chojnacki poinformowa³, ¿e
z przeprowadzonej przez niego
analizy wzrost zatrudnienia to nie
tylko nastêpstwo rozbudowy
obiektu (Brzóza Królewska), ale
tak¿e koniecznoœæ dochowania
standardów okreœlonych przepisa-
mi. Nale¿a³oby rozwa¿yæ zatrud-
nienie subsydiowane. Marek Ko-
gut, wicestarosta, powiedzia³ o sza-

28 sierpnia 2013 r. Rada Powiatu podjê³a uchwa³y:
�w sprawie zmiany uchwa³y Nr LXIII/440/06 Rady Powiat w Le-

¿ajsku z dnia 29 wrzeœnia 2006 r. dotycz¹cej utworzenia Œrodowi-
skowego Domu Samopomocy w Jelnej – Nr XLV/231/2013,

�w sprawie wyra¿enia zgody na przyst¹pienie do projektu pn.
„Wiêcej wiem – wiêcej potrafiê” w ramach Dzia³ania 9.1 Progra-
mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki – Nr XLV/232/2013,

�w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej – Nr XLV/233/2013,

�w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie Powiatu na 2013 r.
– Nr XLV/234/2013.

cowanym deficycie dps-ów na po-
ziomie 240 tys. z³ na koniec roku
i braku realnych mo¿liwoœci na
jego ograniczenie. Radny Zdzis³aw
Zawilski dopytywa³ z kolei o mo¿-
liwoœæ rozpoczêcia robót remon-
towych na drodze powiatowej nr
1241R (odcinek Le¿ajsk-Przycho-
jec). W odpowiedzi Jan Kida, sta-
rosta, stwierdzi³, ¿e w zwi¹zku
z zagro¿onym rozliczeniem sub-
wencji rz¹dowej na przebudowê
mostu w Kury³ówce i konieczno-
œci¹ rozpoczêcia tej inwestycji jesz-
cze w tym roku, w bud¿ecie po-
wiatu nie bêdzie wolnych œrodków
na nowe zadania.

Tadeusz Trêbacz, przewodnicz¹-
cy rady, poinformowa³, ¿e: Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyzna³o dotacjê
(200 tys. z³) na renowacjê zabyt-
kowego koœcio³a w Grodzisku
Dolnym; wniosek so³ectwa w Maj-
danie £êtowskim w sprawie odpro-
wadzenia wód z rowu przy drodze
powiatowej 1084R w tej miejsco-
woœci, zgodnie z deklaracj¹ staro-
sty, zostanie uwzglêdniony
w 2014 r.; wp³ynê³o pismo od
mieszkañców wsi Biedaczów-Pod-
kud³acz, którzy wnieœli o przepro-
wadzenie remontu drogi powia-
towej nr ew. 454.

(ja)

�Prezydium Rady Powiatu

�XLV Sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego
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Uroczystoœci rozpoczê³y siê
przemarszem s³u¿b munduro-
wych sprzed Miejskiego Centrum
Kultury do Bazyliki OO. Bernar-
dynów. Uroczystej Mszy Œwiêtej
przy o³tarzu polowym przewod-
niczy³ Ks. Arcybiskup – Stanis³aw
Wielgus, który poœwiêci³ wieñce
do¿ynkowe przyniesione przez
rolników. Podczas Mszy Œw. nast¹-
pi³o odnowienie aktu zawierzenia
s³u¿b mundurowych Matce Bo¿ej
Le¿ajskiej, w którym mundurowi
przyrzekli coroczne pielgrzymowa-
nie w dniu 8 wrzeœnia przed Jej
Cudowny Obraz w le¿ajskim sank-
tuarium.

Do sanktuarium przybyli do-
wódcy wszystkich s³u¿b mundu-
rowych z Podkarpacia wraz z licz-
nymi delegacjami, parlamentarzy-
œci, przedstawiciele administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej, a tak¿e
mieszkañcy powiatu oraz pielgrzy-
mi z ró¿nych stron naszego regio-
nu. W uroczystoœci wziêli udzia³
m.in.: Senator RP Janina Sagatow-
ska, Wicewojodowa Podkarpacki
Alicja Wosik, Wicemarsza³ek Wo-

XIV Pielgrzymka S³u¿b Mundurowych

Województwa Podkarpackiego

oraz XIV Do¿ynki Powiatowe 8 wrzeœnia 2013 r.

Zgodnie z coroczn¹ tradycj¹ 8 wrzeœnia br., w œwiêto Narodzenia
Najœwiêtszej Maryi Panny, do Bazyliki OO. Bernardynów w Le¿ajsku
przyby³y pododdzia³y s³u¿b mundurowych Województwa Podkarpac-
kiego.

jewództwa Podkarpackiego Jan
Burek, wiceprzewodnicz¹cy i rad-
ni Sejmiku Województwa Podkar-
packiego, Zarz¹d Powiatu Le¿aj-
skiego, Prezydium oraz radni po-
wiatowi, wójtowie i burmistrzowie
gmin wchodz¹cych w sk³ad powia-
tu, a tak¿e oœciennych samorz¹-
dów.

W pielgrzymce uczestniczy³y
nastêpuj¹ce kompanie honorowe
i poczty sztandarowe: Wojsko Pol-
skie na czele z Dowódc¹ 21 Bry-
gady Strzelców Podhalañskich p³k
dypl. Wojciechem Kucharskim
(21 BSP w tym roku reprezento-
wa³ 21 Dywizjon Artylerii Przeciw-
lotniczej z Jaros³awia), S³u¿ba
Wiêzienna na czele z Dyrektorem

Okrêgowym S³u¿by Wiêziennej
w Rzeszowie pp³k Andrzejem
Leñczukiem, Policja wraz z Pod-
karpackim Komendantem Woje-
wódzkim Policji nadinsp. Zdzis³a-
wem Stopczykiem, Pañstwowa
Stra¿ Po¿arna na czele z Zastêpc¹
Podkarpackiego Komendanta Wo-
jewódzkiego Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej st. bryg. Janem Ziobro
oraz Zastêpc¹ Komendanta Powia-
towego Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Le¿ajsku m³. bry. Jerzym Ma-
tuszem, Ochotnicze Stra¿e Po¿ar-
ne na czele z Prezesem Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Józefem Golcem, Stra¿ Granicz-
na na czele z p³k SG Robertem

�Mszy Œwiêtej przewodniczy³ Ks. Arcy-
biskup Stanis³aw Wielgus.

fot. Adam KuŸma

�Podziêkowanie Ks. Arcybiskupowi sk³ada Zarz¹d Powiatu
Le¿ajskiego.

�Kompanie honorowe.

��Organizatorzy oraz zaproszeni goœcie.

Rogoz – Zastêpc¹ Komendanta
BOSG, S³u¿ba Celna na czele
z Krystyn¹ Cisek – Naczelnikiem
Urzêdu Celnego w Rzeszowie,
Stra¿ Ochrony Kolei na czele
z Komendantem Regionalnym
Stra¿y Ochrony Kolei w Przemy-
œlu Janem Brze¿awskim oraz Jed-
nostka Strzelecka 2035 z Le¿aj-
ska na czele z dowódc¹ m³. insp.
Waldemarem T³uczkiem, a tak¿e
innych formacji mundurowych
z Podkarpacia. Oprawê muzyczn¹
zapewni³a Wojskowa Orkiestra
Garnizonowa z Rzeszowa.

W tym roku, zgodnie z tradycj¹
z lat ubieg³ych XIV Pielgrzymka
S³u¿b Mundurowych Wojewódz-
twa Podkarpackiego zosta³a po³¹-
czona z XIV Do¿ynkami Powiato-
wymi. Co roku Gospodarzem
Do¿ynek Powiatowych jest inna
gmina – w tym roku ten zaszczyt
przypad³ Miastu Le¿ajsk. Na Œwiê-
to Plonów do Klasztoru przyby³o
32 delegacje gminne z wieñcami
do¿ynkowymi.

Ma³gorzata Kurasz

Fot. Wac³aw Padowski.
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Organizatorami w/w uroczysto-

œci by³ Powiat Le¿ajski oraz

Klasztor OO. Bernardynów

w Le¿ajsku, partnerem zaœ Wo-

jewództwo Podkarpackie.

Organizatorzy dziêkuj¹ nastêpuj¹-

cym sponsorom: Zak³ad Miêsny

Smak Górno, Piekarnia „M. Garbacz”

Bernadeta KuŸniar w Le¿ajsku,

ZPOW „ORZECH” z Kolbuszowej.

Za wsparcie i pomoc dziêkujemy

nastêpuj¹cym firmom i instytu-

cjom: Policji, Pañstwowej Stra¿y

Po¿arnej, Jednostce Strzeleckiej

nr 2035 z Le¿ajska, harcerzom

z Komendy Hufca Le¿ajsk, Specjal-

nemu Oœrodkowi Szkolno-Wycho-

wawczemu w Le¿ajsku, Miejskie-

mu Zak³adowi Komunalnemu

w Le¿ajsku, Browarowi w Le¿ajsku,

SP ZOZ Le¿ajsk, oœrodkom kultury

z Nowej Sarzyny i Grodziska Dol-

nego, Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.

�Uroczysty przemarsz delegacji z wieñcami do¿ynkowymi. �Poœwiêcenie wieñców do¿ynkowych.

�Starostwie Do¿ynek z Miasta Le¿ajsk:
Maria i Stanis³aw Mach.

�W Pielgrzymce wziêli udzia³ przedstawiciele wszystkich s³u¿b mundurowych z Pod-
karpacia.

�Na uroczystoœæ licznie przybyli równie¿ mieszkañcy z ca³ego regionu.
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Na pocz¹tek, tradycyjnie ju¿,
przemarsz w szyku paradnym
uczestników festiwalu na stadion
sportowy i efektowny akcent in-
auguracyjny, który oczarowa³ nie
tylko publicznoœæ, ale i niezdecy-
dowan¹ aurê. Siedem orkiestr bio-
r¹cych udzia³ w przegl¹dzie wspól-
nie wykona³o marsz „Na stra¿y”.

Od rana z niepokojem spogl¹dali-
œmy w niebo – wspomina wicepre-
zes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Brzóza Królewska – Dominik
Rup. Prognozy nie by³y optymistycz-
ne. Jednak donoœne dŸwiêki instru-
mentów dêtych zrobi³y swoje. Muzy-
ka rozbrzmiewaj¹ca w Brzózie za-
czarowa³a pogodê.

Kiedy s³oñce zaczê³o przedzie-
raæ siê przez deszczowe chmury,
z ulg¹ mo¿na by³o przyst¹piæ do
uroczystego otwarcia Gali. Doko-
na³ tego prezes Stowarzyszenia –
Mariusz Nycz. Podkreœli³ nieoce-
nione zaanga¿owanie wielu ludzi
dobrej woli, bez których niemo¿-
liwa by³aby organizacja tak du¿ej
imprezy muzyczno-rozrywkowej.
¯yczliwe s³owa do licznie zgroma-
dzonej publicznoœci skierowali
równie¿ zaproszeni goœcie – Wójt
Gminy Le¿ajsk Krzysztof Sobej-
ko, Senator RP Janina Sagatow-
ska, Przewodnicz¹ca Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego Terasa
Kubas-Hul, Pose³ RP Stanis³aw
O¿óg oraz Wicestarosta Powiatu
Le¿ajskiego Marek Kogut.

Do konkursu przyst¹pi³y orkie-
stry, które reprezentowa³y takie
miejscowoœci jak:Nowojaworowsk
(Ukraina), Tryñcza, Kury³ówka,
Grodzisko Dolne, ̄ o³ynia, Wêgier-
ka, no i oczywiœcie Brzóza Królew-
ska.

Zespo³y mia³y wykonaæ od
trzech do szeœciu dowolnych utwo-
rów w czasie nieprzekraczaj¹cym
30 minut.

Podobnie jak w ubieg³ych latach
orkiestry zaprezentowa³y bardzo

zró¿nicowany repertuar. Prócz ty-
powo marszowych utworów by³y
standardy rozrywkowe i melodie
ludowe. Ka¿dy móg³ wybraæ coœ
dla siebie.

Grand Prix Gali Orkiestr Dêtych
2013 zdobyli muzycy z Tryñczy. To
ju¿ drugie ich zwyciêstwo w trzy-
letniej historii Gali Orkiestr
w Brzózie Królewskiej. Jury prze-
gl¹du w sk³adzie: Tadeusz Chle-
bek – by³y kapelmistrz Podhalañ-
czyków, obecnie instruktor mu-
zyczny, W³adys³aw Staroñ- wielo-
letni pedagog i kapelmistrz, Ma-
rek Krauz – dyrektor Gminnego
Oœrodka Kultury Gminy Le¿ajsk
postanowi³o sklasyfikowaæ pozo-
sta³e orkiestry w trzech pasmach:
z³otym, srebrnym i br¹zowym.
W paœmie z³otym znalaz³y siê ze-
spo³y z Wêgierki i Nowojaworow-
ska w paœmie srebrnym orkiestry
z ̄ o³yni i Grodziska Dolnego, a pa-
smo br¹zowe przypad³o Kury³ów-
ce i Brzózie Królewskiej. Cz³on-
kowie jury podkreœlali wysoki po-
ziom zmagañ konkursowych oraz
du¿y entuzjazm wykonawców.

Zarz¹d Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Kró-

lewska sk³ada gor¹ce podziêkowania wszystkim,

którzy byli zaanga¿owani w organizacjê Gali Or-

kiestr Dêtych, a szczególnie: Gminnemu Oœrodkowi

Kultury Gminy Le¿ajsk, Ko³u Gospodyñ Wiejskich,

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Klubowi Sportowemu

„Azalia”, Zespo³owi Szkó³, Radzie So³eckiej oraz

Domowi Pomocy Spo³ecznej w Brzózie Królewskiej.

Podziêkowania kieruje równie¿ do instytucji wspie-

raj¹cych: Browar Le¿ajsk, Karabela, Dominnet, Stare

Miasto – Park, Sklep Rolnik, Us³ugi Transportowe S.C.

Tadeusz Rutkowski i Zbigniew Trêbacz, Firma „Met-

kos”, F.H.U. „Flisek”, Mieszko, Sklep Odido Krzysztof

S³oñce gal¹ oczarowane

14 lipca br. Brzóza Królewska têt-
ni³a muzycznym ¿yciem. Gala Or-
kiestr Dêtych, która na sta³e wpi-
sa³a siê ju¿ do kalendarza imprez
kulturalnych wsi, w tym roku rów-
nie¿ zgromadzi³a t³umy zaintere-
sowanych.

Oprócz orkiestr bior¹cych
udzia³ w przegl¹dzie na scenie wy-
stêpowa³y równie¿ dzieci i m³o-
dzie¿ z formacji tanecznych funk-
cjonuj¹cych przy Zespole Szkó³
w Brzózie Królewskiej. Mo¿na
by³o podziwiaæ tañce rzeszowskie
w wykonaniu M³odzie¿owego Ze-
spo³u Tañca Ludowego. Swój re-
pertuar przedstawi³ tak¿e zespó³
œpiewaczy Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich z Brzózy Królewskiej – „Brzo-
zaki”. W przerwie miêdzy koncer-
tami odbywa³y siê liczne konkur-
sy i wystêpy cz³onków Ogniska
Muzycznego dzia³aj¹cego przy

Oœrodku Kultury. Okaza³o siê, ¿e
w Brzózie Królewskiej talenty ta-
neczne i wokalne kwitn¹ niezwy-
kle obficie.

Dok³adamy starañ, aby ka¿da ko-
lejna edycja Gali by³a wyj¹tkow¹
uczt¹ muzyczn¹. Ju¿ w trakcie tego-
rocznej uroczystoœci zrodzi³y siê cieka-
we, niebanalne pomys³y na organiza-
cjê Gali 2014. Bêdzie jaszcze atrakcyj-
niej – zapewniaj¹ cz³onkowie Sto-
warzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza
Królewska i zapraszaj¹ do wspól-
nej zabawy w przysz³ym roku.

Magdalena Lizak

Wach, Sklep Szczêch Czes³aw, Sklep „Koczaj”, ARiMR,

Firma Budowlana Arbud, AutoGT Mariusz Joniec, Au-

toGT Czêœci Damian D¹bek, Ecores, TPI Biuro Rze-

szów, MAAW Sport, GS Piekarnia w Brzózie Królew-

skiej, Transport Towarowy Ziemba Grzegorz, Sklep

„Soko³ów” Czes³awa i Stanis³aw Brzyscy, Firma FM

Meble Dariusz Filanowski, Us³ugi Stolarskie – Janusz

Kazak, Bank Spó³dzielczy w Le¿ajsku, Dotrans Ziemba

Jan, P.H.U. Zodiak, Podkarpacki Bank Spó³dzielczy

w Le¿ajsku, Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, Restauracja

„Kasztel Na Ursynowie”, Przedsiêbiorstwo Ekostyl, Sty-

ropianex, Ksiêgarnia Eurydyka, Dj Marx, Radny Marek

Ordyczyñski, Kop-Trans Dec Zbigniew.



7KURIER POWIATOWY 9/2013 (114)

POWIAT �

W dniu 10 sierpnia 2013 roku
odby³o siê spotkanie poœwiêcone
zakoñczeniu pracy zawodowej dy-
rektora ZSL im. B. Chrobrego
w Le¿ajsku, w którym wziê³y
udzia³ osoby, które przez wiele lat

Stanis³aw Bartnik
– podziêkowanie za wieloletni¹ wspó³pracê

Stanis³aw Bartnik stanowisko
dyrektora ZSL w Le¿ajsku obj¹³
1 paŸdziernika 1991 roku. Szko-
³ê opuœci³o w tym okresie ponad
8,5 tys. absolwentów, co stano-
wi prawie 61% ca³ej liczby m³o-
dzie¿y koñcz¹cych tê szko³ê
w 100-letniej jej historii. Jako dy-
rektor dba³ o wysoki poziom pra-
cy dydaktycznej, wychowaw-
czej, jak i opiekuñczej, to tak¿e
dziêki jego staraniom szko³a po-
siada bardzo dobr¹ bazê zarów-
no dydaktyczn¹, jak i sportow¹.
Po 22 latach, Pan Stanis³aw Bart-
nik przekaza³ w³adzê nowej dy-
rekcji, wybranej w wyniku kon-
kursu przeprowadzonego w dniu
23 maja 2013 r. przez Starostwo
Powiatowe w Le¿ajsku.

Wspólne æwiczenia mog³y siê
odbyæ dziêki podpisanej w maju
2009 r., deklaracji wzajemnej
wspó³pracy pomiêdzy: Starost¹
Le¿ajskim, Komendantem Po-
wiatowym Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Le¿ajsku i Prezesem Za-
rz¹du Powiatowego ZOSP RP
w Le¿ajsku, a Komendantem Stra-
¿y Po¿arnej z Krems (nad Duna-
jem).

Goœcie przyjechali z Austrii
i Niemiec samochodami po¿arni-
czymi, bardzo dobrze wyposa¿o-
nymi w sprzêt i urz¹dzenia tech-
niczne oraz œrodki gaœnicze i ar-
maturê wodno-pianow¹.

W czwartek (8 sierpnia) w Jed-
nostce Ratowniczo-Gaœniczej
w Nowej Sarzynie odby³a siê czêœæ
teoretyczna æwiczeñ, w której
szczegó³owo scenariusz czêœci
praktycznej omówili; bryg. Bog-
dan Ko³cz – Komendant Powiato-
wy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Le¿ajsku, Pan Czes³aw Kozyra –
Kierownik Dzia³u Bezpieczeñ-
stwa Technicznego i Ochrony Œro-
dowiska Zak³adów Chemicznych
„Organika-Sarzyna” S.A. Podczas
dwudniowych æwiczeñ (w dniach
8 i 10 sierpnia) na terenie Zak³a-
dów Chemicznych „Organika-
Sarzyna” sprawdzono praktycznie

poœrednio b¹dŸ bezpoœrednio
wspó³pracowa³y z p. Barnikiem,
m.in. ksiê¿a, pos³owie, przedsta-
wiciele w³adz wojewódzkich i po-
wiatowych, wójtowie i burmistrzo-
wie, dyrektorzy jednostek organi-

rosta Le¿ajski. PóŸniej nast¹pi³o
wrêczenie okolicznoœciowych pre-
zentów, wzniesienie toastu i wy-
st¹pienia zaproszonych Goœci. So-
botnie popo³udnie uœwietni³y
wystêpy artystyczne utalentowa-
nych oraz wielokrotnie nagradza-
nych muzyków, w tym: Duetu z
Filharmonii Podkarpackiej im.
Artura Malawskiego w Rzeszowie
(Joanna Supranowicz – harfa, Ewa
Bocian – flet), skrzypaczki Mag-
daleny Ko³cz oraz solistki Jadwigi
Bartnik, które wystêpowa³y przy
akompaniamencie Mariusza Drze-
wickiego.

Spotkanie zakoñczy³ poczêstu-
nek.

dm

Wizyta austriackich i niemieckich stra¿aków

w powiecie le¿ajskim
W dniach od 7 do 11 sierpnia br. na terenie powiatu le¿ajskie-
go przebywali z goœcinn¹ wizyt¹ stra¿acy z Krems (Austria)
i Böblinben (Niemcy). Zagraniczni stra¿acy zostali zaproszeni
do uczestnictwa w æwiczeniach po¿arniczych zorganizowa-
nych przez Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Le¿ajsku i Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej.

zacyjnych powiatu, jak równie¿
pracownicy szko³y.

Zebrani Goœcie mieli okazjê za-
poznaæ siê z histori¹ zawodow¹
p. Stanis³awa Bartnika, któr¹ przy-
toczy³ p. Marek Kogut, Wicesta-

metody organizacji i prowadzenia
dzia³añ ratowniczych, podczas
zdarzeñ, w których dochodzi do
rozszczelnienia œrodków transpor-
tu przewo¿¹cych materia³y niebez-
pieczne (cysterna kolejowa i auto-
cysterna) oraz mo¿liwoœci tech-
niczno-taktyczne sprzêtu ratowni-
czego, bêd¹cego na wyposa¿eniu
Jednostek Ratowniczo-Gaœni-
czych w Le¿ajsku i Nowej Sarzy-
nie oraz Jednostek Stra¿y Po¿arnej
w Krems (Austria) i Böblinben
(Niemcy). Podczas tych æwiczeñ
doskonalono tak¿e wspó³pracê
i wspó³dzia³anie w zakresie proce-
dur ratowniczych, zmierzaj¹cych

do zmniejszenia lub likwidacji bez-
poœredniego zagro¿enia stwarzane-
go przez materia³y niebezpieczne
dla ludzi i œrodowiska, poprzez roz-
poznanie i identyfikacjê zagro¿e-
nia, ocenê rozmiarów oraz progno-
zowanie jego rozwoju, dostosowa-
nie sprzêtu i technik ratowniczych
do miejsca zdarzenia i rodzaju ma-
teria³ów niebezpiecznych.

W pi¹tek (9 sierpnia) zagranicz-
ni goœcie przebywali z wizyt¹
w Nisku, gdzie w Oœrodku Szko-
lenia Komendy Wojewódzkiej Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej mieli oka-
zjê zapoznaæ siê z systemem szko-
lenia polskich stra¿aków, a tak¿e
wzi¹æ udzia³ w æwiczeniach prak-
tycznych, polegaj¹cych na gasze-
niu po¿aru wewnêtrznego w ko-
morze rozgorzeniowej oraz gasze-
niu po¿arów: samochodu, gazu
propan-butan, oleju roœlinnego
i metanolu. W tym dniu zapoznali
siê tak¿e z nowoczesnymi, tech-
nicznymi systemami zabezpieczeñ
przeciwpo¿arowych, które s¹ sto-
sowane w Elektrociep³owni Nowa
Sarzyna.

Zagraniczni goœcie odwiedzili
równie¿ jednostki Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Sarzynie i Woli
Zarzyckiej. W trakcie spotkañ stra-
¿acy-ochotnicy dyskutowali i dzie-
lili siê swoimi doœwiadczeniami
w zakresie prowadzenia dzia³añ ra-
towniczych, wyposa¿enia tech-
nicznego oraz organizacji æwiczeñ,
szkoleñ i zawodów sportowo-po-
¿arniczych.

J. Grzywna
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28 sierpnia 2013 roku Rada
Powiatu le¿ajskiego zapozna³a
siê z informacj¹ o przebiegu
wykonania bud¿etu Powiatu
Le¿ajski za I pó³rocze 2013
roku, w jakiej kondycji finanso-
wej jest zatem powiat le¿ajski?

Bud¿et Powiatu ostatecznie za-
mkn¹³ siê na dzieñ 30 czerwca
2013 roku kwot¹ 84 723 312 z³.
Analizuj¹c sprawozdanie z jego
wykonania nale¿y zauwa¿yæ, i¿
plan dochodów zosta³ zrealizowa-
ny w 47%, natomiast plan wydat-
ków w 38%. Oznacza to, ¿e na
dzieñ 30.06.2013 r. bud¿et za-
mkn¹³ siê nadwy¿k¹ w wysokoœci
ponad 6,3 mln z³. Wypracowane
dochody zosta³y wpisane do pla-
nu i w miarê potrzeb przekazane
na wydatki tych jednostek, które
wypracowa³y te dochody. Deficyt
bud¿etowy wyniós³ 2,9 mln z³. Pla-
nowane przychody to prawie
4 mln z³, w tym 1 mln z³ kredytu,
którego zaci¹gniêcie zaplanowano
na paŸdziernik 2013 r., natomiast
planowane rozchody to kwota ok.
1 mln z³.

Jakie inwestycje realizuje po-
wiat le¿ajski w bie¿¹cym roku
bud¿etowym?

Rok 2013 jest kolejnym rokiem
realizacji zadañ inwestycyjnych,
maj¹cych na celu poprawê jako-
œci ¿ycia mieszkañców powiatu.
Niew¹tpliwie jedn¹ z g³ównych
i najbardziej kosztownych inwe-
stycji by³o stworzenie Regionalne-
go Centrum Transferu Nowocze-
snych Technologii Wytwarzania
w Zespole Szkó³ Technicznych im.
T. Koœciuszki w Le¿ajsku. Wydat-
ki za I pó³rocze 2013 r. wynios³y

Bud¿et powiatu po I pó³roczu
Rozmowa z Janem Krzy¿akiem

868 477,85 z³, a ca³kowita wartoœæ
projektu to ok. 8,2 mln z³. W bie-
¿¹cym roku na terenie powiatu
realizuje siê równie¿ sporo inwe-
stycji drogowych. Za kwotê blisko
4,7 mln z³ przebudowuje siê dro-
gê powiatow¹ nr 1241R Hucisko
– Ruda £añcucka – Przychojec –
Le¿ajsk, na odcinku Hucisko –
Ruda £añcucka. W trakcie reali-
zacji jest równie¿ przebudowa od-
cinka drogi powiatowej nr 1247R
Brzyska Wola – Kolonia Polska
o d³ugoœci 300 m wraz z mostka-
mi i przepustami za kwotê 157 tys.
z³. Now¹ nawierzchniê wykonuje
siê równie¿ w miejscowoœci Wola
Zarczycka w ci¹gu drogi powiato-
wej nr 1239R Majdan £êtowski –
Wola Zarczycka. Wartoœæ zadania
wynosi ok. 615 tys. z³. Ponadto,
opracowywana jest dokumentacja

techniczna dla zadania pn. „Prze-
budowa odcinka drogi powiatowej
nr 1259R Gniewczyna (gr. Powia-
tu) – Grodzisko – Giedlarowa”.
Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e trwa
procedura przetargowa na prze-
budowê mostu w Kury³ówce, jak
równie¿ na przebudowê drogi Ko-
lonia Polska – Majdan Sieniawski.

Jest Pan równie¿ Wicepreze-
sem Zarz¹du ZPOW Hortino
w Le¿ajsku, w jakiej kondycji
finansowej jest spó³ka?

Na chwilê obecn¹ spó³ka za-
trudnia 480 pracowników, posia-
da p³ynnoœæ finansow¹ i wypraco-
wuje zysk. Na potrzeby rynku prze-
rabiamy fasolê, kalafior, malinê,
aroniê i jab³ko przemys³owe.
Trwaj¹ równie¿ zaawansowane
prace nad rozpoczêciem produk-
cji zup przecieranych z warzyw.
Analizuj¹c obecn¹ sytuacjê Spó³-
ki Hortino, jednego z najwa¿niej-
szych podmiotów gospodarczych
dla naszego regionu, nale¿y roz-
patrywaæ j¹ w 3 obszarach: dzia³añ
restrukturyzacyjnych podjêtych
w ostatnim czasie, inwestycji oraz
sprzeda¿y. Ostatnie lata dla Spó³-
ki Hortino nie by³y ³atwym okre-
sem w jej historii. Niezbêdne by³y
dzia³ania restrukturyzuj¹ce za-
k³ad, które pozwoli³y na optyma-
lizacjê kosztów produkcji, popra-
wienie p³ynnoœci finansowej, a co

za tym idzie utrzymanie konku-
rencyjnoœci na rynku. Spó³ka za-
kupi³a liniê do przerobu szpina-
ku w kostkach za ok. 6 mln z³o-
tych. Jest to unikatowa i pierwsza
w Polsce tego typu linia produk-
cyjna, wykorzystuj¹ca technologiê
krystalizacji szpinaku. Inwestycja
ta pozwoli³a nam uruchomiæ pro-
dukcjê i wypuœciæ na rynek nowy
produkt – „Szpinak liœcie krojone
porcjowane”. Charakteryzuje siê
on wyj¹tkow¹ podzielnoœci¹,
³atwoœci¹ i jednoczeœnie krótkim
czasem przygotowania. Wprowa-
dzanie nowego produktu na ry-
nek nie jest ³atwe i wymaga du¿e-
go zaanga¿owania promocyjnego
i finansowego. Mimo to mamy
nadziejê, ¿e porcjowany szpinak
znajdzie swoich klientów i zain-
westowane œrodki szybko siê
zwróc¹.

Oczywiœcie tego Pañstwu ¿yczê!
Czy to znaczy, ¿e spó³ka nie ma
¿adnych problemów?

By³oby to zbyt piêkne. Proble-
my zawsze wystêpuj¹. Obecnie, ze
wzglêdu na panuj¹c¹ suszê, pro-
blemem okazaæ siê mo¿e uzyska-
nie planowanej iloœci warzyw od
rolników.

Które z produktów marki
POLTINO poleci³by Pan naszym
konsumentom?

Wszystkie nasze wyroby wyró¿-
niaj¹ siê wysok¹ jakoœci¹, a przy
tym s¹ bardzo smaczne i zdrowe.
Zak³ad pracuje w certyfikowanym
systemie zarz¹dzania jakoœci¹ wg
normy ISO 9001:2008 i systemie
zarz¹dzania bezpieczeñstwem
¿ywnoœci wg normy ISO
22000:2005, ponadto jest zdo-
bywc¹ wielu nagród i wyró¿nieñ.
Oryginalne receptury i wysoka ja-
koœæ owoców i warzyw z Le¿ajska
zdoby³y uznanie handlowców
i konsumentów w skali œwiatowej.
St¹d, pragnê równie¿ zachêciæ
mieszkañców Powiatu Le¿ajskiego
do nabywania produktów rodzi-
mej marki Poltino, a tym samym
wspierania rozwoju lokalnego ryn-
ku.

Dziêkujê za rozmowê!
Rozmawia³ Damian Majkut

– Przewodnicz¹cym Komisji Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu.

�Nowy produkt „Hortino”.



9KURIER POWIATOWY 9/2013 (114)

POWIAT �

G³ównym zadaniem projektu
jest dialog miêdzypokoleniowy (se-
niorzy – dzieci), który zostanie na-
wi¹zany podczas artystycznych dzia-
³añ warsztatowych zwi¹zanych
z twórczoœci¹ i tradycj¹ regionu.
Sztuka regionalna w postaci wytwo-
rów ceramicznych i bibu³karskich
jest ma³o znana i w niewielkim stop-
niu przekazywana m³odemu poko-
leniu. Mieszkañcy Ziemi Le¿ajskiej
(seniorzy i dzieci) bêd¹ mieli okazjê
wzi¹æ udzia³ w warsztatach ceramicz-
nych i przekonaæ siê, ¿e „nie œwiêci

garnki lepi¹” oraz stworzyæ w³asne
kompozycje i ozdoby z bibu³y. Nie
tylko rêkodzie³o, ale równie¿ mo¿li-
woœci wokalne uczestników zostan¹
wykorzystane do podtrzymywania
i kultywowania tradycji lokalnych.
Podczas warsztatów œpiewaczych
uczestnicy poznaj¹ bogactwo pasto-
ra³ek i przyœpiewek ludowych. Ele-
mentem integracji uczestników
bêdzie wycieczka do Zagrody Garn-
carskiej w Medyni G³ogowskiej, ple-
nerowe ognisko po³¹czone z wypa-
³em jamowym wyrobów ceramicz-

nych oraz otwarta wystawa powarsz-
tatowa.

Serdecznie zapraszamy senio-
rów wraz z wnukami mieszkaj¹-
cych w Le¿ajsku i Powiecie Le¿aj-
skim do wziêcia udzia³u w warsz-
tatach ceramicznych, bibu³kar-
skich i œpiewaczych. Zachowanie
od zapomnienia lokalnej tradycji
jest naszym wspólnym celem spo-
³ecznym. Wspólna zabawa glin¹
i bibu³¹ oraz radosne œpiewanie
da wszystkim mo¿liwoœæ rekreacji,
a zarazem edukacji.

Oko³o godziny 9: 00 konwój tele-
wizyjny dotar³ przed Muzeum Zie-
mi Le¿ajskiej, tj. wozy transmisyj-
ne TVP Rzeszów, Radia Rzeszów,
Urzêdu Komunikacji Elektronicz-
nej.

W ramach programu odby³a siê
równie¿ Konferencja pod nazw¹
„Przeobra¿enia po wy³¹czeniu
nadawania analogowego na prze-
kaŸniku w Le¿ajsku w sytuacjach
kryzysowych”. W konferencji wziêli
udzia³: Jerzy Paul Burmistrz – Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna, Piotr
Urban – Burmistrz Miasta Le¿aj-
ska, Roman Sza³ajko – Sekretarz
Gminy Kury³ówka, Grzegorz Po-
tacza³a – Sekretarz Gminy Grodzi-
sko Dolne, osoby zajmuj¹ce siê
zarz¹dzaniem kryzysowym z ka¿-
dej gminy, komendanci Policji
oraz Stra¿y Po¿arnej. W konferen-
cji swoje informacje na temat cy-
fryzacji przedstawili: Marek Kogut
– Wicestarosta Le¿ajski, Piotr
Urban – Burmistrz Miasta Le¿aj-
ska, Stanis³aw Rysz – Zastêpca
Dyrektora Wydzia³u Bezpieczeñ-
stwa i Zarz¹dzania Kryzysowego
Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszo-
wie, Jacek Szarek – Dyrektor TVP
Rzeszów, S³awomir Niezgoda –
Naczelnik Wydzia³u Kontroli Ra-
diowej Urzêdu Komunikacji Elek-
tronicznej oraz Janusz B³a¿ej –
Wiceprezes ZETO Rzeszów. Od
prelegentów us³yszeliœmy najwa¿-
niejsze kwestie zwi¹zane z cyfry-
zacj¹ oraz zaletami id¹cymi w œlad

Zapraszamy do udzia³u w projekcie
„Twórczoœæ ludowa ³¹cznikiem pokoleñ”

Fundacja Fundusz Lokalny
w Le¿ajsku, która dzia³a
w imieniu Polsko – Amery-
kañskiej Fundacji Wolnoœci
i Akademii Rozwoju Filantro-
pii w Polsce przyzna³a Towa-
rzystwu Mi³oœników Ziemi Le-
¿ajskiej dotacjê na projekt
ph. „Twórczoœæ ludowa ³¹czni-
kiem pokoleñ”. Grant zosta³
przyznany w ramach programu
„Dzia³aj lokalnie VII”.

Projekt dofinansowano ze œrod-
ków Programu „Dzia³aj Lokal-
nie” VII Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci realizowanego
przez Akademiê Rozwoju Filan-
tropii w Polsce oraz Fundacjê
Fundusz Lokalny w Le¿ajsku.

Iwona Tofilska
Marta Zdeb

Spotkania warsztatowe odbywaæ

siê bêd¹ w budynku MCK w Le-

¿ajsku. Szczegó³y

na stronie interne-

towej www.tmzl.lezajsk.pl

Cyfrowa Odsiecz w Le¿ajsku
W dniu 21 lipca br. w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej goœciliœmy Telewizjê Rzeszów w ramach programu

za telewizj¹ cyfrow¹ oraz   poru-
szono tematy dotycz¹ce roli cyfry-
zacji w zarz¹dzaniu kryzysowym
np. podczas klêsk ¿ywio³owych
oraz wp³ywu cyfryzacji na rozwój
samorz¹dów.

W trakcie konferencji przed
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej wyst¹pi³
Zespó³ Pieœni i Tañca „Ziemia Le-
¿ajska” dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku, wykonu-
j¹c autorsk¹ piosenkê o cyfryzacji.

Na antenie TVP Rzeszów w bez-
poœredniej relacji na temat wp³y-
wu cyfryzacji na ¿ycie mieszkañ-
ców powiatu oraz dzia³alnoœci
muzealnej wypowiedzieli siê: Ma-
rek Kogut – Wicestarosta Le¿ajski
oraz Roman Federkiewicz – Koor-
dynator Dzia³u Historyczno-Etno-
graficznego Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej.

W dniu 23 lipca zosta³a wy³¹czo-

na analogowa telewizja na tere-
nie naszego powiatu. Wszystko co

powinieneœ wiedzieæ o odbiorze

naziemnej telewi-

zji cyfrowej

www.cyfryzacja.gov.pl
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prof. dr hab.
Helena S³otwiñska
– absolwentka z roku 1988

Sylwetki znanych absolwentów
Zespo³u Szkó³ Licealnych im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku

Helena S³owiñska urodzi³a siê
22.03.1969 roku w Jaros³awiu, jako
córka Katarzyny i Stanis³awa S³o-
twiñskich. Po ukoñczeniu Szko³y
Podstawowej w 1984 roku, podjê-
³a dalsz¹ naukê w Liceum Ekono-
micznym w Le¿ajsku, które za-
koñczy³a egzaminem maturalnym
w roku 1988. W latach 1988-1993
studiowa³a na Wydziale Teologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, jednoczeœnie w roku aka-
demickim 1992/1993 uzyska³a
Dyplom Studium Pedagogiczne-
go w tym Uniwersytecie. Studia
teologiczne ukoñczy³a z tytu³em
magistra teologii z zakresu kate-
chetyki. Nastêpnie kontynuowa-

³a studia specjalistyczne z kateche-
tyki na kursie doktoranckim.
W tym samym czasie trzykrotnie
wyje¿d¿a³a na stypendia zagranicz-
ne. W roku 1996 podjê³a pracê
w Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim na stanowisku asystenta
na Sekcji Katechetyki przy Kate-
drze Katechetyki Psychologiczno-
Pedagogicznej w Instytucie Teolo-
gii Pastoralnej, a w latach 1998-
1999 tak¿e jako asystent przy Ka-
tedrze Psychologii ̄ ycia Wewnêtrz-
nego w Instytucie Teologii Ducho-
woœci. W roku 1998 uzyska³a tytu³
doktora teologii na podstawie pra-
cy: Katechizacja w szkole w opinii
katechizowanych ósmoklasistów
i maturzystów. Studium teoretyczno-
empiryczne na podstawie badañ prze-
prowadzonych w Le¿ajsku. Po zda-
niu egzaminu z jêzyka obcego
i przed³o¿eniu dorobku naukowe-
go Rektor Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego z dniem
1.01.2000 roku awansowa³ j¹ na
stanowisko adiunkta. Od roku
2001 prowadzi³a równie¿ wyk³ady

Kierownik Katedry
Katechetyki Inte-
gralnej Instytut
Teologii Pastoral-
nej i Katechetyki
Wydzia³ Teologii

dr n. med. Piotr Maczuga – absolwent „Chrobrego” 2002

zarówno na Sekcji Liturgicznej, jak
i Homiletycznej. 11 maja 2004
roku podczas kolokwium habili-
tacyjnego obroni³a pracê habilita-
cyjn¹ na temat: Kszta³towanie po-
staw religijnych na katechezie. Cen-
tralna Komisja do Spraw Stopni
i Tytu³ów zatwierdzi³a w dniu
25 paŸdziernika 2004 roku uchwa-
³ê Rady Wydzia³u Teologii o nada-
niu jej stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego. W tym sa-
mym roku zosta³a kierownikiem
Katedry Katechetyki Integralnej.
1 paŸdziernika 2005 roku Senat
KUL na wniosek Rady Wydzia³u
Teologii powo³a³ j¹ na stanowisko
profesora nadzwyczajnego. Na
podstawie bogatego dorobku na-
ukowego oraz opublikowaniu
ksi¹¿ki pt. B³ogos³awieñstwa osób
w katechezie. Studium katechetycz-
no-liturgiczne w œwietle rytua³u: Ob-
rzêdy b³ogos³awieñstw dostosowane
do zwyczajów diecezji polskich. Cen-
tralna Komisja do Spraw Stopni
i Tytu³ów pozytywnie zatwierdzi³a
wniosek Rady Wydzia³u Teologii

KUL o nadanie Helenie S³otwiñ-
skiej, tytu³u naukowego profeso-
ra nauk teologicznych. Nomina-
cjê tê na podstawie postanowie-
nia z dnia 13 stycznia 2009 roku
odebra³a z r¹k Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej Prof. Lecha Ka-
czyñskiego. Œrodki spo³ecznego
przekazu w licznych publikacjach
odnotowa³y to wydarzenie, pod-
kreœlaj¹c jednoczeœnie, ¿e Pani
Prof. dr hab. Helena S³otwiñska
jest dotychczas pierwsz¹ i jedyn¹
kobiet¹ (osob¹ œwieck¹) w Polsce
posiadaj¹c¹ tytu³ naukowy profe-
sora nauk teologicznych. Z dniem
1 marca 2010 roku Rektor Kato-
lickiego Uniwersytetu Jana Paw³a
II mianowa³ j¹ na stanowisko pro-
fesora zwyczajnego w Katedrze
Katechetyki Integralnej na Wy-
dziale Teologii tego¿ Uniwersyte-
tu. W latach 2006-2011 Pani Prof.
dr hab. Helena S³otwiñska pe³ni-
³a funkcjê kierownika Podyplomo-
wych Kwalifikacyjnych Studiów
Katechetycznych na Wydziale
Teologii KUL.

W 2002 roku ukoñczy³ Liceum
Ogólnokszta³c¹ce o profilu mate-
matyczno-informatycznym w Ze-
spole Szkó³ im. Boles³awa Chro-
brego (wychowawca Pani prof.
Zofia Tokarz) i w paŸdzierniku
rozpocz¹³ studia biologiczne na
Uniwersytecie Jagielloñskim
w Krakowie. W czasie studiów pan
Piotr bra³ udzia³ w wymianie stu-
dentów w ramach programu So-
crates/Erasmus i spêdzi³ semestr
pracuj¹c na Oddziale Pediatrii Szpi-

2002 r. – matura Zespó³ Szkó³ im. B. Chrobrego w Le¿ajsku
2007 r. – magister Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie
2013 r. – dr n. med. Wydzia³ Medyczny, Universytet w Lejdzie (Holandia)

tala Universyteckiego w Nijmegen
w Holandii. Po ukoñczeniu stu-
diów w lipcu 2007 r. i uzyskaniu
tytu³u magistra, w listopadzie
2007 r. w ramach programu Le-
onardo da Vinci rozpocz¹³ sta¿
w firmie Amsterdam Molecular
Therapeutics (AMT) w Holandii
(obecnie uniQure Biopharma),
a nastêpnie w lutym 2008 r. roz-
pocz¹³ studia doktoranckie w Za-
k³adzie Gastroenterologii Szpita-
la Uniwersyteckiego w Lejdzie.

Universytet w Lejdzie (Leiden
Universiteit) jest najstarszym ho-
lenderskim universytetem, które-
go absolwentami lub profesorami
by³o wielu laureatów nagrody
Nobla. Projekt nad którym praco-
wa³ by³ finansowany przez firmê
AMT i wiêkszoœæ badañ zosta³a
wykonana w Amsterdamie.
W 2012 r. uniQure jako pierwsza
firma w Unii Europejskiej uzyska-
³a zgodê Europejskiej Agencji Le-
ków na wprowadzenie na rynek
terapii genowej. Wydarzenie to
z pewnoœci¹ przejdzie do historii,
poniewa¿ otwiera nowy rozdzia³
w dziedzinie medycyny. 7 maja
2013 r. obroni³ prace doktorsk¹

pod tytu³em „Towards RNAi-ba-
sed therapy of liver diseases” (pol.
Perspektywy wykorzystania tera-
pii opartej o mechanizm RNA
interferencji w leczeniu chorób
w¹troby). W swojej pracy poka-
za³, ¿e terapia genowa jest obie-
cuj¹c¹ metod¹ leczenia chorób
w¹troby. Wyniki badañ zosta³y
opublikowanie w wysoko ocenia-
nych pismach specjalistyczny
oraz by³y prezentowane na kon-
ferencjach naukowych. Wyniki te
bêd¹ mia³y istotny wp³yw na zro-
zumienie oraz rozwi¹zanie pro-
blemów zwi¹zanych z bezpieczeñ-
stwem i skutkami ubocznymi te-
rapii genowej.
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Urodzi³a siê 24 kwietnia 1923 r.
w Lublinie. W 1946 roku ukoñ-
czy³a Pañstwowe Gimnazjum i Li-
ceum im. Kr. B. Chrobrego w Le-
¿ajsku. Studia aktorskie rozpoczê³a
w 1948 r. w Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Teatralnej w £odzi. Wystê-
powa³a – jeszcze jako studentka –
w „Kramie z piosenkami” w uk³a-
dzie i re¿yserii Leona Schillera. Od
1950 r. kontynuowa³a naukê
w PWST w Warszawie,  gdzie
w 1951 r. uzyska³a dyplom tej
uczelni. Na scenie debiutowa³a
rol¹ Lubow Szewcowej w „M³odej
gwardii” A. Fadiejewa w Teatrze
Polskim w Warszawie (1950), na-
stêpnie zaanga¿owana zosta³a do
Teatru Ateneum w Warszawie (rola
Anusi w „Zbiegach” H. Auder-
skiej). Od 1952 r. aktorka Teatru
Ludowego; zagra³a tu m. in.:
�Nataszê w „M³odoœci ojców”

B. Gorbatowa,
�Anielê w „Chorym z urojenia”

Moliera,
�El¿uniê w „Synu marnotraw-

nym” S. Trembeckiego,
�Madame Flor de Lis w „M³ynie”,
�Luisê w Dziewczynie z dzba-

nem” L. de Vegi,
�Lucjanê w „Komedii omy³ek”

W. Shakespeare’a,
�Klaryssê w „S³udze dwóch pa-

nów” C. Goldoniego,

�Anielê w „Wielkim cz³owieku
do ma³ych interesów” A. Fredry,

�Edytê w „Hotelu Belle Vue”
M. Samozwaniec,

�Kamillê w „Romansie z wode-
wilu” W. Krzemiñskiego,

� tytu³ow¹ ¯abusiê w sztuce G.
Zapolskiej,

�Goplanê w „Balladynie” J. S³o-
wackiego,

�Mariê „W straconych zacho-
dach mi³oœci”,

�W. Shakespeare’a, Zochnê
w „Tym nieznajomym”
J. Krzysztonia,

�Agatê w „Gwa³tu, co siê dzieje”
A. Fredry,

� Selimê w „Ksiê¿niczce Turan-
dot” C. Gozzi’ego,

�Dunia w „¯ywym trupie” L. To³-
stoja.
Ludmi³a £¹czyñska-Dobrowol-

ska w swoim dorobku ma równie¿
role filmowe i telewizyjne m.in.
„Nikodem Dyzma”, „Pan Anatol
szuka miliona”, „¯ycie Kamila Ku-
ranta”, „Blisko, coraz bli¿ej”, „Rze-
ka k³amstwa”, „Warszawskie go³ê-
bie” oraz telenowela „W labiryncie”.

Od pocz¹tku kariery zawodowej
Ludmi³a £¹czyñska-Dobrowolska
zwi¹zana jest z Polskim Radiem.
W Teatrze Polskiego Radia stwo-
rzy³a mnóstwo znakomitych kre-
acji – zarówno w s³uchowiskach

Ludmi³a £¹czyñska-Dobrowolska – aktorka teatralna,
filmowa i telewizyjna (absolwentka 1946 r.)

oryginalnych, jak i w adaptacjach.
Oprócz wystêpów w popularnym
„Podwieczorku przy mikrofonie”
zagra³a w kilkudziesiêciu s³ucho-
wiskach Teatru Polskiego Radia
(równie¿ w audycjach dla dzieci
i m³odzie¿y), m.in. w:
� „B³êkitnej strzale” G. Rodari’ego,
� „Damach i huzarach” A. Fredry,
� „Dziadach” A. Mickiewicza,
� „Krwawych godach” F. Garcii

Lorci,
� „Lecie w Zas³awku” B. Prusa,
�  „Lekcji” E. Ionesco,
� „Opowieœciach z Narnii” C.S.

Lewisa,
� „Porfirionie Osie³ku” K.I. Ga³-

czyñskiego,
� „Wzgórzu elfów” H.Ch. Ander-

sena
G³os aktorki znany jest s³ucha-

czom przede wszystkim z roli Wisi
Matysiakowej w popularnej po-
wieœci radiowej „Matysiakowie”.
Rolê tê Ludmi³a £¹czyñska kreu-
je nieprzerwanie od listopada
1957 r. wcielaj¹c siê w postaæ g³ów-
nej bohaterki – Wisi.

W plebiscycie na najbardziej lu-
bian¹ postaæ/aktora otrzyma³a
wœród s³uchaczy najwiêksz¹ liczbê
g³osów. Odznaczona Krzy¿em
Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski z okazji 45-lecia powie-
œci radiowej „Matysiakowie”

(2001 r.) oraz medalem za wybit-
ne kreacje aktorskie w s³uchowi-
skach Teatru Polskiego Radia
(2008 r.). W 2010 roku otrzyma³a
nagrodê Splendora Splendorów,
przyznawan¹ przez zespó³ arty-
styczny Teatru Polskiego Radia.

Ludmi³a £¹czyñska to tak¿e oso-
ba o wielu pasjach. Kiedyœ zosta³a
nawet zwyciê¿czyni¹... rajdu samo-
chodowego.

W 2002 roku z okazji 90-lecia
Zespo³u Szkó³ Licealnych im. Bo-
les³awa Chrobrego w Le¿ajsku
znana absolwentka odwiedzi³a
swoj¹ by³¹ szko³ê i spotka³a siê ze
swoimi kolegami i kole¿ankami
z ³awy szkolnej oraz z innymi
uczestnikami zjazdu.

24 kwietnia 2013 r. Ludmi³a
£¹czyñska-Dobrowolska, znana
s³uchaczom z roli Wisi Matysia-
kowej, obchodzi³a 90. urodziny.
Z tej okazji w Teatrze Polskiego Ra-
dia odby³o siê uroczyste spotkanie
na czeœæ Jubilatki.

Informacje na temat Ludmi³y £¹czyñ-
skiej zaczerpniêto ze stron internetowych:
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/
161154.html; http://bilety.polskieradio.pl/
artykul200598_90_urodziny_gwiazdy_ma-
tysiakow___ludmily_laczynskiej_dobro-

wolskiej.aspx

Zebranie i opracowanie
materia³ów:

Nauczyciele bibliotekarze

�Zdjêcia ze zjazdu 90-lecia Zespo³u Szkó³ Licealnych im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku

Pani Minister spêdzaj¹c waka-
cje na Podkarpaciu, postanowi³a
odwiedziæ Powiat Le¿ajski. Podczas
wizyty towarzyszyli jej p. Marek

Minister w Powiecie

Le¿ajskim

Kogut – Wicestarosta Le¿ajski oraz
p. Marek Ordyczyñski – Dyrektor
Podkarpackiego Oddzia³u Regio-
nalnego Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa. Pani Mi-
nister zwiedzi³a Bazylikê i Klasz-
tor OO. Bernardynów w Le¿ajsku.
By³a bardzo pozytywnie zaskoczo-

na i zachwyca³a siê œwi¹tyni¹, mo-
numentalnymi organami oraz
skal¹ inwestycji obecnie prowadzo-
nych na obiektach Bazyliki. P. Zo-
fia Szalczyk odwiedzi³a równie¿
Spó³dzielniê Socjaln¹ „Bajkolan-
dia” w Le¿ajsku. W czerwcu 2013 r.
przedstawiciele Spó³dzielni ode-
brali nagrodê z r¹k Pani minister
w Imieniu Prezydenta RP, dlatego
te¿ chcia³a zobaczyæ nagrodzone
przedsiêbiorstwo. 

dm

W dniu 9.08.2013 r. w Powiecie Le¿ajskim nieofi-
cjalnie goœci³a p. Zofia Szalczyk – Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Dziêki aktywnoœci i pracy na
rzecz regionu od ponad siedmiu
lat cieszy siê najwiêkszym zaufa-
niem spo³ecznym w wojewódz-
twie. W wyborach do Sejmu
w 2007 i 2011 roku jego kandyda-
turê popar³o 38,5 tys. i 37,1 tys. osób.
Przez polityków innych opcji po-
strzegany jest jako zagro¿enie, ko-
ledzy mówi¹ o nim „cz³owiek z za-
sadami; uczciwy i skuteczny”.

Jak wspomina Pan czas spêdzony
w szkole?

Szko³ê wspominam bardzo
mi³o, zw³aszcza liceum. To by³ wy-
j¹tkowy czas, który zaowocowa³
wieloma osi¹gniêciami i w pew-
nym stopniu ukszta³towa³ moj¹
osobowoœæ. Myœlê, ¿e szko³a,
a zw³aszcza szko³a œrednia w ¿yciu
ka¿dego m³odego cz³owieka odgry-
wa szczególn¹ rolê. W ci¹gu kilku
lat wkracza siê w doros³oœæ, zdoby-
wa siê pierwsze doœwiadczenia za-
wodowe i podejmuje decyzje, któ-
re kszta³tuj¹ przysz³oœæ.

Czy jakieœ wydarzenia, lub osoby
w taki szczególny sposób utkwi³y
Panu w pamiêci?

Dzisiaj, gdy z wielkim sentymen-
tem wracam do okresu szkolnego,
to przypominaj¹ mi siê wspaniali
nauczyciele, którzy pomimo trud-
nych czasów podjêli ryzyko wycho-
wania nas w duchu patriotyzmu
i nauczyli szacunku dla drugiego
cz³owieka. Takich wyj¹tkowych lu-
dzi mia³em zaszczyt spotkaæ w ci¹-
gu ca³ego okresu nauki szkolnej.
Niestety wspó³czesna szko³a zatra-
ci³a ducha narodowego. Obawiam
siê, ¿e jest to spowodowane kolej-
nymi, nastêpuj¹cymi po sobie re-
formami oœwiaty. Szko³a powinna
rozwijaæ talenty i kszta³towaæ cha-
raktery m³odych ludzi. W œwiecie,
w którym zaczyna brakowaæ auto-
rytetów, a praca staje siê towarem,
szko³a powinna pe³niæ rolê nie tyl-
ko edukacyjn¹, ale równie¿ wycho-
wawcz¹ – nie tylko uczyæ, ale
przede wszystkim wskazywaæ w³a-
œciwe postawy.

Podkreœli³ Pan rolê szko³y w wy-
chowaniu m³odego pokolenia Po-
laków. Czy obecny system naucza-
nia wspiera m³ode talenty?

Reforma edukacji przeprowa-
dzona przez rz¹d Donalda Tuska,
sprowadzi³a nauczyciela do roli try-
bu w maszynie, którego zadaniem
jest wy³¹cznie przekazanie wiedzy
naukowej. Pedagog nie mo¿e
kszta³towaæ w m³odzie¿y w³aœci-
wych postawach, rozmawiaæ o war-
toœciach, poniewa¿ na lekcjach nie
ma na to czasu. Kolejne reformy
oœwiaty uprzedmiotowi³y uczniów,
przeliczy³y ich na pieni¹dze, a efek-
tem takiego dzia³ania jest okroje-
nie podstaw programowych, a na-
wet zamykanie kolejnych placó-
wek oœwiatowych. W m³odych lu-
dziach zabija siê myœlenie, w coraz
liczniejszych klasach nie ma mo¿-
liwoœci stworzenia w³aœciwych rela-
cji na linii nauczyciel – uczeñ. Przez
wiele lat, gdy pracowa³em w samo-
rz¹dzie, najpierw jako burmistrz,
a póŸniej starosta podejmowa³em
dzia³ania na rzecz zmniejszenia ilo-
œci uczniów w klasach. Uwa¿am,
¿e tylko w odpowiednich warun-
kach, w ma³ych grupach mo¿liwe
jest indywidualne podejœcie do
ucznia, wychwycenie konkretnych
predyspozycji jednostki, a nastêp-
nie rozwijanie zainteresowañ.
Obecnie wróciliœmy w Polsce do klas
trzydziesto-osobowych. Problemem
jest równie¿ zreformowany pro-
gram nauczania. Obawy budzi
okrojenie godzin historii i wycofa-
nie niektórych lektur ze spisu lite-
ratury obowi¹zkowej. Polska ma
bogat¹ historiê, z której kolejne
pokolenia powinny czerpaæ wiedzê
i doœwiadczenia, a polski rz¹d naj-
wyraŸniej o tym zapomnia³.

Zwróci³ pan uwagê na wa¿n¹ kwe-
stiê; zmniejszenia godzin lekcji hi-
storii w klasach ponadgimnazjal-
nych. Przypomnijmy, ¿e takie roz-
wi¹zanie zaproponowa³a by³a mi-
nister edukacji Katarzyna Hall
(PO), co spowodowa³o falê kryty-
ki spo³ecznej. Protestowali m.in.

historycy, studenci z Instytutu Hi-
storii Uniwersytetu Jagielloñskie-
go w Krakowie, Niezale¿ne Zrze-
szenie Studentów, a tak¿e stowa-
rzyszenie „Solidarni 2010”. Rz¹d
nie ugi¹³ siê pod presj¹ opinii pu-
blicznej i reformê programow¹
wprowadzono do szkó³. W prakty-
ce w szko³ach ponadgimnazjal-
nych jest tylko jedna godzina hi-
storii tygodniowo. Czy Pana zda-
niem to wystarczy?

Rz¹d wprowadzaj¹c reformê pro-
gramow¹ znacz¹co ograniczy³ na-
ukê historii w szko³ach ponadgim-
nazjalnych. By³em przeciwny takie-
mu rozwi¹zaniu. Natomiast efek-
tem reformy wprowadzonej do
szkó³ przez koalicjê PO-PSL bêdzie
utrata to¿samoœci narodowej.
Ksi¹¿ka do historii napisana w for-
mie opowiadania, bez podania fak-
tów i to w dodatku wyk³adana raz
w tygodniu nikomu nie zapadnie
w pamiêci. Takie dzia³ania os³abiaj¹
wiêzi narodowe. W konsekwencji
tracimy kolejne pokolenia pola-
ków, a nauczanie historii schodzi
do podziemia. Myœlê, ¿e walcz¹c
o demokracjê w Polsce nikt nie spo-
dziewa³ siê, ¿e zaledwie po dwu-
dziestu latach od obalenia systemu
komunistycznego trzeba bêdzie
podj¹æ kolejne starania o ocalenie
od zapomnienia historii narodu
Polskiego. To bardzo przykre do-
œwiadczenie, które du¿o mówi
o ludziach sprawuj¹cych obecnie
w³adzê. Mam nadziejê, ¿e wielu
rozs¹dnych Polaków, którzy pamiê-
taj¹ czasy zak³amywania i usuwa-
nia historii ze szkó³ wyci¹gnie sto-
sowne wnioski z takiego postêpo-
wania polityków PO i PSL. G³êbo-
ko wierzê, ¿e jesteœmy m¹drym na-
rodem, a mo¿na to oceniæ po iloœci

zdolnej, wybitnej m³odzie¿y, któ-
rej mamy bardzo du¿o i bêdziemy
potrafili ten potencja³ wykorzystaæ.
Zgodnie ze s³owami najwiêkszego
Polaka – Jana Paw³a II „Naród, któ-
ry nie zna swojej przesz³oœci, umie-
ra i nie buduje przysz³oœci”. Z tego
powodu jestem przekonany, ¿e id¹c
po raz kolejny do urn staniemy
w obronie polskoœci.

Koalicja Po-PSL przygotowa³a ko-
lejn¹ reformê oœwiaty, która wzbu-
dzi³a sprzeciw spo³eczny; wprowa-
dzenia szeœciolatków do szkó³. Ro-
dzice rozpoczêli akcjê „Ratuj Malu-
chy”, któr¹ prowadzi Stowarzysze-
nie i Fundacja Rzecznik Praw Ro-
dziców, powsta³a specjalna strona
internetowa, która dokumentuje
wzmagania rodziców z rz¹dem pol-
skim. Zebrano ponad 957 tysiêcy
podpisów przeciwko wprowadzeniu
szeœciolatków do szkó³. 12 czerwca
przekazano do Sejmu wniosek
o przeprowadzenie referendum
edukacyjnego. Niestety Donald Tusk
jest przeciwny takiemu referendum.
Czy tak powinien wygl¹daæ dialog
spo³eczny?

Jestem oburzony, ale nie zasko-
czony dzia³aniem rz¹du. W podob-
ny sposób przebiega³y negocjacje
ze zwi¹zkami zawodowymi w spra-
wie wprowadzenia zmian do Ko-
deksu Pracy, czy przeprowadzenia
reformy emerytalnej. Obserwuj¹c
sposób podejmowania decyzji
przez premiera odnoszê wra¿enie,
¿e nasz kraj zmierza ku systemowi
totalitarnemu. W chwili obecnej
przypominamy Rosjê, a nie kraje
Europejskie w których bierze siê
pod uwagê wolê wiêkszoœci. Do-
strzegam, ze spo³eczeñstwo polskie
równie¿ jest œwiadome zagro¿enia

W³aœciwa edukacja

to klucz do sukcesu
– uwa¿a Pose³ na Sejm RP Stanis³aw O¿óg.
Absolwent Wydzia³u Geodezji i Urz¹dzeñ Rolnych Akademii Rolniczej
w Krakowie, Burmistrz Miasta i Gminy Soko³ów Ma³opolski, Radny
Rady Powiatu Rzeszowskiego oraz Starosta Rzeszowski, reprezen-
tant Podkarpacia w Parlamencie RP, lider Prawa i Sprawiedliwoœci
w okrêgu rzeszowsko-tarnobrzeskim.
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wynikaj¹cego z utraty demokracji
i ma to odniesienie w sonda¿ach
poparcia poszczególnych partii
politycznych. Jako parlamentarzy-
sta nie wyobra¿am sobie sytuacji,
abym w procesie decyzyjnym móg³-
bym pomin¹æ zdanie prawie mi-
liona Polaków. Premier to cz³owiek
wybrany przez naród po to, aby
mówiæ g³osem polaków i reprezen-
towaæ interesy Polski. Niestety co-
dziennoœæ pokazuje, ¿e nie ma dia-
logu spo³ecznego. Osobiœcie wyzna-
jê zasadê, ¿e polityka to nie praca,
ale s³u¿ba i obowi¹zek wobec re-
gionu i spo³eczeñstwa, które obda-
rzy³o mnie zaufaniem. Wielokrot-
nie, nawet kosztem ¿ycia rodzin-
nego uczestniczê w spotkaniach
z ludŸmi ze wsi i miast, po to, aby
zapoznaæ siê z ich opiniami, pro-
blemami. Niestety rz¹d polski nie
funkcjonuje w ten sposób. Ubole-
wam nad faktem, ¿e dziœ w Polsce
podejmuj¹c decyzje w imieniu ca-
³ego narodu nikt nie liczy siê z opi-
ni¹ tego narodu.

Co s¹dzi Pan jako ojciec i dziadek
o pomyœle wprowadzenia szeœcio-
latków do szkó³?

Minie jeszcze kilka lat zanim mój
wnuk pójdzie do szko³y podstawo-
wej, ale mam nadziejê, ¿e bêdzie to
nowoczesna placówka, w której roz-
winie swoje pasje i ukszta³tuje oso-
bowoœæ. Uwa¿am, ¿e spór nie toczy
siê o to w jakim wieku dzieci roz-
poczn¹ edukacjê szkoln¹, lecz o stan
przygotowania szkó³ podstawowych
na przyjêcie szeœciolatków. Wprowa-
dzaj¹c reformê rz¹d nie pomyœla³
o przekazaniu specjalnej puli pie-
niêdzy na dostosowanie placówek
oœwiatowych i stworzenia specjal-
nych warunków do nauki dla ta-
kich ma³ych dzieci. Popieram rodzi-
ców, którzy obawiaj¹ siê o zdrowie
psychiczne i fizyczne swoich dzieci,
równie¿ jestem pe³en troski o sze-
œciolatków. Reformê krytykuj¹ psy-
cholodzy i nauczyciele, wiele œrodo-
wisk podkreœla, ¿e dzieci zostan¹
wprowadzane do szkó³ zupe³nie nie
przygotowanych programowo
i technicznie na ich przyjêcie. Uwa-
¿am, ¿e to jest kolejny dramat spo-
³eczny, któremu winna jest koalicja
PO-PSL. W tym przypadku dzieci
pad³y ofiar¹ niewydolnoœci systemu
edukacji w Polsce. Jestem przeko-
nany, ¿e gdyby rz¹dzi³o Prawo i Spra-
wiedliwoœæ taka sytuacja nie mia³a-
by miejsca, poniewa¿ nie przelicza-
my ludzi na pieni¹dze, w pierwszej
kolejnoœci bierzemy pod uwagê do-
bro spo³eczne i godnoœæ cz³owieka.

Rozmawia³a
Monika Roman

Na pierwszy etap z Le¿ajska do
Soko³owa wyruszy³a grupa p.w. b³.
Marii Ledóchowskiej, licz¹ca 196
osób.

Pomys³odawc¹ udzia³u osób nie-
pe³nosprawnych w pielgrzymce
by³ pan Marek Piechuta – prezes
Stowarzyszenia „Dobry Dom” dzia-
³aj¹cego na rzecz osób z niepe³no-
sprawnoœci¹. Odzew nie by³ mo¿e
za du¿y, ale uda³o siê zebraæ ok.
piêtnastoosobow¹ grupê z Zak³a-
du Aktywnoœci Zawodowej
w Nowej Sarzynie oraz Œrodowi-
skowego Domu Samopomocy
w Sarzynie. Nasze pielgrzymowa-
nie nie by³oby mo¿liwe bez pomo-
cy wolontariuszy ze Stowarzysze-
nia „Dobry Dom”, którzy bardzo
chêtnie i z wielkim zaanga¿owa-
niem wspierali nas w trudach piel-
grzymowania.

Ka¿dy z pielgrzymów szed³
z jak¹œ intencj¹, jedni szukali od-
powiedzi na nurtuj¹ce ich pyta-
nia i w¹tpliwoœci, inni chcieli
sprawdziæ „czy dadz¹ radê?”, jesz-

Piesza pielgrzymka

Le¿ajsk-Jasna Góra

cze inni pragnêli podziêkowaæ
Bogu za otrzymane ³aski. W gru-
pie panowa³a œwietna atmosfera,
by³ czas na refleksjê, jak i na
œmiech.

Najwiêksze wra¿enie na mnie
zrobi³o to, jak chêtnie ludzie po-
magali nam, niepe³nosprawnym.
Pielgrzymka by³a dla mnie na-
prawdê wspania³ym prze¿yciem.

Po pielgrzymce rozmawia³em
z moimi kole¿ankami i kolegami
z ŒDS-u, pytaj¹c o wra¿enia z piel-
grzymki. Wszyscy jednog³oœnie
odpowiedzieli: „by³o super”.

Bardzo pozytywnie zaskoczy³
mnie kolega z ŒDS-Mariusz, któ-
ry mimo du¿ych problemów
z chodzeniem, dzielnie maszero-
wa³. Ani pêcherze na nogach, ani
ogromne zmêczenie nie przeszko-
dzi³o mu w radosnym przejœciu
trzydziestokilometrowej trasy i nie
odebra³o chêci wziêcia udzia³u
w przysz³orocznej pielgrzymce.

Opowiada³ Patryk

Szanowni Pañstwo, w uzupe³-
nieniu do powy¿szego artyku³u
muszê nadmieniæ, i¿ tegoroczna
pielgrzymka na Jasn¹ Górê by³a
dla nas wszystkich wyj¹tkowa, za-
równo dla osób pe³nosprawnych
jak i tych z niepe³nosprawnoœci¹.

Obecnoœæ w grupie b³. Marii Le-
dóchowskiej tak du¿ej liczby osób
niepe³nosprawnych z pewnoœci¹
na wielu odcisnê³o wielkie piêt-
no, wywo³uj¹c niejednokrotnie
³zy w oczach.

Opowiedziana w artykule histo-
ria Mariusza wzbogaca dodatko-
wo fakt, ¿e Mariusz po powrocie
do domu by³ tak zmêczony, ¿e nie
by³ w stanie samodzielnie o w³a-
snych si³ach przejœæ z krzes³a do
³ó¿ka. Przedstawiona historia po-
kazuje jak wielk¹ determinacjê
maj¹ w sobie osoby z niepe³no-
sprawnoœci¹ w ¿yciu codziennym.

W imieniu wszystkich niepe³-
nosprawnych pielgrzymów ser-
decznie dziêkujê wolontariuszom,
pielgrzymkowym braciom i sio-
strom, kap³anom oraz wszystkim
który wspierali nas i pomagali nam
w pielgrzymkowym trudzie.

Szczególne podziêkowanie kie-
rujê do wszystkich tych, którzy po-
mimo swojego kalectwa, pewnych
u³omnoœci i obaw przed tym czy
dadz¹ radê, zdecydowali siê
i podjêli trud wspólnego pielgrzy-
mowania.

Z wyrazami szacunku
Marek Piechuta

Prezes Stowarzyszenie
„Dobry Dom”

W pi¹tek 5 lipca 2013 roku rozpoczê³a siê piesza pielgrzymka Prze-
myœl-Jasna Góra. W koœciele parafialnym pod wezwaniem œw. Trójcy
w Le¿ajsku zosta³a odprawiona msza Œwiêta w intencji wszystkich
pielgrzymów oraz tych, którzy odpowiadali za bezpieczeñstwo pod-
czas trwania pielgrzymki.

Mam na imiê Patryk. Od uro-
dzenia cierpiê na dzieciêce pora-
¿enie mózgowe, poruszam siê na
wózku inwalidzkim.

Uwa¿am, ¿e w dzisiejszych cza-
sach bardzo trudno byæ opty-
mist¹. Ja z pewnoœci¹ do nich nie
nale¿ê, czasami mi jest bardzo
ciê¿ko zrozumieæ pewne rzeczy,
które spotykaj¹ mnie w ¿yciu.
Jednak jest jakaœ iskierka nadziei
w moim sercu, dlatego nigdy nie
przestawa³em marzyæ.

3-go maja 2013 roku wraz
z mam¹, bratem i moim najlep-
szym przyjacielem Grzegorzem

Paszkiem wyruszy³em w podro¿
mojego ¿ycia. Celem naszej pod-
ró¿y by³ Poznañ. Od dziecka inte-
resowa³ mnie sport, a szczególnie
pi³ka no¿na. Jestem kibicem Ko-
lejorza i zawsze marzy³em o wy-
jeŸdzie na mecz Lecha. Moje ma-
rzenie siê spe³ni³o, ale tylko dziê-
ki ludziom dobrej woli- organiza-
torom turnieju Admin Cup 2013.

W Poznaniu czeka³o na mnie
wiele atrakcji, takich jak spacer
po starym rynku w Poznaniu.
Du¿e wra¿enie na mnie zrobi³a
wizyta w zoo, w którym by³em
pierwszy raz. Zwiedzaliœmy rów-
nie¿ zamek królewski w Kurni-
ku, gdzie mia³em okazjê podzi-
wiaæ piêknie kwitn¹ce magnolie.

W sobotnie przedpo³udnie po-
szliœmy zobaczyæ s³ynne poznañ-
skie kozio³ki. Wtedy te¿ spotka-
³em siê z mi³ym gestem ze strony
kibiców Arki Gdynia, którzy na
pami¹tkê dali mi szalik swojego
klubu.

Najwa¿niejszym wydarzeniem
naszej wycieczki by³ mecz Lech
Poznañ – Wis³a Kraków. Ju¿ od
rana towarzyszy³o nam radosne
napiêcie, które z ka¿d¹ up³ywa-
j¹c¹ godzin¹ by³o coraz wiêksze.
W drodze na stadion mo¿na by³o
zobaczyæ kibiców w niebiesko-
bia³ych barwach.

Na stadionie czeka³a mnie jesz-
cze jedna niespodzianka: po za-
koñczeniu spotkania sam £ukasz
Teodorczyk wrêczy³ mi pi³kê
z autografem.

Na meczu by³a œwietna atmos-
fera, 31 tysiêcy kibiców, a wœród
nich ja. Nie przed telewizorem,
ale na ¿ywo! Od tego momentu
jestem prawdziwym kibicem Le-
cha! To by³ najszczêœliwszy dzieñ
w moim ¿yciu.

Pragnê podziêkowaæ wszyst-
kim osobom, które pomog³y mi
spe³niæ jedno z moich marzeñ
oraz wszystkim sponsorom. Dziê-
kujê tak¿e moim bliskim, którzy
towarzyszyli mi w czasie trwania
wycieczki. Bez was nie by³oby tak
wspania³ych dni.

Marzenia siê spe³niaj¹...
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Po modlitwie w intencji rolni-
ków, poœwiêceniu wieñców, litur-
gia dobieg³a koñca i barwny koro-
wód prowadzony przez Mar¿onet-
ki i Orkiestrê Dêt¹ uda³ siê na plac
do¿ynkowy przy Stra¿nicy OSP.

Do¿ynki rozpoczê³o tradycyjne
przekazaniem chleba, przez staro-
stów do¿ynek Jolanty Socha i Pio-

wiec oraz Wólka £amana. Po pre-
zentacji czêœci obrzêdowej, nast¹-
pi³o odœpiewanie staropolskich
pieœni do¿ynkowych B³ogos³awio-
ny chleb ziemi czarnej oraz Zawo-
³anie ¿niwne. Co by tradycji sta³o
siê zadoœæ, tak jak co roku odby³
siê równie¿ wspólny taniec – PO-
LKA.

Nastêpnie w czêœci artystycznej
zaprezentowa³ siê ju¿ zaprzyjaŸ-
niony z nami klaun Fred, bawi¹c
nie tylko dzieci, ale te¿ doros³ych.
W dalszej czêœci zaprezentowa³y
siê zespo³y Gminnego Oœrodka
Kultury, tj.: Zespó³ Estradowy
w uk³adzie tanecznym Piraci, soli-
œci kó³ko wokalnego w piosen-
kach: Bus bujany, Kto siê czubi,
Motylem by³am oraz Pszczo³y na
wrotkach oraz chór mêski zaœpie-
wa³: Cyganeczka Zosia, Osiemnaœcie
wiosenek mia³a i Zosia izbê zamia-
ta³a. Swój debiut mia³ równie¿
kwintet dêty blaszany San Brass
Band, w utworach: Evrybody clap,
Free time blues, Go down, Moses,
Jo¿in z Ba¿in, Fantazja Krakowska
i Rozamunda. Zespó³ Œpiewaczy

B³ogos³awiony chleb ziemi czarnej, wieczna mi³oœæ wieczny cud…

W szeleœcie polskich zbó¿ i zió³

Niedziela 1 wrzeœnia to obchody
gminnych do¿ynek w Kury³ówce,
które rozpoczêto msz¹ œwiêt¹
w Koœciele Parafialnym pod wz.
Œw. Józefa w Tarnawcu.

i Kapela „Jagoda” z D¹browicy po-
kaza³a nam próbkê swoich umie-
jêtnoœci w piosenkach ludowych:
Hej od Rzeszowa jadê, Z tamtej stro-
ny rzeczki oraz Drobny deszczyk.
O 20-tej scen¹ pod Grzybkiem za-
w³adn¹ zespó³ muzyczny HEVEN
przy, którym uczestnicy zabawy
œwietnie bawili siê do póŸnych
godzin nocnych.

Organizatorzy pragn¹ bardzo
serdecznie podziêkowaæ sponso-
rom za wsparcie finansowe uro-
czystoœci do¿ynkowych:

tra Kubaja na rêce wójta Gminy
Tadeusza Halesiaka, który w swo-
im przemówieniu przywita³ miesz-
kañców i przyby³ych goœci, dziê-
kuj¹c rolnikom za trud oraz po-
œwiêcenie w pracy na roli. Wójt
wraz Przewodnicz¹cy Rady nagro-
dzili 10 rolników Gminy Kury³ów-
ka za osi¹gniêcia w produkcji rol-
nej (Edward Skwara, Krzysztof
Brzyski, Krzysztof Fronc, Le-
szek Wójcik, Kazimierz Czer-
niecki, Weronika Niemczyk, Ja-
cek Banach, Andrzej Socha, Bo-
gus³awa Kulpa, Ryszard Le-
niart). Serdeczne podziêkowania
i gratulacje otrzymali równie¿, pan
Henryk Piskor, za 60-lecie dzia-
³alnoœci kulturalnej w œrodowisku
lokalnym oraz Wicemarsza³ek Wo-
jewództwa Podkarpackiego pan
Jan Burek za wspó³pracê na rzecz
samorz¹du lokalnego.

W tegorocznych uroczysto-
œciach do¿ynkowych uczestniczy-
³y wieñce ¿niwne z oœmiu so³ectw
naszej Gminy, tj.: Brzyska Wola,
D¹browica, Kolonia Polska, Kul-
no, Kury³ówka, O¿anna, Tarna-

Browar Le¿ajsk-oficjalny spon-
sor imprezy, PGNiG w Warszawie
oddz. w Sanoku, Wod-Kan Gaz
CO Palikówka – Miros³aw Gawe³,
Wod-Kan Gaz Co Krasne – Stani-
s³aw Ziaja, Firma INVENTOR –
obs³uga cateringowa imprez An-
drzej Burek, Firma Handlowo-
Us³ugowa Karol Koperda, Us³ugi
Kulinarne – Andrzej Wiêc³aw, Za-
k³ad In¿ynierii Leœnej w Bi³goraju
– Józef Momot, APS Sp. z o.o.
Gospodarstwo Rolne w Kury³ów-
ce, SUDR Grodzisko Dolne – Jan
Majkut, Bank Spó³dzielczy w Le-
¿ajsku, Firma Dominnet – Domi-
nik Rup, Micha³ Garbacz – pie-
karnia w Le¿ajsku, BUD Le¿ajsk –
Wanda ¯o³yniak, Firma ABIX –
plac zabaw, El¿bieta i Andrzej Li-
sowscy – sto³ówka w Kury³ówce.

Do¿ynki Gminne w Kury³ówce
odby³y siê w ramach „Ma³e Gran-
ty” LGD Kraina Sanu w Tryñczy.

gbpwz
Wiêcej zdjêæ na

www.kurylowka.pl
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KINO W MCK LEŻAJSK
ZAPRASZA NA SEANSE FILMOWE
REPERTUAR DOSTĘPNY NA
WWW.KINOLEZAJSK.PL

WSPOMNIENIE JANA PAWŁA II
– Z OKAZJI ROCZNICY PONTYFIKATU
BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU, 20 PAŹDZIERNIKA

Organizator: MCK w Leżajsku

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU
KSIĄŻKI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU,
23 PAŹDZIERNIKA

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W MCK
SALA WIDOWISKOWA MIEJSKIEGO
CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU,
8 PAŹDZIERNIKA

Organizator: MCK w Leżajsku

Jest to dzień, w którym Dom Kultury otwiera swo-
je drzwi dla najmłodszych – dzieci z leżajskich przed-
szkoli. W programie zaplanowany jest spektakl Gru-
py Teatralnej Baratario „Za ósmą górą”, spotkanie
z Klubem Leżajskich Poetów oraz rozstrzygnięcie
konkursu na ilustracje do wierszy.

GMINNE OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO
BRZÓZA KRÓLEWSKA, CHAŁUPKI
DĘBNIAŃSKIE, DĘBNO, 13 PAŹDZIERNIKA

Organizatorzy: OK, Biblioteka i młodzież KSM z Brzózy Król.,

OK Chałupki Dębniańskie, OK w Dębnie

Uroczyste obchody Dnia Papieskiego w postaci
montażu słowno-muzycznego.

„ŁADNE I PRAKTYCZNE!” – WARSZTATY
PLASTYCZNE DLA DZIECI W GIEDLAROWEJ
GOK W GIEDLAROWEJ, 15-30 PAŹDZIERNIKA

Organizatorzy: Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

w Giedlarowej, GOK w Giedlarowej

Zajęcia polegają na wykonywaniu prac ze szmatek
i papieru przez dzieci.

RECITAL ANNY I PAWŁA PALUCHÓW PT.
„ZADUMA JESIENNA”
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU,
17 PAŹDZIERNIKA

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna

JESIENNE SPOTKANIA Z TEATREM
W GIEDLAROWEJ
GOK W GIEDLAROWEJ,
18-20 PAŹDZIERNIKA

Organizator: GOK w Giedlarowej

Trzydniowe spotkanie z teatrem – spektakle
renomowanych teatrów z Podkarpacia.

„BARWY JESIENI”
OŚRODEK KULTURY W GRODZISKU
DOLNYM, 23 PAŹDZIERNIKA

Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Podsumowanie konkursu plastycznego dla od-
działów przedszkolnych z terenu Gminy Grodzi-
sko Dolne.

NOC W BIBLIOTECE
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU,
25 PAŹDZIERNIKA

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna

W programie głośne czytanie bajek, występy
zespołów, gry i zabawy, tradycje i zwyczaje związa-
ne z Hallowen.
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IV JESIENNE SPOTKANIA LITERACKO-
MUZYCZNE „PRZY HERBACIE”
KAWIARNIA ELIZA W LEŻAJSKU
JESIENNE PIĄTKI: 8 LISTOPADA,
15 LISTOPADA, 22 LISTOPADA,
29 LISTOPADA I 6 GRUDNIA

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Jest to cykl kameralnych koncertów. Podczas
każdego spotkania swoją twórczość prezentuje
jeden literat z regionu oraz muzyk lub grupa
muzyczna. Celem spotkań jest promowanie
twórczości lokalnych artystów.

XII TURNIEJ WIEDZY
PRZYRODNICZO-ŁOWIECKIEJ
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W LEŻAJSKU, 25 PAŹDZIERNIKA

Organizatorzy: MCK w Leżajsku,

ZST w Leżajsku

Turniej wiedzy przyrodniczo-łowieckiej to trzy
konkursy (konkurs wiedzy przyrodniczo łowiec-
kiej, konkurs plastyczny, konkurs filmowy) kie-
rowane do młodzieży z kilku podkarpackich po-
wiatów.

„POWIATOWE PREZENTACJE
KULTURALNE DZIECI I MŁODZIEŻY –
JESIEŃ 2013” (KONKURS PLASTYCZNY,
RECYTATORSKI, PIOSENKI)
– KONCERT GALOWY
OK SARZYNA, 25 PAŹDZIERNIKA,
GODZ.17.00

Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

Impreza odbywa się cyklicznie. W szkołach i in-
stytucjach kultury na terenie powiatu leżajskie-
go ogłoszone są trzy konkursy: plastyczny,
recytatorski, piosenki. Rozstrzygnięcie i uroczy-
ste wręczenie nagród odbywa się podczas Kon-
certu Galowego.

KULTURALNY SALON FILMOWY –
SPOTKANIA MIŁOŚNIKÓW X MUZY
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU,
30 PAŹDZIERNIKA

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna

50 KGW W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ,
WYSTAWA ,,NA STRYCHU KURZĄ SIĘ
WSPOMNIENIA – OCALMY PRZESZŁOŚĆ
OD ZAPOMNIENIA”
OK W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ,
26 PAŹDZIERNIKA

Organizatorzy: OK w Brzózie Król., KGW w Brzózie Królewskiej

Obchody jubileuszu KGW w Brzózie Królewskiej, żywa
wystawa staroci.

GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI BIESIADNEJ
W GIEDLAROWEJ
GOK W GIEDLAROWEJ, 27 PAŹDZIERNIKA

Organizator: GOK w Giedlarowej

Przegląd piosenek biesiadnych z udziałem zespołów
ludowych Gminy Leżajsk

LISTOPAD

„KOLOROWY ŚWIAT BIBUŁY” – ZAJĘCIA
BIBUŁKARSKIE DLA DZIECI
GOK W GIEDLAROWEJ, 1-20 LISTOPADA

Organizatorzy: Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

w Giedlarowej, GOK w Giedlarowej

Warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły i krepiny.
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODELGLÓŚCI
LEŻAJSK, BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU, 11 LISTOPADA

Organizator: Starostwo Powiatowe w Leżajsku,

Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

Organizowane od kilku lat obchody odzyskanie
niepodległości przez nasz kraj. W programie uro-
czystości: msza św. w intencji ojczyzny w Bazy-
lice OO. Bernardynów w Leżajsku, patriotyczny
program artystyczny przygotowany przez mło-
dzież z jednej ze szkół ponadgimnazjalnych z te-
renu Powiatu Leżajskiego oraz złożenie wieńców
i kwiatów przy pomniku walk niepodległościo-
wych.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU
„…BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY…”
PLAC PRZED POMNIKIEM
I ZS W KURYŁÓWCE, 8 LISTOPADA

Organizator: Zespół Szkół w Kuryłówce, GOK w Kuryłówce

Jest taki dzień w roku, o którym każdy Polak
pamiętać powinien. Narodowe Święto Niepod-
ległości rozpoczyna msza święta, następnie uro-
czysty apel przed pomnikiem, który powstał
w 1924 roku dla upamiętnienia bohaterstwa
rodaków, tj. Franciszka Kyci, Józefa Josse,
Franciszka Dziki i Michała Pawula. Uroczysto-
ści kończy część artystyczna w Zespole Szkół
w Kuryłówce.

„RADOŚNI WOLNOŚCIĄ, WOLNI
Z RADOŚCIĄ” – KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W LEŻAJSKU, 11 LISTOPADA

Organizator: MCK w Leżajsku

95 ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
GMINA GRODZISKO DOLNE,
10 LISTOPADA

Organizator: Gmina Grodzisko Dolne

Są to uroczystości przed pomnikiem „Żywią
i Bronią” w Grodzisku Miasteczku i na cmenta-
rzu parafialnym pod obeliskiem „Pamięci tym,
którzy cierpieli i oddali swe życie za Ojczyznę”
oraz Msza Święta w Intencji Ojczyzny.

GMINNE OBCHODY Z OKAZJI ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
OK W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ,
10 LISTOPADA

Organizatorzy: GOK w Giedlarowej,

OK oraz KGW w Brzózie Królewskiej

Uroczystości patriotyczne z okazji 11-ego listo-
pada, uroczysty koncert.
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ELIMINACJE GMINNE KONKURSU
LITERACKO-PLASTYCZNEGO
„LITERATURA I DZIECI. NAJBLIŻSI”
OŚRODEK KULTURY W GRODZISKU
DOLNYM, LISTOPAD

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym,

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Przedmiotem konkursu jest twórczość znaczą-
cych i wybitnych autorów, którzy w swoich utwo-
rach poruszają tematykę związaną z hasłem prze-
wodnim tegorocznej edycji „NAJBLIŻSI”. Laure-
aci eliminacji gminnych wezmą udział w elimina-
cjach rejonowych w Giedlarowej.

PODKARPACKI KONKURS POEZJI
RELIGIJNEJ – ELIMINACJE POWIATOWE
GOK W GIEDLAROWEJ, 14 LISTOPADA

Organizatorzy: GOK w Giedlarowej, MGOK w Sędziszowie Młp.

Eliminacje dla uczniów szkół średnich oraz osób
dorosłych odbywać się będą w 2 kategoriach:
poezja śpiewana oraz recytacja.

GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI
„ANDRZEJKOWE ŚPIEWANIE”
WDK W KOLONII POLSKIEJ, 24 LISTOPADA

Organizator: WDK w Kolonii Polskiej, GOK w Kuryłówce

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU,
25 LISTOPADA

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna

Impreza skierowana do najmłodszych czytelników.
W programie m.in. wystawa pluszaków i głośne
czytanie bajek.

WIECZÓR ANDRZEJKOWY DLA DZIECI
OŚRODEK KULTURY W GRODZISKU
DOLNYM, 27 LISTOPADA

Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Wróżby, gry i zabawy oraz dyskoteka dla dzieci.

ANDRZEJKOWY WIECZÓR WRÓŻB
WDK W KOLONII POLSKIEJ, 29 LISTOPADA

Organizator: WDK w Kolonii Polskiej, GOK w Kuryłówce

WYSTAWA HISTORYCZNA „HARCERSTWO
NA ZIEMI LEŻAJSKIEJ 1913-2013
– O NAS WCZORAJ I DZIŚ”
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W LEŻAJSKU, 14-28 LISTOPADA

Organizator: Hufiec ZHP Leżajsk, MCK Leżajsk

FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ
I TURYSTYCZNEJ HIT 2013 W RAMACH
OBCHODÓW 100-LECIA HARCERSTWA
NA ZIEMI LEŻAJSKIEJ
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W LEŻAJSKU, 15-17 LISTOPADA

Organizator: Hufiec ZHP Leżajsk, MCK Leżajsk

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU
KSIĄŻKI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU,
20 LISTOPADA

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna
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GRUDZIEŃ

MIKOŁAJKI DLA DZIECI
BRZÓZA KRÓLEWSKA, DĘBNO,
RZUCHÓW, CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE,
WIERZAWICE, 6 GRUDNIA

Organizatorzy: poszczególne ośrodki kultury

Organizacja wizyty Św. Mikołaja – krótkie przed-
stawienia, montaże słowno-muzyczne

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
WDK W KOLONII POLSKIEJ, 6 GRUDNIA

Organizator: WDK w Kolonii Polskiej

MIĘDZYPOWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI
„MIKOŁAJ”
GOK W KURYŁÓWCE, 8 GRUDNIA

Organizator: GOK i GBP w Kuryłówce

Od samego początku ta międzypowiatowa impreza
muzyczna cieszy się dużym zainteresowaniem, ro-
śnie też poziom artystyczny oraz liczba młodych
wokalistów zgłaszających się do konkursu.
Jednym z powodów popularności Festiwalu są na-
grody dla uczestników, a tym bardziej laureatów,
które sprawiają dużo radości. Nagroda Grand Prix
to oczywiście jak nakazuje tradycja – rower, ale
będą również minitablety i wiele innych ciekawych
nagród.

MIKOŁAJKI DLA DZIECI Z ZESPOŁÓW MCK
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W LEŻAJSKU, 9 GRUDNIA

Organizator: MCK Leżajsk

„CAŁA GÓRA MARZEŃ” – PROMOCJA
TOMIKU BAJEK AUTORSTWA LEŻAJSKICH
POETÓW
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W LEŻAJSKU, 6 GRUDNIA

Organizator: MCK Leżajsk

Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z leżaj-
skimi poetami z Klubu „Na marginesie”, którzy czy-
tać będą swoje bajki.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU
KSIĄŻKI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU,
6 GRUDNIA

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna

MIKOŁAJKOWA NIESPODZIANKA –
KONKURS DLA CZYTELNIKÓW ODDZIAŁU
DLA DZIECI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU,
6-20 GRUDNIA

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI
„BOŻONARODZENIOWE OZDOBY
CHOINKOWE”.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LEŻAJSKU,
9-19 GRUDNIA

Organizator: MCK – Biblioteka Publiczna

Dochód z koncertu przeznaczony będzie na po-
moc osobom poszkodowanym, chorym z terenu
Gminy Leżajsk.

KONCERT DOBROCZYNNY POD
PATRONATEM WÓJTA GMINY LEŻAJSK
– PREMIERA MUSICALU „DZIEWCZYNKA
Z ZAPAŁKAMI” PRZYGOTOWANA PRZEZ
ZESPOŁY GOK
GOK W GIEDLAROWEJ, 8 GRUDNIA

Organizator: GOK w Giedlarowej
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WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH
GOK W GIEDLAROWEJ, 20 GRUDNIA

Organizatorzy: GOK w Giedlarowej, GOPS w Leżajsku

Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych z terenu
Gminy Leżajsk

„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...”
OŚRODEK KULTURY W GRODZISKU
DOLNYM, 22 GRUDNIA

Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

W dniu tym spotykają się i prezentują na scenie
wszystkie zespoły i koła zainteresowań działają-
ce pod patronatem Ośrodka Kultury. Na pro-
gram tego niezwykłego wieczoru składają się
kolędy i pastorałki w wykonaniu Młodzieżowej
Kapeli Ludowej, Zespołu Śpiewaczego „Wiola”
z Chodaczowa, wigilijno-noworoczne widowiska
obrzędowe przedstawiane przez zespoły regio-
nalne „Grodziszczoki” i „Leszczynka” oraz
zaproszone kapele i zespoły z innych miejscowo-
ści.

„PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI
RELIGIJNEJ”
OK SARZYNA, GRUDZIEŃ

Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

Impreza odbywa się cyklicznie. Integruje spo-
łeczność ma bardzo rodzinny charakter i dosko-
nale wprowadza w świąteczny nastrój.

WIGILIA DLA PRACOWNIKÓW GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY GMINY LEŻAJSK
GOK W GIEDLAROWEJ, 19 GRUDNIA

Organizator: GOK w Giedlarowej

Coroczne spotkanie opłatkowe pracowników GOK.

„STÓŁ WIGILIJNY” W BIEDACZOWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA W
BIEDACZOWIE, 20 GRUDNIA

Organizatorzy: OK oraz KGW w Biedaczowie

GMINNY KONKURS NA SZOPKI,
GWIAZDY I ATRYBUTY KOLĘDNICZE
GIEDLAROWA – 2013
GOK W GIEDLAROWEJ, 12 GRUDNIA

Organizatorzy: GOK w Giedlarowej, Stowarzyszenie Miłośników

Folkloru Wsi Leżajskiej w Giedlarowej

W konkursie biorą udział dzieci i młodzież z terenu
gminy Leżajsk w poszczególnych kategoriach po-
danych w regulaminie.

Spotkanie opłatkowe z dziećmi z Szkoły Podsta-
wowej z udziałem Zespołu Śpiewaczego „Olszyn-
ka”.

Część kulturalną opracowała Katarzyna Ćwikła
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IMPREZY SPORTOWE
PAŹDZIERNIK

ZAWODY WĘDKARSKIE NA ZAKOŃCZENIE
SEZONU
GRODZISKO DOLNE (ZALEW „CZYSTE”),
6 PAŹDZIERNIKA

Organizator: Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym

tel. (17) 243 62 29

ZAWODY SPINNINGOWE
ZALICZANE DO GRAND PRIX KOŁA
RZUCHÓW (SAN), 13 PAŹDZIERNIKA

Polski Związek Wędkarski Koło Nr 18 w Leżajsku

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
W TENISIE STOŁOWYM
NOWA SARZYNA, 19 PAŹDZIERNIKA

Organizatorzy:

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie

tel. (17) 853 22 70

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka”

przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni

tel. kom. 660 034 962

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99

W mistrzostwach województwa o medale oraz
awans do półfinału ogólnopolskiego rywalizować
będą dwuosobowe drużyny w kategorii żaków
i żaczek oraz młodzików i młodziczek.

LISTOPAD

IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ „OD MŁODZIKA DO JUNIORA”
LEŻAJSK, 15-17 LISTOPADA

Organizator: Leżajskie Towarzystwo Sportowe „FENIKS”

ul. Klasztorna 2E, 37-300 Leżajsk

tel. kom. 601 574 720

W turnieju organizowanym na hali
sportowej Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku będzie brać
udział kilkanaście zespołów siat-
karskich z całej Polski w katego-
rii od młodzika do juniora. To już
dziewiąta edycja imprezy cieszą-
ca się dużym zainteresowaniem
kibiców-miłośników piłki siatko-
wej.

INAGURACJA IX MŁODZIEŻOWYCH
MISTRZOSTW MIASTA I GMINY
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
NOWA SARZYNA, 23 LISTOPADA

Organizatorzy:

Miejsko Zakładowy Klub Sportowy „Unia” Nowa Sarzyna

tel. (17) 240 79 75, fax (17) 240 79 78

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99
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II GRAND PRIX PODKARPACIA ŻAKÓW I SKRZATÓW
NOWA SARZYNA, 15 GRUDNIA

Organizatorzy: Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie  tel.(17) 853 22 70

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka” przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni  tel. kom. 660 034 962

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

W turnieju indywidualnym rywalizować będą tenisiści stołowi – chłopcy i dziewczynki w dwóch najmłod-
szych kategoriach wiekowych z całego Podkarpacia.

IX MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO
LEŻAJSK, 8 GRUDNIA

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku

tel. (17) 242 00 33

MIĘDZYNARODOWY MIKOŁAJKOWY
HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
NOWA SARZYNA, 7 GRUDNIA

Organizatorzy:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99

Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku

tel. (17) 243 61 41

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 240 45 09

Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej
będzie rozgrywany systemem turniejowym w ka-
tegorii młodzik z udziałem drużyn piłkarskich
z terenu Powiatu Leżajskiego oraz drużyn zagra-
nicznych z Ukrainy. Impreza organizowana przez
MOSIR Nowa Sarzyna przy współudziale Powia-
towego Zrzeszenia Zespołów Sportowych ma
na celu popularyzację współzawodnictwa oraz
wymianę doświadczeń szkoleniowo-wychowaw-
czych przez trenerów i działaczy sportowych.

INAGURACJA X MISTRZOSTW MIASTA
I GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
– KATEGORIA OPEN
NOWA SARZYNA, 14 GRUDNIA

Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

MIKOŁAJ NA WODZIE
LEŻAJSK, 7 GRUDNIA

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku

Pływalnia Miejska OCEANIK

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

GRUDZIEŃ

W turnieju gromadzą-
cym ponad dwustu za-
wodników jego uczest-
nicy mają możliwość
sprawdzenia swoich
umiejętności w tej kró-
lewskiej grze. Wszy-
scy otrzymują mikołaj-
kowe paczki oraz drob-
ne upominki ufundowa-
ne przez sponsorów.

Część sportową opracowała Aurelia Kryla



MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA �

15KURIER POWIATOWY 9/2013 (114)

Koncerty plenerowe cieszy³y siê
du¿¹ popularnoœci¹, gromadz¹c
pod scen¹ kilka tysiêcy widzów.
Imprezê rozpocz¹³ autorski pro-
gram dla dzieci pt. „Bajlandia”. Dla
najm³odszych obok stadionu zlo-
kalizowano równie¿ zje¿d¿alnie,
karuzelê oraz mini gokarty.
W pierwszej kolejnoœci na scenie
zaprezentowa³y siê zespo³y arty-
styczne z terenu naszej gminy:
grupa taneczna „Azalia” z Woli
Zarczyckiej, kapela i zespó³ œpie-
waczy „Z³oty Potok ” z Jelnej, ka-
pela ludowa „Sarzynioki” z Sarzy-
ny oraz zespó³ „Folk Band”
z £êtowni. Nastêpnie wyst¹pi³a
grupa „Power Play” z Zamoœcia,
która porwa³a do zabawy g³ównie
m³odzie¿, wykonuj¹c ¿ywio³owe
utwory z gatunku disco i pop.

PóŸniej na scenie pojawi³ siê bur-
mistrz Jerzy Paul, który przywita³
zgromadzon¹ publicznoœæ oraz
zaproszonych goœci w osobach
parlamentarzystów, samorz¹dow-
ców, honorowych obywateli mia-
sta, przedstawicieli firm i instytu-
cji, dyrektorów szkó³ i jednostek
organizacyjnych gminy. Naj-
wiêksz¹ wartoœci¹ Nowej Sarzyny
jesteœcie Pañstwo – jako jego miesz-
kañcy. To bowiem ludzie tworzyli hi-
storiê naszego miasta, wznosili z wiel-
kim poœwiêceniem jego mury, kszta³-
towali jego kulturê i dbali o jego este-
tykê. W naszej czterdziestoletniej hi-
storii by³o bardzo wiele osób troszcz¹-
cych siê o przysz³e losy miasta, dbaj¹-
cych o jego rozwój i rozs³awiaj¹cych
go w Polsce i zagranic¹. Na ten piêk-
ny, 40-letni dorobek pracowa³y po-
kolenia naszych mieszkañców – nasi
ojcowie i dziadkowie. Na przestrzeni
lat udowodniliœmy, ¿e jeœli tylko pa-
nuje szacunek dla drugiego cz³owie-
ka, ¿yczliwoœæ, a tak¿e wra¿liwoœæ na
potrzeby innych, mo¿liwy jest równo-
mierny rozwój ka¿dej z miejscowoœci
gminy oraz wspó³¿ycie w pokoju
i zrozumieniu. Wa¿ne jest, ¿e mo¿emy
z dum¹ spogl¹daæ na nasz¹ wielolet-
ni¹ tradycjê i przesz³oœæ, ale równie
istotne jest pochylenie siê nad wspó³-
czesnymi potrzebami mieszkañców.
Jestem przekonany, ¿e nasze miasto
podejmie przysz³e wyzwania z tak¹
sam¹ odwag¹ i zdecydowaniem, jak
to siê dzia³o w pierwszym czterdziesto-

Kulminacyjnym punktem obcho-
dów 40-lecia nadania Nowej Sa-
rzynie praw miejskich by³y Dni
Miasta i Gminy, które odby³y siê
21 lipca br. na stadionie sporto-
wym MZKS Unia.

leciu jego istnienia – powiedzia³ bur-
mistrz w swoim wyst¹pieniu.

Po krótkiej przerwie, publicz-
noœæ bawi³a siê przy muzyce rom-
skiej. Najpiêkniejsze cygañskie
melodie, brawurowe tañce i bajecz-
ne, wielobarwne stroje to znaki
rozpoznawalne grupy „Don Wa-
syl Junior” która przyby³a do No-
wej Sarzyny prosto z Festiwalu
Muzyki i Kultury Romów w Cie-
chocinku.

Nastêpnie wrêczono okoliczno-
œciowe statuetki parlamentarzy-
stom, samorz¹dowcom i sponso-
rom. Za dzia³alnoœæ na rzecz roz-
woju Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna uhonorowano: Senator RP
Janinê Sagatowsk¹, Wiceministra
Transportu Zbigniewa Rynasiewi-
cza, Pos³a na Sejm RP Stanis³awa
O¿oga, Marsza³ka Województwa
Podkarpackiego W³adys³awa Orty-
la, Starostê Le¿ajskiego Jana Kidê,
mera Doliny Wo³odymiraGarazda
oraz profesora Uniwersytetu Rze-
szowskiego Kazimierza O¿oga. Za
wspieranie inicjatyw lokalnych
podziêkowania otrzymali sponso-
rzy: prezes Elektrociep³owni Nowa
Sarzyna Iwona Sier¿êga, prezes
Zak³adu Chemicznego „Silikony
Polskie” Andrzej Miazga, dyrektor
Browaru w Le¿ajsku Krzysztof
¯yrek, prezes spó³ki „Maante”
Marian D¹bek, prezes Nadsañskie-
go Banku Spó³dzielczego Stani-
s³aw K³apeæ, prezes „Smak-Górno”

Mieczys³aw Miazga oraz w³aœciciel
firmy handlowo-budowlanej Ja-
nusz Janik. Na scenê zaproszono
równie¿ laureatów konkursów or-
ganizowanych przez samorz¹d
i instytucje wspieraj¹ce. Laureaci
Konkursu Wiedzy o Unii Euro-
pejskiej – Sylwia Siuzdak i Sylwe-
ster Grab odebrali nagrody – czte-
rodniowe wycieczeki do Brukseli
i Antwerpii, ufundowane przez
europos³a Tomasza Porêbê, nato-
miast Piotr Pieróg i Patrycja Siuœta
nagrody za kolejno I i III miejsce
w konkursie fotograficznym „Mia-
sto i Gmina w obiektywie”.

Kolejnym punktem programu
by³ koncert stalowowolskiego ze-
spo³u rockowego „Jack Knife”,
którego cz³onkowie mimo m³ode-
go wieku s¹ laureatami kilku ogól-
nopolskich festiwali. Grupa zapre-
zentowa³a kilkanaœcie utworów
z dwóch wydanych do tej pory
p³yt i zaskarbi³a sobie sympatiê

obecnych na stadionie zwolenni-
ków mocniejszego brzmienia.

Tu¿ po godz. 21:00 na scenie
pojawia³a siê wyczekiwana gwiaz-
da wieczoru – „Golec uOrkiestra”.
Bracia £ukasz i Pawe³ Golcowie
wraz z zespo³em wykonali wszyst-
kie swoje najwiêksze przeboje, jak
„Œciernisko” „Lornetka”, „S³ody-
cze” czy „M³ody maj”. Publicznoœæ
bawi³a siê znakomicie. Jedni œpie-
wali, inni tañczyli, a wszyscy na
koniec domagali siê bisu. W trak-
cie ponad dwugodzinnego kon-
certu mo¿na by³o zobaczyæ to, co
najlepsze – dobrej jakoœci sprzêt,
efektowne oœwietlenie, barwn¹
choreografiê artystów, a przede
wszystkim us³yszeæ œwietn¹ muzy-
kê ³¹cz¹c¹ ró¿ne style z melodi¹
góralsk¹ Beskidu ̄ ywieckiego.

Tegoroczne obchody Dnia Mia-
sta i Gminy zakoñczy³y efektow-
ny pokaz sztucznych ogni oraz
dyskoteka „pod gwiazdami”.

Dni Miasta i Gminy 2013Dni Miasta i Gminy 2013
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Do¿ynki to piêkna i wyj¹tkowa
tradycja, nawi¹zuj¹ca do wiejskie-
go œwiêta plonów, której towa-
rzysz¹ ró¿ne praktyki i zwyczaje.
Przed g³ównymi uroczystoœciami
na stadionie, we wszystkich ko-
œcio³ach parafialnych na ternie
gminy, odby³y siê msze œwiête
dziêkczynne, w trakcie których rol-
nicy dziêkowali za zebrane w tym
roku plony. W procesji z darami
ofiarnymi rolnicy z³o¿yli na o³ta-
rzu chleby upieczone z tegorocz-
nej m¹ki, zebrane z pasieki miody
oraz kosze z owocami i kwiaty.
W ten symboliczny sposób pracu-
j¹cy na roli z³o¿yli ofiarê za otrzy-
mane ³aski i ¿niwa, prosz¹c Mat-
kê Bosk¹ o dalsz¹ opiekê.

W godzinach popo³udniowych
korowód do¿ynkowy, któremu
przygrywa³a Grodziska Orkiestra
Dêta, przemaszerowa³ po p³ycie
stadionu, prezentuj¹c misternie
uwite do¿ynkowe wieñce – praw-
dziwe dzie³a sztuki. Nastêpnie sta-
rostowie gminnych do¿ynek- pani
Maria Czaja i pan Kazimierz Bech-
ta z so³ectwa Zmys³ówka przeka-
zali symboliczny bochen chleba na
rêce Wójta Gminy i Przewodnicz¹-
cego Rady Gminy. Zgodnie z tra-
dycj¹ chleb zosta³ pokrojony i roz-
dany zgromadzonym na stadionie.

Z okazji œwiêta rolników wójt
dziêkowa³ za trud i ogromn¹ pra-
cê ludziom pracuj¹cym na roli. Po-
dziêkowa³ równie¿ tym rolnikom,

Tradycja to rzecz œwiêta…

Z chlebem, 15-stoma do¿ynkowy-
mi wieñcami i piêknie przystrojo-
nymi pojazdami przyby³y na sta-
dion w Grodzisku Górnym dele-
gacje ze wszystkich so³ectw gmi-
ny, by uczestniczyæ w dorocznym
œwiêcie plonów. Zgodnie z tra-
dycj¹ 15 sierpnia, w œwiêto Matki
Boskiej Zielnej rolnicy z gminy
Grodzisko Dolne œwiêtuj¹ na
Gminnych Do¿ynkach.

którzy w trakcie tegorocznych
do¿ynek wystawili swój sprzêt rol-
niczy. Potê¿ne maszyny z podzi-
wem ogl¹dali i starsi i m³odsi.
W trakcie uroczystoœci statuetka-
mi nagrodzono tych, którzy za
prowadzenie swoich gospodarstw
i za pracê spo³eczn¹ na rzecz roz-
woju wsi na takie wyró¿nienie za-
s³u¿yli.

Oprócz pokazów wieñców i rol-
niczego sprzêtu, w trakcie tego-

Delegacje z gminy Grodzisko
Dolne reprezentowa³y równie¿
powiat le¿ajski na do¿ynkach
archidiecezjalnych, jakie mia³y
miejsce 25 sierpnia br. w Ha-
czowie.
Uroczyst¹ mszê w Sanktuarium
Matki Bo¿ej Bolesnej odprawi³
Metropolita Przemyski arcybi-
skup Józef Michalik – Przewod-
nicz¹cy Konferencji Episkopatu
Polski. W uroczystoœciach udzia³
wziê³o 10 naszych delegacji
z wieñcami.

rocznych do¿ynek zebrani mogli
obejrzeæ niebywale ciekawy pokaz
szkolenia konia pod nazw¹ „Za-
ufanie i odwaga”. Swoje umiejêt-
noœci zaprezentowa³ Pawe³ Jachy-
mek z koniem „Wichrem”.

W trakcie krótkich koncertów
na scenie zaprezentowa³y siê lo-
kalne zespo³y folklorystyczne. Za-
bawê z publicznoœci¹ rozpocz¹³
folkowo-rockowy zespó³ InoRos,
finalista rozrywkowego programu

Must Be The Music Tylko Muzy-
ka. W dalszej czêœci ze sceny wy-
brzmia³a piosenka biesiadna,
z któr¹ wyst¹pi³y „Œpiewaj¹ce Zoœ-
ki” z Gniewczyny £añcuckiej.
Czêœæ koncertow¹ zamknê³a Ka-
pela Drewutnia- po³¹czenie trady-
cyjnego s³owiañskiego folkloru
z nowymi brzmieniami i w³asnym
opracowaniem skusi³o do tañca
niejednego widza. Imprezê zakoñ-
czy³a zabawa taneczna. MH
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Budynek Urzêdu Gminy zyska
nowy wygl¹d oraz parking

Przyszed³ wreszcie czas na mo-
dernizacjê budynku Urzêdu Gmi-
ny i jego otoczenia. Wygl¹d Urzê-
du, choæ przypomina czasy PRL-
u, to jednak nie jest najwa¿niej-
szym obiektem dla mieszkañców
i musia³ cierpliwie poczekaæ w ko-
lejce gminnych inwestycji. O przy-
st¹pieniu do tego zadania zdecy-
dowa³o równie¿ to, ¿e w koñcu
pojawi³a siê mo¿liwoœæ zdobycia
dotacji na taki cel.

Prace przy budynku Urzêdu roz-
poczê³y siê w po³owie sierpnia
i obejmuj¹ m. in.: przebudowê da-
chu, termomodernizacjê, moderni-
zacjê instalacji centralnego ogrze-
wania i kot³owni, wymianê czêœci
stolarki okiennej i drzwiowej, od-
bojówkê z kostki brukowej. Co
istotne, poza popraw¹ estetyki, wy-
miernym efektem inwestycji bêdzie
obni¿enie kosztów eksploatacyj-
nych obiektu. Wykonawc¹ zadania
jest firma NOVUM z Krosna. Za-
koñczenie robót planowane jest na
koniec listopada 2013.

Modernizacja budynku Urzêdu
Gminy jest czêœci¹ wiêkszego pro-
jektu pod nazw¹ „Termomoderni-
zacja obiektów u¿ytecznoœci pu-
blicznej w Gminie Grodzisko Dol-
ne”, który obejmuje równie¿
obiekty oœwiatowe – budynek Ze-
spo³u Szkó³ w Grodzisku Górnym
wraz z sal¹ gimnastyczn¹ oraz Szko-
³ê Podstawow¹ w Zmys³ówce. Za-
kres robót w obu obiektach szkol-
nych obejmuje m.in. moderniza-
cjê centralnego ogrzewania wraz
z wymian¹ pieców, wymianê okien
oraz ocieplenie i wykonanie tyn-
ków mineralnych. Ca³kowity
koszt inwestycji objêtych projek-

Bilans gminnych remontów
Lato to czas odpoczynku, ale i najintensywniejszych prac inwestycyjnych. Ekipy remontowe mo¿na by³o
spotkaæ na drogach, mostach i przy budynkach. Jakie prace zosta³y poczynione w miesi¹cach lipiec/
sierpieñ na terenie gminy Grodzisko Dolne?

tem wyniesie ok. 1,8 mln z³, z cze-
go 85% pokryte zostanie w ra-
mach dotacji z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

Równolegle z pracami przy bu-
dynku Urzêdu prowadzona jest
budowa parkingu przed i za Urzê-
dem. W efekcie otoczenie budyn-
ku zyska nowy, estetyczny wygl¹d,
a tak¿e przybêdzie dodatkowo 35
miejsc parkingowych. Wyko-
nawc¹ parkingu jest Spó³dzielnia
Us³ug Drogowo-Rolniczych
w Grodzisku Dolnym w konsor-
cjum z Przedsiêbiorstwem Gospo-
darki Komunalnej w Grodzisku
Dolnym.

Trwaj¹ roboty ziemne – rozpro-
wadzono ju¿ m.in. kanalizacjê
deszczow¹ i instalacje elektryczne,
telekomunikacyjne i gazowe.
Obecnie wykonywana jest podbu-
dowa z t³ucznia kamiennego,
z równoczesnym monta¿em kra-
wê¿ników drogowych. Koszt in-
westycji wyniesie ok. 320 tys. z³,
a planowany termin zakoñczenia
prac to paŸdziernik 2013.

Parking, który powstanie bêdzie
pierwszym etapem przebudowy
otoczenia Urzêdu. W ramach dru-
giego etapu zostanie wybudowa-
ny parking na ca³ym terenie po-
miêdzy Urzêdem, a oœrodkiem
zdrowia oraz w miejscu obecnych
miejsc postojowych z jednocze-
snym poszerzeniem drogi w kie-
runku stacji paliw.

Remonty na drogach
Spó³dzielnia Us³ug Drogowo-

Rolniczych w Grodzisku Dolnym,
która jest wykonawc¹ remontu
bie¿¹cego dróg gminnych w roku
2013, zrealizowa³a zadanie zgod-

nie z harmonogramem robót
i podpisan¹ umow¹.

Wykonane zosta³y najwa¿niej-
sze odcinki dróg asfaltowych
w poszczególnych miejscowo-
œciach gminy jak równie¿ drobne
remonty i ³atanie dziur. Wartoœæ
zadania wynios³a ponad 217 tys. z³.

Prace drogowe zakoñczono rów-
nie¿ na odcinku „Opaleniska –
Budy”. Zosta³a wykonana nowa na-
wierzchnia asfaltowa na d³ugoœci
415 m, pog³êbiono rowy jak rów-
nie¿ zosta³y umocnione pobocza
drogi. Wartoœæ zadania opiewa na
kwotê 123 tys. z³. Remont tej drogi
zosta³ w po³owie sfinansowany
z Narodowego Programu Poprawy
Dróg Lokalnych na lata 2012-2015
– tzw. „Schetynówki”. Wysokoœæ
dofinansowania wynios³a 61 tys. z³.

Z koñcem miesi¹ca sierpnia za-
koñczy³y siê prace przy remoncie

i modernizacji odcinka drogi tzw.
Na cmentarz w Grodzisku Dol-
nym. Wykonawc¹ remontu by³a
Spó³dzielnia Us³ug Drogowo–Rol-
niczych w Grodzisku Dolnym.
Zakres rzeczowy remontu obejmo-
wa³ wykonanie nowej nawierzch-
ni drogi na d³ugoœci 130 mb o sze-
rokoœci 4,5 m. Zosta³y równie¿
wyregulowane studzienki kanali-
zacyjne i kratki œciekowe. Ponadto
odtworzono rów odp³ywowy oraz
utwardzono pobocza. £¹czny
koszt zadania to ok. 29 tys. z³.
z czego 10 tys. stanowi dotacja po-
zyskana z bud¿etu Województwa
Podkarpackiego w ramach Podkar-
packiego Programu Odnowy wsi
na lata 2011-2016.

Konserwacja mostów i lamp
Dbaj¹c o estetykê i poprawê

bezpieczeñstwa ruchu na wszyst-
kich mostach i k³adkach znajdu-
j¹cych siê na potoku Grodzisz-
czanka, na terenie gminy odœwie-
¿ono i wymalowano bariery mo-
stowe.

Niemal wszystkie bariery stalo-
we na mostach i k³adkach zosta³y
oczyszczone z rdzy, pomalowane
farb¹ podk³adow¹, a nastêpnie
pomalowane w kolorze czerwono
¿ó³tym w celu ujednolicenia ³adu
kolorystycznego.

W podobny kolorach zosta³o
równie¿ pomalowane czêœæ oœwie-
tlenia ulicznego na s³upach stalo-
wych od koœcio³a w Grodzisku
Dolnym w stronê stadionu spor-
towego. Konserwacjê oœwietlenia
wykona³a Polska Grupa Energe-
tyczna z Le¿ajska Rejon Energe-
tyczny Le¿ajsk.

RP
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Po blisko 10-godzinnej autoka-
rowej podró¿y pielgrzymi dotarli
do Lichenia. Jest to szczególne
miejsce ze wzglêdu na objawie-
nia Matki Bo¿ej i cudowny obraz
Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej
Polski. Pobyt w Licheniu roz-
pocz¹³ siê od postoju w Lesie Gr¹-
bliñskim. W tym miejscu ma
swój pocz¹tek historia Lichenia
jako miejsca kultu Maryjnego.
Zwi¹zane jest to z osob¹ Tomasza
K³ossowskiego, napoleoñskiego
¿o³nierza, który na soœnie zawie-
si³ wizerunek Maryi. Kilka lat
póŸniej od tego wydarzenia pa-
sterzowi Miko³akowi Sikatce ob-
jawi³a siê Matka Bo¿a Bolesna,
wzywaj¹c do pokuty i nawróce-
nia. Epidemia cholery – która
nawiedzi³a okolicznych miesz-
kañców – sprawi³a, ¿e przed wi-
zerunek Matki Boskiej przybywa-
³o coraz wiêcej wiernych, prosz¹c
o ratunek. Liczne uzdrowienia
chorych sprawi³y, ¿e obraz Maryi
zosta³ uznany za cudowny.

Po zakwaterowaniu siê w domu
noclegowym pielgrzymi udali siê
do sanktuarium, gdzie odprawio-

na zosta³a msza œwiêta, poprzedzo-
na przywitaniem wszystkich przy-
by³ych tego dnia delegacji, w tym
mieszkañców Gminy Le¿ajsk –
z wójtem i zastêpc¹ wójta na cze-
le. Wa¿nym momentem by³ tak¿e
Apel Maryjny po³¹czony z mo-
dlitw¹ ró¿añcow¹ i procesj¹ ze œwie-
cami wokó³ Bazyliki.

Sobota rozpoczê³a siê porann¹
msz¹ œwiêt¹. Kolejnym etapem by³a
wyprawa na licz¹c¹ 25 m licheñsk¹
Golgotê oraz zwiedzanie sanktu-
arium pod kierunkiem przewodni-
ka. Ca³y kompleks wywo³uje wœród
pielgrzymów niezapomniane wra-
¿enia: starannie urz¹dzone ogrody,

Udanie zakoñczyli sezon kolarze Poltino Azalii Brzó-
za Królewska. W rozegranym w Kucku ko³o Lubar-
towa ostatnim pi¹tym etapie Ogólnopolskiego Wy-
œcigu Po Ziemi Lubartowskiej wœród m³odziczek naj-
lepsza by³a Wiktoria Kostyra zwyciê¿aj¹c te¿ w klasy-

Podczas wakacji na stadionie
sportowym w Starym Mieœcie
odby³ siê Memoria³ im. Antonie-
go Magla. Organizatorem impre-
zy by³ Klub LKS „Staromieszczan-
ka”. Uroczystego otwarcia Turnie-
ju pi³ki no¿nej z udzia³em dru¿yn
LKS „Staromieszczanka”, „Azalia”
Brzóza Królewska, „Jod³a” Przy-

Nowe terminy zebrañ wiejskich
Rusza cykl zebrañ wiejskich w poszczególnych so³ectwach gminy

Le¿ajsk. Informujemy mieszkañców o terminie zebrañ wiejskich,
które odbêd¹ siê we wrzeœniu we wszystkich so³ectwach na terenie
gminy. SprawdŸ kiedy odbêdzie siê zebranie w twoim so³ectwie.
Zapraszamy do udzia³u.
Terminy najbli¿szych zebrañ wiejskich:
Giedlarowa: 18 wrzeœnia (œroda) o godz. 18.00 w Gminnym Oœrod-
ku Kultury; Rzuchów: 19 wrzeœnia (czwartek) o godz. 17.00 w Domu
Stra¿aka; Piskorowice: 19 wrzeœnia (czwartek) o godz. 18.00 w Ze-
spole Szkó³; Wierzawice: 26 wrzeœnia (czwartek) o godz. 17.00
w Zespole Szkó³; Cha³upki Dêbniañskie: 26 wrzeœnia (czwartek)
o godz. 19.00 w Oœrodku Kultury; Maleniska: 27 wrzeœnia (pi¹tek)
o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej; Hucisko: 27 wrzeœnia (pi¹tek)
o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej; Stare Miasto: 28 wrzeœnia
(sobota) o godz. 17.00 w Zespole Szkó³; Przychojec: 28 wrzeœnia
(sobota) o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej; Brzóza Królewska:
29 wrzeœnia (niedziela) o godz. 12.00 w Zespole Szkó³; Dêbno:
29 wrzeœnia (niedziela) o godz. 17.00 w Remizie OSP; Gwizdów-
Biedaczów: 29 wrzeœnia (niedziela) o godz. 19.00 w Domu Kultury.

„Bogu dziêkujcie, ducha nie gaœcie”
W dniach 30 sierpnia – 1 wrzeœnia 2013 r. delegacja rolników oraz mieszkañców Gminy Le¿ajsk uczestni-
czy³a w pielgrzymce do Lichenia, po³¹czonej z wyjazdem na Ogólnopolskie Do¿ynki Jasnogórskie oraz
XXII Krajow¹ Wystawê Rolnicz¹ w Czêstochowie.

sztuczny staw, liczne krzewy i drze-
wa – wszystko to zapada g³êboko
w pamiêæ, podobnie jak widok z wie-
¿y licheñskiego koœcio³a.

Kulminacyjnym punktem uro-
czystoœci do¿ynkowych na Jasnej
Górze by³a niedzielna msza dziêk-
czynna. Przewodniczy³ jej ks. bp
Marian Rojek z diecezji zamojsko-
lubaczowskiej, zaœ homiliê wyg³o-
si³ ks. bp Józef Zawitkowski, bi-
skup pomocniczy diecezji ³owic-
kiej. W trakcie Eucharystii pob³o-
gos³awione zosta³y wieñce ¿niw-
ne przyniesione przez rolników,
w tym wieniec parafii Hucisko –
gospodarza tegorocznych do¿ynek

gminnych, w zwi¹zku z czym de-
legacji z tej miejscowoœci przypad³
w udziale zaszczyt reprezentowa-
nia Gminy Le¿ajsk podczas czê-
stochowskich uroczystoœci.

Droga powrotna odby³a siê
w radosnej atmosferze, umilana
by³a modlitw¹ i œpiewami. Ca³y
wyjazd mo¿na uznaæ za niezwy-
kle udany i bogaty w nowe do-
œwiadczenia. Piêknie podsumowa³
go koordynator tegorocznego wy-
jazdu, Andrzej Pawul, mówi¹c –
Wszystko, co ma pocz¹tek, ma tak¿e
swój koniec. Dziêkujê wszystkim za
niezwyk³e zdyscyplinowanie i godne
reprezentowanie Gminy Le¿ajsk pod-
czas pielgrzymki.

W sk³adzie tegorocznej repre-
zentacji na jasnogórskich do¿yn-
kach znaleŸli siê: delegacja wieñ-
cowa z Huciska na czele z so³ty-
sem, rolnicy z niemal wszystkich
miejscowoœci gminy Le¿ajsk, w³a-
dze gminy reprezentowane przez
wójta Krzysztofa Sobejko i jego
zastêpcê Boles³awa Pawlusa oraz
pracownicy Urzêdu Gminy An-
drzej Pawul, W³adys³aw Brzuszko
i Adam Chudy. Ca³y wyjazd by³
mo¿liwy dziêki wsparciu finanso-
wemu udzielonemu przez wójta
gminy Le¿ajsk.

Adam Chudy

chojec dokona³ wójt gminy Le-
¿ajsk Krzysztof Sobejko. Po otwar-
ciu Turnieju wójt z³o¿y³ serdeczne
podziêkowanie i gratulacje dla naj-
starszego kibica LKS „Statomiesz-
czanka” Jana Mitrowskiego, któ-
ry w tym roku koñczy 90 lat i jeŸ-
dzi na wszystkie mecze dru¿yny.
Turniej pi³ki no¿nej wygra³ zespó³
„Jod³y” Przychojec. Wszystkie ze-
spo³y otrzyma³y pami¹tkowe na-
grody ufundowane przez wójta
gminy Le¿ajsk. Po zakoñczonym
Turnieju pi³ki no¿nej odby³ siê fe-
styn taneczny, na którym przygry-
wa³ zespó³ „Golden Band”.

Stanis³aw Mendyk

fikacji generalnej ca³ego wyœcigu. Wœród juniorek
m³odszych Katarzyna Socha by³a trzecia, ale wygra³a
rywalizacjê w klasyfikacji generalnej. Z kolei wœród
m³odzików 2 miejsce zaj¹³ Sebastian Garabarz z Azalii
zajmuj¹c w klasyfikacji generalnej 3 lokatê.

Kolarskie sukcesy POLTINO Azalii Brzóza Królewska

Memoriał
im. Antoniego Magla w Starym Mie cieś
Memoriał
im. Antoniego Magla w Starym Mie cieś
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W po³owie wrzeœnia w Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej bê-
dzie mia³ miejsce werni-
sa¿ wystawy „Podwodne
impresje”. Autorem pod-
wodnych zdjêæ jest Piotr
Kliszcz.

Organizatorami spotkania byli:
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, Insty-
tut Pamiêci Narodowej o/ w Rze-
szowie i Towarzystwo Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-
Wschodnich Klub w Le¿ajsku.
Wyk³ad wyg³osi³ p. Tomasz Bereza
starszy specjalista z Oddzia³owe-
go Biura Edukacji Publicznej IPN

Pierwszego dnia do Muzeum za-
wita³a Pani Maria Babiarz z Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Le¿ajsku, która przed-
stawi³a dzieciom zasady higieny
i zachowywania siê podczas zagro-
¿enia ze strony zwierz¹t domo-
wych.

Nastêpnego dnia dzieci pozna-
³y sztukê tworzenia witra¿y z ko-
lorowych bibu³ek. Powsta³y piêk-

o/ w Rzeszowie. Wyœwietlony film
Kryptonim – Po¿oga. Dramat na
Wo³yniu (1939-1945) w realizacji
Wincentego Ronisza ukaza³ dra-
mat, który rozegra³ siê na Wo³y-
niu w 1943 r. Wydarzenia opisane
zosta³y przez pryzmat ocala³ych
z tragedii. Dokument pokaza³
równie¿ dzia³alnoœæ oœrodków sa-

moobrony ludnoœci polskiej oraz
formowanie siê i aktywnoœæ
27 Wo³yñskiej Dywizji AK. W cza-
sie sesji p. Marian Matkowski
z TMLiKP-W odczyta³ Stanowisko
Rady Miejskiej w Le¿ajsku w spra-
wie upamiêtnienia ofiar ludobójstwa
dokonanego przez OUN – UPA na
ludnoœci polskiej Kresów Wschodnich
II Rzeczypospolitej w latach 1939-
1947 z 28 czerwca 2013 r. P. To-
masz Bereza odpowiada³ na liczne
zapytania przyby³ej publicznoœci,
a ca³oœæ prowadzi³ Roman Feder-
kiewicz koordynator Dzia³u Histo-
ryczno-Etnograficznego MZL.
W muzeum jest do nabycia praca
Tomasza Berezy Wokó³ Piskorowic.
Przyczynek do dziejów konfliktu pol-
sko-ukraiñskiego na Zasaniu w la-
tach 1939-1945. wydana przez IPN
o/ w Rzeszowie.

Roman Federkiewicz

ne prace, które uczestnicy mogli
zabraæ ze sob¹ do domów.

Kolejnym goœciem naszego
Muzeum by³ m³.asp. mgr Krzysz-
tof Ficek z Komendy Powiatowej
Policji w Le¿ajsku, który zaznajo-
mi³ dzieci z niebezpieczeñstwami
gro¿¹cymi im na wakacjach,
przedstawi³ sposoby ich unikania,
a tak¿e opowiedzia³ o swojej pra-
cy.

Czwartego dnia wszyscy zamie-
niliœmy siê w pracowite pszczo³y,
by wspólnymi si³ami wesprzeæ na-
szych ma³ych przyjació³. Zbudo-
waliœmy kilkanaœcie domków dla
pszczó³. Zosta³y one rozwieszone
na terenie Muzeum.

Ostatniego dnia muzealnych
wakacji dzieci przemieni³y siê
w malarzy i przela³y na papier w³a-
sne wyobra¿enie Muzeum.

Ponadto spêdzaliœmy czas na
wspólnych grach, zabawach
i konkursach z upominkami, ogl¹-
daniu najciekawszych bajek oraz
wsparliœmy Domy Dziecka po-
przez akcjê KOLORUJEMY.

Okres wakacji jest dla dzieci i m³odzie¿y czasem wypoczynku, ale
czêsto wkrada siê do niego nuda. Muzeum Ziemi Le¿ajskiej chc¹c
temu zaradziæ, zorganizowa³o dla milusiñskich specjalny, zró¿ni-
cowany program zajêæ wakacyjnych. Ka¿dy dzieñ tygodnia by³
now¹, ciekaw¹ przygod¹.

9 lipca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
w zwi¹zku z 70 rocznic¹ Rzezi Wo³yñskiej z 1943 roku mia³a miejsce
sesja naukowa poœwiêcona tym tragicznym wydarzeniom.

Fot. Marian Matkowski, Roman Federkiewicz
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Historia bywa przewrotna. 330
lat temu Europa z trwog¹ patrzy-
³a na zbli¿aj¹ce siê oddzia³y Impe-
rium Osmañskiego. Dzisiaj to my
szturmujemy obecn¹ Turcjê na
skalê niespotykan¹ w przesz³oœci.
Ponad 200 000 Polaków rocznie za
swój wakacyjny cel wybiera w³aœnie
Turcjê. Dlaczego? OdpowiedŸ jest
prosta – bo blisko, tanio, piêknie
i egzotycznie. A tego wszystkiego
nie znajdziemy w ¿adnym innym
kraju. Nie bez znaczenia jest rów-
nie¿ podejœcie Turków do turystów
– wakacje tam to nie walka o prze-
trwanie, lecz czysta przyjemnoœæ.
Tylko ta cena paliwa! Mimo to
z wielk¹ pasj¹ odkrywców po raz
kolejny przemierzamy ten rozle-
g³y kraj, rozpostarty na styku
dwóch kontynentów. Za nami
Stambu³, Izmit, Ankara. Skrêca-
my na po³udnie, zag³êbiaj¹c siê
w rozleg³e tereny centralnej Ana-
toli. S³oñce zaczyna rozpalaæ mi-
jane krajobrazy. Nad asfaltem
unosi siê wibruj¹ce rozgrzane po-
wietrze, rozmazuj¹ce zarysy dro-
gi. Drzewa zamieniaj¹ siê w kar³o-
wate krzewy. Klimatyzacja z tru-
dem zbija kolejne stopnie w na-
grzanym samochodzie. Nagle –
wielka bia³a równina. Skrêcamy na
niewielki parking, po którym
wiatr przetacza tumany drobne-
go piasku. Obok skromna knajp-
ka, na której bielonych œcianach
t³ocz¹ siê rêcznie malowane rekla-
my. Kilkadziesi¹t metrów po ¿wi-
rowej œcie¿ce i stajemy na krawê-
dzi wyschniêtego s³onego jeziora
Tuz Golu. Idealna bia³a po-
wierzchnia zamkniêta migocz¹cy-
mi w upale górami. Fenomen na-
tury, na który trudno popatrzeæ
bez okularów przeciws³onecz-
nych. Krótki spacer, kilka fotek
i ruszamy dalej.

PóŸnym wieczorem przyje¿d¿a-
my na kemping, który polecili
nam znajomi z Le¿ajska. W œwie-
tle ksiê¿yca rozbijamy namiot

BAŒNIOWA KRAINA
Kapadocja – Turcja

wœród nielicznych, mizernych
drzew. Zmêczeni padamy w na-
miocie nie zwa¿aj¹c na kamienie
w¿ynaj¹ce siê w nasze cia³a.

Czwarta rano. Ciszê przerywaj¹
dziwne dŸwiêki. Wychodzimy
z namiotu i biegniemy na górny
poziom basenowej zje¿d¿alni.
Wokó³ naszego kempingu jak grzy-
by po deszczu rosn¹ balony.
W koñcu nastaje cisza przerywa-
na sykiem p³omiennych jêzyków.
Z zachwytem ogl¹damy otaczaj¹-
cy nas spektakl, odbijaj¹cy siê
w wodzie basenu. Tak zaczê³a siê
nasza przygoda z Baœniow¹ Kra-
in¹ – Kapadocj¹.

Kilka godzin póŸniej poznaje-
my gospodarzy kempingu. Turec-
ka rodzina wita nas z pe³nymi
honorami. Tutaj nie jesteœmy ano-
nimowymi turystami, tylko goœæ-
mi. Zostajemy zaproszeni na po-
rann¹, tureck¹ kawê i herbatê. Po
d³u¿szej rozmowie z gospodarzem
kempingu Osmanem, który wcie-
li³ siê w rolê przewodnika, rusza-
my do „Doliny skalnych mieczy”.
Po chwili stajemy w os³upieniu na
jej dnie. Trudno uwierzyæ, ¿e stwo-
rzy³a to natura. Iglice, sterczyny,
kolumny, mami¹ skojarzeniami

przybyszy, którzy szybko nadali jej
now¹ nazwê „Dolina Mi³oœci”.
Kilka kilometrów dalej, kolejny
fenomen natury – baœniowe ko-
miny Pasabag, wygl¹daj¹ce jak
mnisi wspinaj¹cy siê na wzgórze.
W jednym z nich wydr¹¿ona jest
pustelnia œw. Szymona, który przy-
by³ tutaj uciekaj¹c przed miesz-
kañcami Jerozolimy, a w³aœciwie
przed zamieszaniem jakie wywo-
³a³y jego cuda. Nieco dalej skalny
wielb³¹d i faluj¹ce wydmy. Niezwy-
k³oœæ Kapadocji to dzie³o trzech
wulkanów. Dziœ ich oœnie¿one
sto¿ki wygl¹daj¹ na spokojne, jed-
nak 20 mln lat temu wybuchy
z ich kraterów pokry³y okolice
warstw¹ lawy, od³amków skalnych
i popio³ów, które z czasem zamie-
ni³y siê w miêkki, porowaty tuf,
przykryty tward¹ skorup¹ bazaltu.
W wyniku erozji mniej odporne
fragmenty ska³ uleg³y skruszeniu.
Tak powsta³a podziwiana dziœ
przez turystów wielka galeria na-
turalnych rzeŸb.

Jedziemy dalej. W drodze towa-
rzyszy nam w³aœciciel kempingu.
Jak nakazuje Turecka tradycja, nie
ma przyjemnoœci bez biznesu. Za
Osmanem trafiamy do wytwórni

dywanów, gdzie pod naszymi no-
gami l¹duje kilkanaœcie barwnych
kobierców. Jeden z nich wycenio-
ny zosta³ na szokuj¹ce 60 000
euro. Chwilê póŸniej trafiamy do
wytwórni win, gdzie dajemy siê
skusiæ na kilka przeciêtej jakoœci
butelek. Pomimo naszych skrom-
nych zakupów, prowizja l¹duje
w rêkach Osmana, a wycieczka
z nami warta by³a poœwiêconego
czasu.

Wieczorem zostajemy zaprosze-
ni na kolacjê, na któr¹ zgodnie
z sugesti¹ gospodarza, kupujemy
grillowane kurczaki. Przy stole za-
siad³a chyba ca³a wioska. Potem
podziêkowania dla nas za zakupy
i do jedzenia. Z ciekawostek kuli-
narnych przygotowanych przez
¿onê Osmana pijemy pikantny,
czerwony napój – Tursu suwu. Po-
zosta³oœæ po marynowaniu ogór-
ków, papryki, buraków, marchwi,
czosnku i cebuli – turecka wersja
naszej „ogórczanki”.

Patrz¹c na ten rozleg³y teren,
czasami trudno zauwa¿yæ, ¿e na-
turê poprawia³ tu cz³owiek. Do
dnia dzisiejszego, wci¹¿ nie brakuje
ludzi, którzy mieszkaj¹ tu tak, jak
ich dziadkowie, w pomieszcze-
niach wyd³ubanych w skale. Trze-
ba przyznaæ, ¿e to ca³kiem wygod-
ne lokum – latem jest ch³odno,
a zim¹, kiedy na zewn¹trz œnieg
i mróz – znacznie cieplej. Kiedy
rodzi siê kolejny cz³owiek zaczyna
siê dr¹¿enie nowego pokoju.
Z czasem ca³e góry zamienia³y siê
w najwiêksze naturalne wie¿owce
œwiata. Do dziœ nad wiosk¹ Uçhi-
sar dominuje skalna piramida wy-
gl¹daj¹ce jak szwajcarski ser. Nie-
stety z czasem troglodyci musieli

�Jeden z w¹wozów Kapadocji.

�Dolina Mnichów – Pasabag.

Fot. Ireneusz Wo³ek
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opuœciæ swoje domostwa, gdy¿
wykuwanie kolejnych korytarzy
i pomieszczeñ zagra¿a³o stabilno-
œci gór. Mieszkanie w takich wa-
runkach mia³o i wady, o których
mieszkañcy nie mieli pojêcia. Kil-
ka kilometrów st¹d znajduje siê
wioska Karain, w której ludnoœæ
zdziesi¹tkowa³a tajemnicza choro-
ba. Dopiero po latach okaza³o siê,
¿e przyczyn¹ masowych zgonów
by³ ksenolit, podobny do azbestu
minera³ wulkaniczny, wystêpuj¹-
cy w du¿ej iloœci w ska³ach.

Nie wszystkie zabytki mo¿na
zwiedzaæ na w³asn¹ rêkê. Tak wiêc,
dzisiejsze popo³udnie spêdzamy
w towarzystwie kilkuosobowej
grupy i miejscowego przewodni-
ka, by odkryæ tajemnicê podziem-
nych miast. Kiedy zaczê³y powsta-
waæ dok³adnie nie wiadomo, ale
najprawdopodobniej zaczêli je
dr¹¿yæ Hetyci w II w p.n.e. Miesz-
kañcy chronili siê w nich podczas
najazdów, a trzeba przyznaæ, ¿e
by³y to twierdze naprawdê trudne
do zdobycia. Gdyby nawet nieprzy-
jaciel znalaz³ wejœcie do takiego
miasta, przejœcia by³y blokowane
okr¹g³ymi, potê¿nymi kamienia-
mi. Jesteœmy w jednym z takich
miast – w Derinkuyu. Mo¿na tu-
taj zejœæ na g³êbokoœæ 55 metrów,
czyli na 8 z prawdopodobnie 20
poziomów. Wewn¹trz: pomiesz-
czenia sypialne, kuchnie, toalety,
sk³ady oliwy, winiarnie, magazyny
broni, stajnie, kaplice i miejsca
pochówku. Dostêp powierza za-
pewnia³y szyby wentylacyjne g³ê-
bokie nawet na 85 metrów.

Do najbardziej cenionych zabyt-
ków Kapadocji nale¿¹ jednak skal-
ne koœcio³y. Najwiêksze ich sku-
pisko znajduje siê dolinie Göre-
me. Jest ich tu 360, choæ do zwie-
dzania udostêpniono zaledwie kil-
kanaœcie. Wiêkszoœæ pochodzi
z IX-XI wieku, ale wiadomo, ¿e
chrzeœcijanie zak³adali tu swoje
pustelnie du¿o wczeœniej. Ju¿

samo dotarcie do koœcio³ów wy-
zwala emocje. Czêsto trzeba po-
konaæ ciasne klaustrofobiczne tu-
nele, wspi¹æ siê na strome drabiny
czy przejœæ po skalnej pó³ce. Nikt
jednak nie bêdzie rozczarowany.
Wspania³e freski wynagrodz¹ po-
niesiony trud.

Kiedy s³oñce w zenicie, a upa³
zaczyna byæ dokuczliwy jedziemy
do doliny Ihlary. Zatrzymujemy siê
na punkcie widokowym, by spoj-
rzeæ z góry na imponuj¹cy kanion.
Niepozorna rzeczka p³ynie 150 m
ni¿ej pomiêdzy pionowymi ska³a-
mi. Wkrótce i my tam jesteœmy.
Po pokonaniu 300 schodków tra-
fiamy do raju. Drzewa pistacjowe,
krzewy kamforowców, wszech-
obecna zieleñ. Mo¿na zanurzyæ
nogi w zimnej wodzie i podziwiaæ
kolejne skalne koœcio³y.

Wieczorem, Kapadocja zmienia
swoje oblicze, ska³y zaczynaj¹ p³o-
n¹æ kolorami ognia, nad które
wdziera siê pulchniutki ksiê¿yc.

Mija kolejny dzieñ, a my nadal
odkrywamy nowe miejsca i wido-
ki. Kiedy upa³ przestaje nam do-
skwieraæ, z przyjemnoœci¹ zasiada-
my do klasycznej kempingowej
sa³atki, i kilku miejscowych przy-
smaków.

Pe³ni wra¿eñ, ale ci¹gle nienasy-
ceni wstajemy o 4 rano. Dzisiaj
przygoda z dreszczykiem. Po kil-
kunastu minutach stoimy ciasno
upakowani w balonowej gondoli.
Niestety start to nie pionowy zryw,
a kilkudziesiêciometrowe szorowa-
nie po ziemi. Potem kilka poty-
czek z krzakami i innymi startuj¹-
cymi balonami. W koñcu wzbija-
my siê do góry. Widoki i adrenali-
na zatykaj¹ dech w piersiach.
Wznosimy siê na 300 m w górê
sk¹d doskonale widaæ jednego
z twórców tych przyrodniczych fe-
nomenów – wulkan Erciyes Dagi,
a po chwili wciskamy siê do cia-
snych w¹wozów. Ca³y czas doszu-
kujemy siê miejsc, w których ju¿

byliœmy i które warto jeszcze zoba-
czyæ. Z nowej perspektywy œwiat
wygl¹da jeszcze piêkniej. Czas b³y-
skawicznie ucieka. Zmarzniêci,
przelatuj¹c tu¿ nad domami szu-
kamy miejsca do l¹dowania. Nie-
stety nie mo¿emy fotografowaæ
samego momentu l¹dowania,
musimy przykucn¹æ w ciasnej
gondoli i mocno siê trzymaæ. Zda-
rza siê, ¿e balon ci¹gnie za sob¹
gondolê, która jest ju¿ na ziemi.
Na szczêœcie, to by³o udane l¹do-
wanie. Kiedy emocje opad³y, lamp-
ka szampana i certyfikat lotu ba-
lonem. Sympatyczne zakoñczenie
kolejnej przygody.

Chwila odpoczynku i jesteœmy
obok miasteczka Selima, gdzie
wznosi siê skalny kompleks klasz-
torny zwany Twierdza Selime. W¹-
skimi tunelami z trudem wdrapu-
jemy siê na wy¿sze kondygnacje,

by stan¹æ tu¿ przed najwiêkszymi
tego typu budowlami w Kapado-
cji. Przyroda jednak upomina siê
o swoj¹ górê. Obrywaj¹ce siê skal-
ne bloki ods³aniaj¹ niegdyœ ukryte
wewn¹trz góry koœcio³y.

Jak wiêkszoœæ miejsc na œwiecie,
równie¿ Kapadocja sta³a siê s³aw-
na po medialnym sukcesie
Gwiezdnych Wojen – Georga Lu-
casa. Od kiedy nakrêcono tutaj
sceny do pierwszej czêœci kosmicz-
nej sagi, turyœci ruszyli, by podzi-
wiaæ ten nieziemski krajobraz.
I my powoli opuszczamy to miej-
sce, gdzie oprócz wspania³ych wi-
doków, spotkaliœmy goœcinnych
i przyjaznych ludzi, pe³nych ¿ycz-
liwoœci i radoœci z tego, ¿e jeste-
œmy w³aœnie tutaj, razem z nimi.
www.niezyklyswiat.com
You Tube – Niezwy-
k³y Œwiat – Turcja

�Naturalny wie¿owiec – Uçhisar. �Ods³oniêty fragment skalnego koscio³a w dolinie Göreme.

�Okr¹g³y g³az blokujacy wejœcie do pod-

ziemnego miasta. �Dolina Ihlary.

�Skalne wydmy.
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Poradnik konsumenta:

Kilka miesiêcy temu Urz¹d Ko-
munikacji Elektronicznej ostrze-
ga³ przed niepokoj¹cym zjawi-
skiem, które dotyka³o u¿ytkowni-
ków us³ug telefonicznych.
W ostatnim czasie ponownie do-
tar³y do nas sygna³y od abonen-
tów oraz samych przedsiêbiorców
telekomunikacyjnych dotycz¹ce
tego procederu, choæ w nieco
zmienionej postaci.

 Sprawa dotyczy metody oszu-
kiwania osób korzystaj¹cych
z us³ug telefonicznych (najczêœciej
abonentów sieci telefonii komór-
kowych) poprzez wykorzystywa-
nie ich sk³onnoœci do oddzwania-
nia na nieodebrane po³¹czenia.
Takie po³¹czenia przychodz¹ czê-
sto w godzinach wieczornych
i w nocy, co jest celowym dzia³a-

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów przyjmuje

w wtorki i czwartki:
ul. Kopernika 8,

37-300 Le¿ajsk, pokój 102,
piêtro I,

tel. 17 240 45 08

URZ¥D KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
ponawia ostrze¿enie

niem, aby sk³oniæ u¿ytkownika do
oddzwonienia. Mechanizm dzia-
³ania samego procederu jest sto-
sunkowo prosty i opiera siê w du-
¿ej mierze przede wszystkim na
nieuwadze samego u¿ytkownika.

Najczêœciej na numer u¿ytkow-
nika dzwoni zagraniczny numer
czêsto z „egzotycznego” kraju np.
z Republiki Konga lub Gwinei lub
Wybrze¿a Koœci S³oniowej, tj. kra-
jów, których miêdzynarodowe
numery kierunkowe (+243),
(+224) oraz (+225) pozostawione
na wyœwietlaczu aparatu u¿ytkow-
nika jako po³¹czenia nieodebrane
mog¹ sugerowaæ, ¿e s¹ to po³¹cze-
nia krajowe. Pocz¹tek miêdzyna-
rodowego numeru kierunkowego
np. Demokratycznej Republiki
Konga (+243...) lub Wybrze¿a

Koœci S³oniowej (+225...) mo¿e byæ
mylony przez u¿ytkownika z nu-
merem kierunkowym strefy, np.
22 – Warszawa, 24 – P³ock.

Oszuœci najczêœciej kieruj¹ po-
³¹czenia na numery komórkowe
losowo wybranych u¿ytkowników
i oczekuj¹, ¿e ktoœ z nich oddzwo-
ni pod wyœwietlony numer. Nie-
œwiadomi podstêpu u¿ytkownicy
czêsto oddzwaniaj¹ na ten numer
i s¹ obci¹¿ani przez operatorów
kosztami jak za po³¹czenia miê-
dzynarodowe.

Zdarza siê równie¿, ¿e celowo
po³¹czenia te s¹ wyd³u¿ane, np.
w s³uchawce u¿ytkownikowi sy-
mulowany jest sygna³ roz³¹czenia
i je¿eli u¿ytkownik nie roz³¹czy
po³¹czenia w aparacie (nie naci-
œnie czerwonej s³uchawki) po³¹cze-
nie trwa nadal, co za tym idzie,
operator nalicza dalej op³aty za to
po³¹czenie.

Urz¹d Komunikacji Elektro-
nicznej zwraca uwagê i prze-
strzega! Je¿eli nie spodziewasz siê
telefonu z zagranicy, a wyœwietlo-
ny na Twoim telefonie numer jest
zadziwiaj¹co d³ugi lub zupe³nie
nie kojarzysz miêdzynarodowego
numeru kierunkowego kraju po-
chodzenia tego numeru – zacho-

waj ostro¿noœæ! Oddzwaniaj
z g³ow¹!

Zwracaj uwagê, na jaki numer
oddzwaniasz. Urz¹d Komunikacji
Elektronicznej apeluje o rozwagê
i przed nawi¹zaniem po³¹czenia,
b¹dŸ odpisaniem – nale¿y spraw-
dziæ czy dany numer nie jest nu-
merem zagranicznym (po³¹czenia
miêdzynarodowe s¹ dro¿ej p³atne)
lub te¿ czy nie nale¿y do zakresu
numeracji wykorzystywanej do
œwiadczenia us³ug o podwy¿szo-
nej op³acie (np. 708-XXX-XXX).

– oddzwaniaj z g³ow¹!

Masz pytania? W¹tpliwoœci?
Dzwoñ:

Centrum Informacji Konsumenc-
kiej UKE – infolinia 801 900 853
(koszt po³¹czenia zgodny z cen-
nikiem operatora telekomunika-
cyjnego) lub tel. 22 534 91 74 –
od poniedzia³ku do pi¹tku w go-
dzinach 8:15-16:15.

www.uke.gov.pl

Na starcie w konkurencjach
skokowych stanê³o oko³o 150 koni
i zawodników z 26 klubów jeŸ-
dzieckich oraz 23 kawalerzystów
w konkurencjach militarnych.
W zawodach udzia³ wziêli zawod-
nicy ze S³owacji, Ukrainy oraz Pol-
ski, zaœ w konkurencjach „milita-
rii” œcis³a czo³ówka szwole¿erów,
u³anów oraz strzelców konnych
z 7 Pu³ków Kawalerii w kraju. Jak
zwykle w czasie zawodów rozgry-
wanych w Wierzawicach nieza-
wodna okaza³a siê publicznoœæ,
bardzo licznie dopinguj¹ca zma-
gania jeŸdŸców oraz kawalerzy-
stów. W trakcie s³onecznych, trzy
dniowych zmagañ rozegrano wie-
le konkursów o puchary sponso-
rów.

Najwiêkszym zainteresowa-
niem cieszy³ siê jak co roku kon-
kurs specjalny „Bingo” tradycyjnie
rozgrywany o puchar Dyrektora
Browaru Le¿ajsk Pana Krzysztofa
¯yrka. Konkurs, w którym czyn-
nie uczestniczy publicznoœæ oraz
konkurs g³ówny zawodów Grand
Prix o puchar Marsza³ka Woje-
wództwa Podkarpackiego Pana
W³adys³awa Ortyla. Pan Marsza³ek
W³adys³aw Ortyl w towarzystwie
Pos³a na Sejm RP Pana Stanis³awa
O¿oga oraz Wicestarosty Le¿ajskie-
go Pana Marka Koguta osobiœcie
udekorowali zwyciêzcê konkursu.

Niezwyk³¹ atrakcj¹ dla publicz-
noœci zawodów by³a musztra pa-
radna Kawalerii oraz pokaz kadry-
la (trzy amazonki oraz trzech u³a-

nów w rytm muzyki wykonuje fi-
gury konno).

Po raz pierwszy na tych terenach
rozegrano Mistrzostwa Formacji
Kawaleryjskich „Militarii”. Po raz
pierwszy na jednych mistrzostwach
uda³o siê skupiæ czo³ow¹, najlepsz¹
dziesi¹tkê szabel Rzeczypospolitej.
Po dwudniowych zmaganiach
w konkurencjach skokowych oraz
militarnych (szabla, lanca) zosta³o
wy³onionych trzech zwyciêzców
i znów po raz pierwszy w historii
przed i powojennej kraju zwyciêz-
cami zostali kawalerzyœci z jednego
pu³ku – Szwadronu Podkarpacie
w Barwach 20 Pu³ku U³anów
im. Króla Jana III Sobieskiego.

Dowództwo Szwadronu Podkar-
pacie w Barwach 20 Pu³ku U³anów

Relacja z zawodów
W dniach 2-4 sierpnia
2013 roku na hipodromie
Klubu JeŸdzieckiego
Equistro Wierzawice od-
by³y siê Miêdzynarodowe
Zawody JeŸdzieckie
CSN oraz Mistrzostwa
Formacji Kawaleryj-
skich. Memoria³ p³k.
W³adys³awa Beliny-Pra¿-
mowskiego.

im. Króla Jana III Sobieskiego oraz
Zarz¹d Klubu JeŸdzieckiego Equ-
istro Wierzawice sk³ada gor¹ce po-
dziêkowania Marsza³kowi Woje-
wództwa Podkarpackiego Panu
W³adys³awowi Ortylowi za objêcie
honorowym patronatem zawodów
jeŸdzieckich oraz sponsorom za
pomoc w ich organizacji.
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Wœród nich znalaz³a siê równie¿
Adrianna Kuczek z klasy 1d, któr¹
bardzo zainteresowa³ stopieñ za-
nieczyszczenia wód rzecznych oraz
wp³yw rolnictwa na jakoœæ wody.
Przy wspó³pracy innych uczniów
z klas 2c oraz 2g, którzy pobierali
próbki w ró¿nych punktach, Ad-
rianna dokona³a monitoringu
wód rzecznych powiatu le¿ajskie-
go, pod kontem zanieczyszczenia
azotanami (V), azotanami (III)
oraz fosforanami (V). Próbki wody
pobierano w tym samym dniu
z ró¿nych rzek powiatu le¿ajskie-
go, tak aby kontroli poddaæ
wszystkie rzeki.

Wyniki przedstawiono na wy-
kresach nr 1 i 2.

Podsumowuj¹c nale¿y stwier-
dziæ, ¿e stê¿enia badanych anio-
nów w wodach rzecznych powia-
tu le¿ajskiego kszta³tuj¹ siê w na
niskich poziomach. Porównuj¹c
poziomy zanieczyszczeñ z warto-
œciami normatywnymi nale¿y za-
znaczyæ, ¿e nie stwierdzono prze-
kroczenia zanieczyszczeñ azotana-
mi dla wody pitnej wg FRG oraz
EU (max 50 mg/l). Najwiêksze
stê¿enia azotanów(V) stwierdzono

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Licealnych im. Boles³awa Chrobrego

badaj¹ stopieñ zanieczyszczenia
wód rzecznych powiatu le¿ajskiego

Wielu uczniów z naszej szko³y
uzyska³o roczne stypendia dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych w ramach projektu Program
stypendialny dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych z terenu wo-
jewództwa podkarpackiego
w roku szkolnym 2012/2013.

Wykres 1. Zale¿noœæ stê¿enia azotanów (V) od czasu badania w rzekach powiatu le¿ajskiego.

na prze³omie miesiêcy kwiecieñ/
maj, kiedy nadesz³a d³ugo oczeki-
wana w tym roku wiosna i rolnicy
rozpoczêli prace polowe (wykres
nr 1).

Wysokie stê¿enia azotanów (V)
zaobserwowano równie¿ w okre-
sie roztopów œniegu w lutym, by³o
to prawdopodobnie spowodowa-
ne zimowym wywo¿eniem obor-
nika na pola uprawne. Do najbar-
dziej zagro¿onych rzek powiatu le-
¿ajskiego nale¿y zaliczyæ: B³otniê
w miejscowoœci Wierzawice oraz
Maliniankê w Jelnej – badane prób-
ki a¿ trzykrotnie osi¹gnê³y wartoœæ
25 mg/L.

W ¿adnej z próbek nie stwier-
dzono obecnoœci jonów azotano-
wych(III) – azotynowych.

W rzekach powiatu le¿ajskie-
go stê¿enia jonów fosforanowych
(V) rzadko wystêpuj¹ na pozio-
mie wykrywalnym stosowan¹

metod¹ (wykres 2). Najczêstsze
przypadki podwy¿szonego po-
ziomu fosforanów wyst¹pi³y
w lutym podczas roztopów. Naj-
bardziej zanieczyszczon¹ rzek¹
z punktu widzenia zawartoœci fos-
foranów jest te¿ Malinianka
w miejscowoœci Jelna.

Wykres 2. Zale¿noœæ stê¿enia fosforanów (V) od czasu badania w rzekach powiatu le¿ajskiego.

Regularna kontrola stopnia za-
nieczyszczenia wód rzecznych po-
wiatu le¿ajskiego z pewnoœci¹ przy-
czyni siê do poprawy jakoœci wody.

Adrianna Kuczek
– stypendystka

Bogus³awa Zygmunt
– opiekun

„Cz³owiek – najlepsza inwestycja”

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
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Projekt koordynowa³a Bogus³a-
wa Zygmunt przy wspó³pracy
z Andrzejem Makówk¹ i Grzego-
rzem Lej¹, autorami przedsiêwziê-
cia. Wsparciem objêtych zosta³o
48 uczniów kszta³c¹cych siê w za-
wodzie technik logistyk.

Uczniowie uczestnicz¹cy
w projekcie uzyskali bezp³atnie:
prawo jazdy kat. B, uprawnienia
na wózki wid³owe, zdobyli certy-
fikaty obs³ugi programów: logi-
styczno-spedycyjnego oraz maga-
zynowo-kurierskiego. Ponadto

ukoñczyli szkolenia z zakresu za-
k³adania w³asnej dzia³alnoœci go-
spodarczej oraz doradztwa zawo-
dowego. Dziêki dodatkowym za-
jêciom uczniowie udoskonalili
swoj¹ znajomoœæ jêzyka angiel-
skiego zawodowego oraz umiejêt-
noœci matematyczne.

W ramach dzia³añ projekto-
wych profesjonalne warsztaty
przeprowadzili fachowcy z zakre-
su: transportu, logistyki, spedy-
cji i kurierki. Szczególnym zain-
teresowaniem cieszy³y siê prakty-
ki zawodowe w takich firmach,
jak: DHL, Raben, Poczta Polska,
PKS czy Marway, gdzie m³odzie¿
pod okiem fachowców zdoby³a
swoje bezcenne pierwsze do-

œwiadczenia zawodowe. Podczas
ubieg³orocznych wakacji odby³
siê wyjazd logistyczny do Bêdzi-
na, Poznania i Warszawy, który by³
dla logistyków niezapomnian¹
przygod¹, zarówno zawodow¹,
jak i rekreacyjn¹. Wymiernymi
efektami projektu s¹ nie tylko
dodatkowe kompetencje przy-
sz³ych logistyków, ale tak¿e znacz-
ne doposa¿enie Technikum nr 2
w sprzêt komputerowy i specjali-
styczne urz¹dzenia logistyczne
oraz fachow¹ literaturê, które wy-
korzystane zostan¹ w dalszym
kszta³ceniu zawodowym.

Realizacja projektu dobieg³a
koñca, ale pozostaj¹ wdro¿one do
dydaktyki nowoczesne rozwi¹za-

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznegoProjekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznegoProjekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznegoProjekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznegoProjekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

„Cz³owiek – najlepsza inwestycja.”„Cz³owiek – najlepsza inwestycja.”„Cz³owiek – najlepsza inwestycja.”„Cz³owiek – najlepsza inwestycja.”„Cz³owiek – najlepsza inwestycja.”

Sukcesy w projekcie logistycznym!
Sukcesem zakoñczy³y siê
wszystkie zaplanowane dzia³a-
nia w projekcie edukacyjnym:
„Kompetencje logistyczne klu-
czem do sukcesu zawodowego”,
realizowanym od 1 marca 2011
roku do 31 sierpnia 2013 roku
w Zespole Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku/ Technikum Nr 2
w ramach PO KL Dzia³anie: 9.2
Podniesienie atrakcyjnoœci i ja-
koœci szkolnictwa zawodowego.

WWojewódzki Urzojewódzki Urząąd Pracyd Pracy
w Rzeszowiew Rzeszowie

nia i innowacje logistyczne, a tak-
¿e trwa³a wspó³praca z firmami
z bran¿y: logistycznej, transpor-
towej, kurierskiej i spedycyjnej,
co zwiêkszy profesjonalizm
w kszta³ceniu przysz³ych logisty-
ków. Realizacja projektu i osi¹-
gniêcie zak³adanych celów by³a
mo¿liwa dziêki wsparciu i przy-
chylnoœci Dyrektora Stanis³awa
Bartnika oraz Powiatu Le¿ajskie-
go.

Za udzielone wsparcie pieniê¿-
ne oraz wspó³pracê w realizacji
zadañ projektowych zarz¹d pro-
jektu oraz uczniowie sk³adaj¹ ser-
deczne podziêkowania.

Andrzej Makówka

Oprócz treningów, które dzieci
mia³y dwa razy dziennie, czeka³y na
nich inne atrakcje. By³o to szkole-
nie w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, zjazdy na linie oraz strze-
lanie z broni pneumatycznej. Do-
datkowo dzieci pozna³y specyfikê
pracy Policji, a tak¿e Stra¿y Po¿ar-
nej. Jeden dzieñ dzieci spêdzi³y na
O¿annie. Tam oprócz k¹pieli, po-
zna³y zasady zachowania siê nad
wod¹ oraz mog³y nauczyæ siê po-
s³ugiwaæ podrêcznym sprzêtem
ratowniczym. A wszystko to pod
bacznym okiem pani ratownik.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ tego zgru-
powania by³ chrzest pi³karski, któ-
ry odby³ siê w obecnoœci rodziców.
M³odzi adepci musieli pokonaæ
specjalnie przygotowany tor
sprawnoœciowy, a nastêpnie po-
wiedzieæ treœæ œlubowania.

Bardzo serdecznie dziêkujemy
wszystkim opiekunom, trenerowi
Tomaszowi Szmuc, Prezesowi Pogo-
ni Le¿ajsk Januszowi D¹bek, firmie
TOJA, MAAWSPORT, BAJEX, Ko-
mendantowi Powiatowemu Policji
w Le¿ajsku, Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej z Kury³ówki, pani Monice No-
wak, panu Zbigniewowi Szmuc oraz
wszystkim rodzicom, którzy w³¹czyli
siê w organizacjê tego zgrupowania.

Szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê wójtowi gminy Kury-
³ówka panu Tadeuszowi Halesiak
oraz pani Ma³gorzacie Leja – Dy-
rektor Zespo³u Szkó³ w D¹browi-
cy za udostêpnienie szko³y oraz
¿yczliwoœæ i zrozumienie.

W dniach 5-9 sierpnia w D¹bro-
wicy odby³ siê obóz sportowy dla
dzieci ze Szkó³ki Pi³karskiej „Po-
goñ Le¿ajsk”.

Zachêcamy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeæ dzia³alnoœæ
naszej szkó³ki do wsparcia finansowego i rzeczowego.

BANK PEKAO I ODDZIA£ W LE¯AJSKU 11124026301111001052714499
SZKÓ£KA PI£KARSKA „POGOÑ LE¯AJSK”

37-300 LE¯AJSK, UL. SPORTOWA 1
Strona internetowa: www.sppogon-lezajsk.pl

Szkó³ka Pi³karska
„Pogoñ Le¿ajsk”

og³asza nabór
w miesi¹cu wrzesieñ.

Do szkó³ki mog¹ zapisaæ siê
dzieci klas 0-1

szkó³ podstawowych.
Wszystkich zainteresowanych

zapraszamy na treningi.

Zarz¹d szkó³ki pi³karskiej
„Pogoñ Le¿ajsk”

Komunikat
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Ju¿ po raz kolejny wêdkarze sta-
nêli w szranki o Puchar Starosty
Le¿ajskiego. Tradycyjnie zawody
odby³y siê nad zbiornikiem wod-
nym „Czyste” w Grodzisku Dol-
nym, a ich organizatorem, wzo-
rem ubieg³ych lat by³o Ko³o Wêd-
karskie nr 37 „Pstr¹g” w Grodzi-
sku Dolnym. Zawody by³y dru¿y-
nowe, mia³y charakter maratonu
wêdkarskiego, rozpoczê³y siê w pi¹-
tek o godz. 1700 i zakoñczy³y siê
w sobotê o godz. 2100. W zawodach
wystartowa³o 16 wêdkarzy. Po³ów od-
bywa³ siê metod¹ dowoln¹ z wy³¹-
czeniem spinningu. W trakcie za-
wodów organizator zapewni³ poczê-

Zawody wêdkarskie
o Puchar Starosty Le¿ajskiego

Po 27 godzinnej rywalizacji

puchary zdobyli:

1 miejsce: Arkadiusz Frodyma,

Zdzis³aw Grzebyk – 9430 pkt.

2 miejsce: Zbigniew Zalot, Stani-

s³aw Czarniecki – 9400 pkt.

3 miejsce: Marek Chmiel, Mate-

usz Banaœ – 9380 pkt.

stunek w postaci ciep³ych posi³ków
oraz napojów. Starosta Le¿ajski
ufundowa³ nagrody i puchary.

Zawody zaszczyci³ swoj¹ obec-
noœci¹ i wrêczy³ puchary Wicesta-
rosta Le¿ajski Pan Marek Kogut.
Na zakoñczenie odby³o siê wspól-
ne grillowanie.

Zarz¹d Ko³a Wêdkarskiego nr 37
„Pstr¹g” w Grodzisku Dolnym
sk³ada serdeczne podziêkowanie
Panu Staroœcie za ufundowanie
pucharów.

Andrzej Sigda

Inicjatywa ta skierowana jest do
ambitnej m³odzie¿y, która wyró¿-
nia siê nie tylko bardzo dobrymi
wynikami w nauce, lecz tak¿e
szczególnymi zainteresowaniami
i aktywnoœci¹ w lokalnym œrodo-
wisku. Ide¹ Fundacji Fundusz Lo-
kalny w Le¿ajsku jest wyró¿nienie
poprzez program „Stypendium”
osób, które s¹ szczególnie utalen-
towane, lecz posiadaj¹ ograniczo-
ne œrodki finansowe na rozwój
swych pasji i zainteresowañ.

Z roku na rok roœnie grono
osób, które otrzyma³y stypen-

dium. Do tej pory program po-
móg³ finansowo ju¿ 564 uczniom.
W roku szkolnym 2012/2013 pla-
nowane jest przyznanie oko³o 30
stypendiów.

Program jest realizowany dziêki
dotacji Fundacji im. Stefana Ba-
torego, która w ramach programu
„Równe Szanse – Lokalne Progra-
my Stypendialne” przyzna³a na
ten cel œrodki w wysokoœci 15 tys.
z³. Inicjatywê Fundacji wspar³o tak-
¿e lokalne œrodowisko, m.in. Gmi-
na Wiejska Le¿ajsk, rada rodziców
Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie

W Zak³adach Chemicznych
„Organika-Sarzyna” S.A.

trwa nabór wniosków na odbycie
miesiêcznych praktyk studenckich.
Spó³ka oferuje 10 miejsc do odbycia praktyk.
Gazeta uzyska³a informacjê, ¿e wybrani zostan¹
najlepsi. Dokumenty rekrutacyjne zaintereso-
wani mog¹ sk³adaæ w Dziale Personalnym Za-
k³adów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A.

Dzia³ Personalny Z.Ch. „Organika-Sarzyna” S.A.
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

tel. 17 2407 140

i Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku oraz osoby fizyczne.

W bie¿¹cej edycji program obej-
mie gimnazjalistów ucz¹cych siê
w gimnazjach na terenie Gminy
Wiejskiej Le¿ajsk oraz uczniów Ze-
spo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie i Ze-
spo³u Szkó³ Technicznych w Le-
¿ajsku.

Przyszli stypendyœci musz¹ wy-
kazaæ siê œredni¹ ocen co najmniej
4,5, innymi osi¹gniêciami nauko-
wymi oraz prac¹ na rzecz lokalne-
go œrodowiska.

Fundacja Fundusz Lokalny w Le¿ajsku utwo-
rzona przez Le¿ajskie Stowarzyszenie Roz-
woju przyzna stypendia uzdolnionym, aktyw-
nym uczniom szkó³ gimnazjalnych oraz œred-
nich. Bêdzie to ju¿ XV edycja programu „Sty-
pendium”.

Dokumenty

zg³oszeniowe

do pobrania:

www.fundacja.lsr.pl

http://fundacja.lsr.pl/20130816.php

Kandydaci mog¹ sk³adaæ kar-
ty zg³oszeniowe w okresie
od 1.09.2013 do 16.09.2013 r.
do godziny 15:00 w siedzibie
Fundacji Fundusz Lokalny
w Le¿ajsku przy ul. Targowej 9.

Wed³ug badañ G³ównego Inspektoratu
Sanitarnego z 2012 roku 2,2% polskich
kobiet w ci¹¿y przyjmuje œrodki uspokaja-
j¹ce lub nasenne, 7% pali papierosy, a a¿
10,1% spo¿ywa alkohol. Dodatkowo 22,5%
ciê¿arnych jest codziennie nara¿onych na
wdychanie dymu tytoniowego w domu.

O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik
ryzyka dla rozwijaj¹cego siê p³odu, uznaje
aktywne palenie tytoniu, œwiadomoœæ na
temat szkodliwoœci picia alkoholu jest du¿o
ni¿sza. Nadal wiele Polek uwa¿a, ¿e picie
niewielkich iloœci alkoholu w  trakcie ci¹¿y
nie jest szkodliwe dla p³odu (2,5%). Nie-
które z nich s¹ zdania, ¿e picie du¿ych ilo-
œci alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne.

U¿ywki w ci¹¿y – problem polskich kobiet?
Niepokoj¹cym jest równie¿ fakt, ¿e a¿

56,5% kobiet ciê¿arnych nie uzyska³o od
lekarza informacji na temat skutków spo-
¿ycia alkoholu w ci¹¿y. Co gorsza, 1,4%
Polek dowiadywa³o siê w gabinecie lekar-
skim, ¿e picie ma³ej iloœci alkoholu w ci¹¿y
jest dopuszczalne lub nawet zalecane. W
konsekwencji w 2012 roku u 0,5% bada-
nych dzieci z wadami wrodzonymi stwier-
dzano cechy alkoholowego zespo³u p³odo-
wego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju
p³ytek paznokciowych, krótkich szpar po-
wiekowych, braku rynienki nosowo-wargo-
wej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej
szyi.

Zród³o: PSS-E w Le¿ajsku.´
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Szanowni Pañstwo!

Z przyjemnoœci¹ informujemy, Szko³a Jêzyków Obcych THE

BEST wraz z partnerem Educational Testing Service (ETS),

w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie najnowszym testem

z jêzyka angielskiego dla m³odych odbiorców w wieku 11-17 lat –

TOEFL® Junior TM – rozpoczyna projekt udostêpnienia tego miê-

dzynarodowego egzaminy, jak najszerszemu gronu kandydatów.

TOEFL® Junior TM jest miêdzynarodowym egzaminem oceniaj¹-

cym znajomoœæ jêzyka angielskiego na poziomie gimnazjum i szko³y

œredniej, od teraz mo¿liwy w Le¿ajsku i okolicach.

Przewiduje siê zorganizowanie sesji egzaminacyjnych w trzech edy-

cjach: sesja pilota¿owa (bezp³atna) w dniach od 16 wrzeœnia do

14 listopada 2013 roku; I oficjalna sesja egzaminacyjna w dniach od

15 listopada do 6 grudnia 2013 roku; II oficjalna sesja egzaminacyjna

w dniach od 1 lutego do 30 czerwca 2014 roku.

Koszt uczestnictwa w sesji pilota¿owej jest bezp³atny, w sesjach

egzaminacyjnych jedynie 25 PLN za egzamin.

Minimalna liczba uczestników oficjalnych sesji egzaminacyjnych –

20 osób.

Wyniki oficjalnych egzaminów przesy³amy na drog¹ elektroniczn¹

w terminie 10 dni roboczych. Dla wszystkich zainteresowanych

uczniów, którzy wezm¹ udzia³ w oficjalnym testowaniu w ka¿dej

z dwóch edycji projektu, przewidziana jest specjalna cena zakupu

Certyfikatu TOEFL® Junior TM.

Wszystkie informacje dotycz¹ce organizacji egzaminów mo¿ecie

Pañstwo otrzymaæ pod telefonem 17 779 89 29 lub w biurze Szko³y

THE BEST, pod adresem: ul. Franciszkañska 1, 37-300 Le¿ajsk.

Strona internetowa – www.schoolbest.pl.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w naszym projekcie.
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