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Zakres rzeczowy zadania obej-
mowa³: przebudowê urz¹dzeñ za-
bezpieczenia ruchu kolejowego
na przejeŸdzie w ci¹gu linii kole-
jowej Nr 68 Lublin – Przeworsk,
w km 149,354 w miejscowoœci Le-
¿ajsk, zwi¹zan¹ ze zmian¹ katego-
rii z A na B wraz z wymian¹ na-
wierzchni przejazdu – w zakresie
zasilania energetycznego (zabudo-
wa z³¹cza kablowego ZK-3, szafy
oœwietleniowej RSO, u³o¿enie
nowej linii kablowej o d³ugoœci
330 m, s³upów oœwietleniowych
z oprawami – 2 szt.), instalacji te-
letechnicznej (zabudowa systemu
TVU, monta¿ dwóch masztów
kamerowych wraz z kamerami,
kabla transmisyjnego oraz moni-
torów), urz¹dzeñ srk (urz¹dzenia
wewnêtrzne przejazdowe zabudo-
wane w kontenerze, dwa napêdy

rogatkowe typu JEGD-50M24v,
dr¹gi zamykaj¹ce po³owê szeroko-
œci drogi z trzema latarkami, sy-
gnalizatory drogowe – 2 szt. typu
SD-K2, czujniki typu CTI – 12 szt.
nowej linii kablowej oraz powta-
rzacz ERP-5001 na nastawniki
dysp. „Le¿ajsk”) – w ci¹gu drogi
powiatowej nr 1241R.

RI

Przebudowa przejazdu

kolejowego zakoñczona
Nazwa zadania „Przebudowa urz¹dzeñ zabezpieczenia ruchu kolejo-
wego na przejeŸdzie w ci¹gu linii kolejowej Nr 68 Lublin – Przeworsk,
w km 149,354 w miejscowoœci Le¿ajsk, zwi¹zan¹ ze zmian¹ kategorii
z A na B wraz z wymian¹ nawierzchni przejazdu – w zakresie zasila-
nia energetycznego, instalacji teletechnicznej i urz¹dzeñ srk – w ci¹-
gu drogi powiatowej nr 1241R”

Ca³kowita wartoœæ zadania:
470 876,89 z³

Okres realizacji:
8.08.2014 r. – 25.09.2014 r.

Zród³a finansowania:
90 tys. z³ – Miasto Le¿ajsk
90 tys. z³ – Gmina Le¿ajsk
90 tys. z³ – Powiat Le¿ajski
pozosta³a kwota to wk³ad PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

�Przejazd w ci¹gu linii kolejowej Nr 68 Lublin – Przeworsk

Le¿ajsk, 11 listopada 2014 r. (wtorek),
Klasztor OO. Bernardynów w Le¿ajsku

godz. 11.45 – Zbiórka pocztów sztandarowych przed pomnikiem Jana Paw³a II przy Bazylice OO. Bernardy-
nów w Le¿ajsku

godz. 12.00 – Uroczysta Msza Œwieta w Bazylice OO. Bernardynów w Le¿ajsku w intencji Ojczyzny z udzia³em
pocztów sztandarowych, delegacji i zaproszonych goœci oraz mieszkañców Ziemi Le¿ajskiej

po Mszy Œwiêtej – Patriotyczny program artystyczny w wykonaniu m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Licealnych
im. B. Chrobrego w Le¿ajsku

po programie artystycznym – Przemarsz pod pomnik poleg³ych w walkach niepodleg³oœciowych, z³o¿enie
wieñców i kwiatów

Zapraszamy!!!

´

W NUMERZE:

POWIAT

Przebudowa przejazdu kolejowego zakoñczona ................................... 2

LXII Sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego ..................................................... 3

Regionalne Centrum transferu Nowoczesnych Technologii

Wytwarzania w Le¿ajsku – otwarte ...................................................... 4-5

Przegl¹d inwestycji powiatowych cz. 3 ................................................ 6-7

Nagrody Powiatu Le¿ajskiego w dziedzinie kultury, sportu

oraz dla nauczycieli ................................................................................8-9

Z wizyt¹ w Olaine na £otwie ................................................................. 10

X Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych,

Rajd Beana i Dzieñ Sportu .................................................................... 17

Sukcesy kolarzy Smak-Górno Poltino Azalia Brzóza Królewska ...... 18

„Budzyñ”, Polish Open IKO Galizia CUP ......................................... 19

V memoria³ im. œp. Józefa Hajdasza w Kury³ówce ............................. 22

Stowarzyszenie Region Sanu i Trzeboœnicy ......................................... 24

Dooko³a Œwiata z Ireneuszem Wo³kiem – Petersburg cz. 2 ......... 20-21

GMINA LE¯AJSK ...................................................................................... 12

MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA ....................................................... 13

GMINA GRODZISKO DOLNE ............................................................... 14-15

MUZEUM ZIEMI LE¯AJSKIEJ ................................................................. 16



3KURIER POWIATOWY � 10/2014 (127)

POWIAT �

Z informacji o organizacji szkó³
i placówek oœwiatowych prowa-
dzonych przez Powiat Le¿ajski
w roku szkolnym 2014/2015 oraz
o stanie realizacji zadañ oœwiato-
wych za rok 2013/2014 wynika, ¿e
do 115 oddzia³ów(w zesz³ym roku
szkolnym – 114) uczêszcza 3103
uczniów (w zesz³ym roku 3070).
Najwiêcej w Zespole Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku (53 oddzia³y
– 1656 uczniów), w Zespole Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku (odpowied-
nio – 35 i 1064), w Zespole Szkó³
w Nowej Sarzynie (9 i 246) i w Spe-
cjalnym Oœrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Le¿ajsku (18 i 137).
Powa¿nym problemem jest utrzy-
muj¹cy siê ni¿ demograficzny, któ-
ry szczególnie zauwa¿alny jest
w Zespole Szkó³ w Nowej Sarzy-
nie (spadek o 52 uczniów) oraz
w Zespole Szkó³ Licealnych (spa-
dek o 36). W kolejnych latach nie-
korzystne tendencje bêd¹ siê pog³ê-
bia³y ze szczególn¹ szkod¹ dla lice-
ów, co spowodowane jest wzrostem
popularnoœci szkolnictwa zawodo-
wego. Roczne wydatki na utrzyma-
nie szkó³ prowadzonych przez sa-
morz¹d powiatowy wynosz¹
28,7mln z³, z tego: 10,7 mln z³ Ze-
spó³ Szkó³ Technicznych (ZST),
7,5 mln z³ Zespó³ Szkó³ Licealnych
(ZSL), 4,6 mln z³ Specjalny Oœro-
dek Szkolno-Wychowawczy
(SOSW), 2,6 mln z³ Zespó³ Szkó³
w Nowej Sarzynie (ZSNS) oraz
1,2 mln z³ Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Le¿ajsku
(PPP). Zatrudniaj¹ one 333 nauczy-
cieli oraz 101 pracowników admi-
nistracji i obs³ugi, w PPP – 19 pra-
cowników. Tegoroczn¹ maturê
w liceach ogólnokszta³c¹cych zda-
³o 84,54 proc. uczniów ZSL, nato-
miast w ZSNS – 61,62 proc. (œred-
nia podkarpacka – 81,74 proc., œred-
nia krajowa – 80,36 proc.).

Na pytanie radnego Janusza
Szpili o przyczyny spadku liczby
uczniów oraz niskiego poziomu
zdawalnoœci matur w Zespole
Szkó³ w Nowej Sarzynie, Jacek
Wojda³owicz, dyrektor ZSNS, za-
uwa¿y³, ¿e nie tylko zdawalnoœæ
jest istotna, ale tak¿e œredni wynik
egzaminu i ten parametr nie wy-
pada dla jego szko³y Ÿle. Za po-
wód niskiej liczby uczniów uzna³
m.in. ich brak anonimowoœci na

LXII sesja Rady Powiatu
Na paŸdziernikowej sesji (przed-
ostatniej w tej kadencji) Zarz¹d
Powiatu przedstawi³ za³o¿enia do
przysz³orocznego bud¿etu: wydat-
ki bie¿¹ce wzrosn¹ o 1 proc., jed-
nak wskaŸnik wzrostu wynagro-
dzeñ utrzymany zostanie na tego-
rocznym poziomie.

�LXII sesja Rady Powiatu

Apel Policji: Noœ odblaski – b¹dŸ widoczny!

10 paŸdziernika 2014 r. Rada Powiatu podjê³a uchwa³y:

�Nr LXII/303/2014 w sprawie okreœlenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z bud¿etu powiatu dla szkó³ niepublicznych posiadaj¹cych uprawnienia
szko³y publicznej i niepublicznych placówek oœwiatowych oraz trybu i za-
kresu kontroli prawid³owoœci ich wykorzystania,

�Nr LXII/304/2014 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek op³at za
usuniêcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strze¿o-
nym,

�Nr LXII/305/2013 w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie w trybie bezprze-
targowym zabudowanej nieruchomoœci gruntowej z równoczesn¹ sprze-
da¿¹ po³o¿onego na nieruchomoœci budynku i urz¹dzeñ stanowi¹cych w³a-
snoœæ Powiatu Le¿ajskiego na rzecz Stowarzyszenia „Dobry Dom” z sie-
dzib¹ w Woli Zarczyckiej, udzielenia bonifikaty od ceny zbycia budynku
i urz¹dzeñ oraz od pierwszej op³aty i op³at rocznych za u¿ytkowanie wie-
czyste,

�Nr LXII/306/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Le¿ajskiego.

�Nr LXII/307/014 w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie Powiatu na 2014 r.

Dotychczas przepisy nakazywa-
³y u¿ywanie elementów odblasko-
wych poza terenem zabudowanym
tylko dzieciom do 15 roku ¿ycia.
We wprowadzonej zmianie ustawo-
dawca nak³ada obowi¹zek noszenia
odblasków w sposób widoczny dla
innych uczestników ruchu drogo-
wego na wszystkich pieszych po-
ruszaj¹cych siê poza terenem za-
budowanym wyj¹tkiem pieszych
id¹cych po chodniku. Nale¿y zwró-

Ju¿ od 31 sierpnia 2014 r. ka¿dy pieszy, bez wzglêdu na wiek, poru-
szaj¹c siê po zmroku poza obszarem zabudowanym musi u¿ywaæ
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestni-
ków ruchu w przypadku, kiedy bêdzie porusza³ siê poza chodnikiem.

ciæ tu uwagê, ¿e pieszy, który po-
rusza siê po nieoœwietlonej drodze
bez odblasków, tak naprawdê jest
niewidoczny. Kieruj¹cy jest w sta-
nie zauwa¿yæ tak¹ osobê dopiero
z odleg³oœci 20 metrów, a to nie
daje ju¿ szansy na w³aœciw¹ reak-
cjê. Natomiast, jeœli pieszy posiada
elementy odblaskowe, widoczny
jest z odleg³oœci 150 m. Te dodatko-
we metry pozwalaj¹ kierowcy bez-
piecznie omin¹æ pieszego.

Policja przypomina, ¿e elemen-
tami odblaskowymi mog¹ byæ ró¿-
nego rodzaju przedmioty docze-
piane do ubrania: opaski, kami-
zelki oraz smycze. Odblaski nale-
¿y umieszczaæ na wysokoœci kolan,
d³oni, w okolicy œrodka klatki pier-
siowej i pleców – wówczas bêdzie-
my mieli pewnoœæ, ¿e s¹ dobrze
widoczne dla innych uczestników
ruchu drogowego.

Pamiêtajmy, ¿e ka¿dy nawet naj-
mniejszy odblask mo¿e uratowaæ
cenne ¿ycie i zdrowie.

aspirant mgr Krzysztof Ficek
– oficer prasowy KPP Le¿ajsk

terenie szko³y, co dla wielu w tym
wieku jest spraw¹ po¿¹dan¹. Ma-
rek Kogut, wicestarosta, przypo-
mnia³, ¿e ZST, jako jedna z trzech
szkó³ na Podkarpaciu, uczestniczy
w programie realizowanym przez
Dolinê Lotnicz¹ i zosta³ objêty
patronatem przez MTU Aero
Engines Polska (producent zespo-
³ów napêdowych dla lotnictwa
wojskowego i cywilnego).

Rada przekaza³a Stowarzyszeniu
„Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej,
na zasadach u¿ytkowania wieczy-
stego, budynek po dawnych warsz-
tatach szkolnych w Nowej Sarzy-
nie wraz z dzia³k¹ (0,1744 ha).
Nieruchomoœæ pos³u¿y do rozsze-
rzenia dzia³alnoœci zak³adu aktyw-
noœci zawodowej dla osób niepe³-
nosprawnych. (ja)

maks. op³ata parkingowa usuniêtego pojazdu

pojazd: ......................... stawka op³aty brutto w z³/doba

rower, motorower ................................................. 19

motocykl ................................................................. 26

o masie do 3,5 t .................................................... 39

o masie 3,5 t do 7,5 t ........................................... 51

o masie 7,5 t do 16 t ............................................ 73

o masie powy¿ej 16 t ........................................... 135

przewo¿¹cy materia³y niebezpieczne .................. 199

maks. op³ata za usuniêcie pojazdu z drogi

pojazd ............................... stawka op³aty brutto w z³

rower, motorower ............................................... 112

motocykl ............................................................... 221

o masie do 3,5 t .................................................. 485

o masie 3,5 t do 7,5 t ......................................... 606

o masie 7,5 t do 16 t .......................................... 858

o masie powy¿ej 16 t ........................................ 1265

przewo¿¹cy materia³y niebezpieczne ............... 1539
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- Rozmawiamy dwa miesi¹ce
przed koñcem kadencji, dobrze
wiêc by³oby podsumowaæ te
minione cztery lata. Mo¿e naj-
pierw w wymiarze politycznym.

- W moim odczuciu, po pocz¹t-
kowych zawirowaniach personal-
nych, kadencja przebiega³a w doœæ
spokojnej atmosferze i to pomi-
mo niewielkiej przewagi koalicji
rz¹dz¹cej w radzie. Pamiêtamy, ¿e
pierwsze g³osowania personalne
(wybór starosty, przewodnicz¹ce-
go rady) dokona³y siê stosunkiem
g³osów 10 do 9, a do pierwszego
zarz¹du powiatu wszed³ poprzed-
ni starosta z PO przy jednocze-
snym, co paradoksalne, pozosta-
waniu radnych PO i PSL w opo-
zycji. Niektórzy mi wytykali, ale ja
poczytujê to za przejaw pozytyw-
nego dzia³ania, ¿e nie dokona³em
tzw. czystek personalnych w pod-
leg³ych mi jednostkach. A nie do-
kona³em, bo daleki jestem od gwa³-
townych dzia³añ, w dodatku nie
mia³em wiêkszych zastrze¿eñ do
pracy poszczególnych kierowni-
ków, szefów.

- A merytorycznie?
- Tu równie¿ moja ocena jest po-

zytywna. Przez 4 lata uda³o siê
nam zrealizowaæ inwestycje o ³¹cz-
nej wartoœci prawie 40 mln z³:
w infrastrukturze drogowo-kole-

jowej za 30 mln z³, w obiek-
tach oœwiatowo-sportowych za
9,8 mln z³. Na te wydatki pozy-
skaliœmy zewnêtrzne œrodki
w kwocie ponad 29 mln z³, które
pochodzi³y z funduszy europej-
skich, bud¿etu pañstwa i gmin
wchodz¹cych w sk³ad powiatu le-
¿ajskiego. Z indywidualnych pro-
jektów chcia³bym przypomnieæ
o„Transferze nowoczesnych tech-
nologii” w Zespole Szkó³ Zawo-
dowych. Warta 8,2 mln z³ inwe-
stycja pozwoli kszta³ciæ m³odych
ludzi pod konkretne wyzwania
wspó³czesnej gospodarki oraz po-
trzeby przedsiêbiorstw. W tej ka-
dencji do³o¿yliœmy tak¿e do inwe-
stycji le¿ajskiego SP ZOZ oko³o
2,3 mln z³.

- A poza inwestycjami?
- Mówi³em przed chwil¹ o Sa-

modzielnym Publicznym Zespo-
le Opieki Zdrowotnej uzupe³niê
wiêc, ¿e jest on w miarê w dobrej
kondycji finansowej i od dwóch
lat wykazuje dodatni wynik, co
na tle ogólnie znanej sytuacji
w s³u¿bie zdrowia uznajê za suk-
ces dyrektora ZOZ i samorz¹du
powiatowego. Uda³o nam siê tak-
¿e zmniejszyæ d³ug Powiatu
z 2,7 mln z³ na pocz¹tku kaden-
cji do 2,05 mln z³ na koniec
II kwarta³u br.

- Czyli mo¿na powiedzieæ: jest
dobrze, a bêdzie jeszcze lepiej?

- Nie. Nadal pozostaje sporo
spraw do za³atwienia, chocia¿by
utrzymuj¹ce siê bezrobocie. Pro-
blemem te¿ jest koniecznoœæ zna-
lezienia sporych, bo ponad dwu-
dziestomilionowych œrodków na
budowê nowego bloku operacyj-
nego w szpitalu, bez którego pla-
cówka bêdzie mia³a powa¿ne pro-
blemy. Podobne wyzwanie finan-
sowe stoi w zwi¹zku z konieczno-
œci¹ przebudowy mostu na Sanie
w Rzuchowie.

Ju¿ pojawiaj¹ siê pierwsze symp-
tomy ni¿u demograficznego
w szko³ach ponadgimnazjalnych
i wynikaj¹ce z tego wydatki, wy-
¿sze ni¿ wynosi subwencja oœwia-
towa. Dopiêcie bud¿etu w kolej-
nych latach bêdzie coraz trudniej-
sze. Dla nowego starosty i zarz¹du
problemów wiêc nie zabraknie.

- Czy to jest zapowiedŸ pañskie-
go rozstania z polityk¹ lokaln¹?

- Tak. Mam ju¿ swoje lata. Kie-
dy w 1990 r. zaczyna³em swoj¹
„przygodê” z samorz¹dem nie s¹-
dzi³em, ¿e potrwa ona 24 lata.
Wszystko w ¿yciu ma jednak swój
kres.

- Oprócz absorbuj¹cej pracy
w zarz¹dzie mo¿na jednak pe³-
niæ funkcje radnego.

- Mo¿na, ale ja podj¹³em osta-
teczn¹ decyzjê – pora na odpoczy-
nek. Dlatego korzystaj¹c z okazji
pragnê podziêkowaæ wszystkim,
z którymi przez te 24 lata wspó³-
pracowa³em lub mia³em tylko oka-
zjonalny kontakt. To by³ okres,
który na trwa³e pozostanie w mo-
jej pamiêci. Jeszcze raz wszystkim
serdecznie dziêkujê.

(JA)

Otwarcie RCTNTW funkcjonu-
j¹cego w strukturze Zespo³u Szkó³
Technicznych im. Tadeusza Koœciusz-
ki w Le¿ajsku, to wa¿ne wydarzenie
nie tylko dla spo³ecznoœci szkolnej,
lecz dla mieszkañców powiatu le¿aj-
skiego i powiatów oœciennych – mó-
wi³a inauguruj¹c uroczystoœæ Dy-
rektor ZST Halina Samko. Prezen-
tuj¹c projekt podziêkowa³a tym
wszystkim, którzy przyczynili siê
do realizacji tej inwestycji. Uzna-
³a, i¿ wa¿n¹ rolê odegra³ by³y Za-
rz¹d Powiatu Le¿ajskiego oraz po-

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych

Technologii Wytwarzania w Le¿ajsku – otwarte!
Chc¹c odnieœæ sukces w ¿yciu, nale¿y przecieraæ nowe szlaki,
a nie trzymaæ siê utartych dróg

John D. Rockefeller

przednia Dyrekcja ZST, którzy
jako pierwsi dostrzegli szansê na
urealnienie marzeñ o nowocze-
snym i innowacyjnym oœrodku
kszta³cenia zawodowego m³odzie-
¿y. Szczególne wyrazy wdziêczno-
œci skierowa³a do w³adz Starostwa
Powiatowego. Mam to szczêœcie,
¿e mogê wspó³pracowaæ z ludŸ-
mi, których nie trzeba przekony-
waæ, ¿e nowoczesne kszta³cenie
zawodowe musi byæ kosztowne
i nie ma dla niego alternatywy. Za-
bezpieczenie wk³adu w³asnego �Uroczyste przeciêcie wstêgi

Odchodzę na emeryturęOdchodzę na emeryturę
Rozmowa z Janem Kidą – starostą leżajskimRozmowa z Janem Kidą – starostą leżajskim
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w kwocie 1,2 mln z³otych, przy
ca³kowitej wartoœci projektu oko-
³o 8,2 mln z³otych, to znaczne ob-
ci¹¿enie dla bud¿etu powiatowe-
go, lecz w³adze powiatu tak¿e tym
razem stanê³y na wysokoœci zada-
nia – kontynuowa³a Halina Sam-
ko. Prezentuj¹c projekt RCTNTW,
zwróci³a uwagê na to, ¿e wyposa-
¿enie dydaktyczne 11 nowo po-
wsta³ych laboratoriów zosta³o zo-
rientowane g³ównie na zawody
zwi¹zane z bran¿¹ lotnicz¹, tj. tech-
nik mechanik o specjalnoœci
CNC, technik mechatronik oraz
technik elektronik. Wspomnia³a,
i¿ istotn¹ rolê w poprawie infra-
struktury ZST odegra³ tak¿e pro-
jekt „Podkarpacie stawia na zawo-
dowców” realizowany przez Woje-
wódzki Urz¹d Pracy w Rzeszowie
w partnerstwie z powiatami na-
szego województwa. G³ówne za-
dania realizowane w ramach tego
projektu ogniskowa³y siê wokó³
tzw. dzia³añ miêkkich, tj. kursów
i szkoleñ dla m³odzie¿y oraz p³at-
nych wakacyjnych sta¿y. Jednak
czêœæ œrodków zosta³a przeznaczo-
na na wyposa¿enie nowoczesnych
pracowni zawodowych. Ze œrod-
ków tego projektu w ZST wypo-
sa¿ono 5 pracowni dla potrzeb
kszta³cenia w zawodzie technik
informatyk oraz technik urz¹dzeñ
i systemów energetyki odnawial-
nej. Dyrektor Halina Samko koñ-
cz¹c swoje wyst¹pienie, wspomnia-
³a o dwóch wa¿nych inicjatywach
zwi¹zanych z zacieœnieniem wspó³-
pracy pomiêdzy szko³¹ i instytu-
cjami zewnêtrznymi wspomagaj¹-
cymi kszta³cenie zawodowe. Jedn¹
z nich jest Wy¿sza Szko³a Infor-
matyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie,
która ju¿ trzeci rok sprawuje pa-
tronat i wspiera edukacjê w ra-
mach kierunku technik informa-
tyk. Z kolei firma MTU – wiod¹cy
globalny producent zespo³ów na-
pêdowych dla lotnictwa wojsko-
wego i cywilnego – od 1 wrzeœnia
br. patronuje kszta³ceniu ukierun-

kowanemu na potrzeby przemy-
s³u lotniczego w ramach pilota¿o-
wego projektu pod nazw¹ CEK-
SO 2.

Kolejnym punktem programu
by³y wyst¹pienia zaproszonych
goœci. Jako pierwsi zabrali g³os Sta-
rosta Le¿ajski Jan Kida i Wicesta-
rosta Le¿ajski Marek Kogut. Obaj
akcentowali fakt, i¿ wykszta³cenie
zawodowe to g³ówny priorytet
polityki oœwiatowej powiatu le¿aj-
skiego. Zdaniem w³adz powiatu,
nowoczesna baza dydaktyczna to
jeden z podstawowych warunków
osi¹gniêcia wysokich efektów
kszta³cenia zawodowego, ukierun-
kowanego na potrzeby wspó³cze-
snego rynku pracy i gospodarki
opartej na wiedzy. Przedstawiciele
organu prowadz¹cego wyrazili
przekonanie, ¿e nowo powsta³y,
nowoczesny oœrodek kszta³cenia
m³odzie¿y zostanie w³aœciwie wy-
korzystany i bêdzie s³u¿yæ m³odym
mieszkañcom powiatu le¿ajskiego
i powiatów oœciennych w zdoby-
waniu kwalifikacji zawodowych.
Kolejno g³os zabra³ Prezes firmy
MTU Krzysztof Zuzak. Zwróci³
uwagê na fakt, i¿ nowoczesna baza
sprzêtowa, to tylko pierwszy krok
do sukcesu. W jego opinii koniecz-
ne s¹ nastêpne dzia³ania, które sta-
³y siê g³ównymi za³o¿eniami pro-
gramu CEKSO 2. Obejmuj¹ one
m.in. takie dzia³ania jak: przygo-
towanie kadry dydaktycznej oraz
modyfikacjê programów naucza-
nia na kierunkach zwi¹zanych
z bran¿¹ lotnicz¹. W opinii Preze-
sa firmy MTU, warunkiem ko-
niecznym do utrzymania obecnej
dynamiki rozwoju Doliny Lotni-
czej jest zabezpieczenie odpowied-
nio przygotowanej kadry, która po-
trafi odnaleŸæ siê w skomplikowa-
nym i stale zmieniaj¹cym siê œro-
dowisku technologicznym.

Kolejne wyst¹pienia nale¿a³y do
trzech radnych Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego. Stani-
s³aw Bartnik oczyta³ list gratula-

cyjny Marsza³ka Województwa
W³adys³awa Ortyla, adresowany do
Starosty Le¿ajskiego Jana Kidy
i Dyrektor ZST Haliny Samko.
Z kolei profesor Politechniki Rze-
szowskiej Jan Burek przypomnia³
narodziny idei projektu w 2007
roku, która kilkakrotnie uleg³a
modyfikacjom. Podkreœli³ fakt, i¿
jako jeden z inicjatorów tego po-
mys³u ma szczególny powód do
satysfakcji, ¿e to wielkie przedsiê-
wziêcie zosta³o zrealizowane
w szkole, której jest absolwentem.
Kolejny radny Sejmiku – Zdzis³aw
Nowakowski i równoczeœnie Dy-
rektor Centrum Kszta³cenia Prak-
tycznego i Doskonalenia Nauczy-
cieli Mielcu, podkreœli³ fakt, i¿
RCTNTW to najbardziej innowa-
cyjny projekt edukacyjny. Wiele
województw w Polsce wyra¿a zain-
teresowanie tym przedsiêwziêciem
oraz chêci¹ jego stworzenia na
swoim terenie. Z kolei przedsta-
wiciel Kuratorium Oœwiaty w Rze-
szowie Marek K¹dzio³ka, przy³¹-
czaj¹c siê do gratulacji swoich
przedmówców, wyrazi³ nadziejê, ¿e
ZST pozostanie na „linii wznosz¹-
cej” pod wzglêdem bazy dydaktycz-
nej, naboru uczniów i efektów
kszta³cenia. W gronie osób gratu-
luj¹cych realizacji tego wielkiego
przedsiêwziêcia nie zabrak³o rów-
nie¿ absolwentów szko³y. Byli to:
radny powiatu i Dyrektor Oddzia-
³u Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Rzeszowie
Marek Ordyczyñski oraz Bur-
mistrz Le¿ajska Piotr Urban. Listê
prelegentów zakoñczy³o wyst¹pie-
nie Przewodnicz¹cego Samorz¹du
Uczniowskiego ZST – Wojciecha
Gruszki. W imieniu uczniów dziê-
kowa³ za stworzenie szansy nowo-
czesnego kszta³cenia zawodowego
w myœl has³a: „Dobry zawód – do-
bra praca – dobra przysz³oœæ!”

Ostatnim punktem uroczysto-
œci by³a wycieczka po szkole, pod-
czas której goœcie mogli obejrzeæ
nowoczesny sprzêt zainstalowany

w laboratoriach i pracowniach,
który ju¿ zosta³ w³¹czony do pro-
cesu dydaktycznego.

Dziêkuj¹c goœciom za uczest-
nictwo w uroczystym otwarciu
RCTNTW, dyrektor Halina Sam-
ko wspomnia³a, ¿e w ZST zorga-
nizowano Festiwal Techniki, jako
imprezê towarzysz¹c¹ inauguracji
projektu, która adresowana by³a
do uczniów szkó³ podstawowych.
Zainteresowanie Festiwalem przesz³o
nasze oczekiwania. Ze wstêpnej sta-
tystyki wynika, ¿e uczestniczy³o w nim
oko³o 1000 m³odych osób. Goœcili-
œmy szko³y z Le¿ajska, Starego
Miasta, Giedlarowej, Brzózy Kró-
lewskiej, Grodziska Górnego,
Wierzawic i Sarzyny. Specjalnie na
tê okazjê nauczyciele i uczniowie
przygotowali stanowiska prezen-
tuj¹ce kierunki techniczne takie
jak: elektronika, mechanika, me-
chatronika, energetyka odnawial-
na, informatyka. Odwiedzaj¹ce
tego dnia nasz¹ szko³ê, dzieci mo-
g³y sterowaæ robotem reaguj¹cym
na dotyk, obejrzeæ skonstruowa-
nego przez uczniów technikum
mechatronicznego drona, spróbo-
waæ swoich si³ w grafice kompu-
terowej na tablecie multimedial-
nym oraz poznaæ dzia³anie kasy
fiskalnej. Równie du¿ym zainte-
resowaniem cieszy³y siê doœwiad-
czenia z chemii i fizyki, a tak¿e
matematyczne ³amig³ówki wyma-
gaj¹ce po³¹czenia logicznego my-
œlenia ze sprawnoœci¹ manualn¹.
Uczniowie klas technikum ¿ywie-
nia i us³ug gastronomicznych
przygotowali wypieki, a uczenni-
ce technikum hotelarskiego zdra-
dza³y goœciom tajniki efektowne-
go nakrycia sto³ów. Dodatkowo
swoje osi¹gniêcia zaprezentowali
cz³onkowie Klubu Modelarskiego
w Wierzawicach i studenci Poli-
techniki Rzeszowskiej, skupieni
w PRz Racing Team, którzy zade-
monstrowali zaprojektowany
przez siebie bolid.

ZST

�Pracownia metrologii i wytrzyma³oœci materia³ów �Pracownia obrabiarek CNC
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Przegl¹d inwestycji powiatowych cz. III

Podsumowanie inwestycji i zakupów w Le¿ajskim Szpitalu w latach 2011-2014

Nak³ady poniesione na inwesty-
cje w latach 2011-2014 przez Sa-
modzielny Publiczny Zespó³ Opie-
ki Zdrowotnej w Le¿ajsku to kwo-
ta 13 mln 938 tys., przy wk³adzie
finansowym w³asnym 4 mln 492
tys. oraz dotacji Powiatu Le¿ajskie-
go w kwocie 2 mln 258 tys. Pozo-
sta³e œrodki finansowe pozyskano
ze Ÿróde³ zewnêtrznych tj. dota-
cje, darowizny, umorzenia.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e moderni-
zacje i wyposa¿enie szpitala regu-
larnie ulega unowoczeœnieniu co
bezsprzecznie wp³ywa na jakoœæ
œwiadczonych us³ug. Dziêki zre-
alizowanym inwestycjom zwiêk-
szy³a siê dostêpnoœæ do nowocze-
snej diagnostyki, poprawi³a jakoœæ
œwiadczonych us³ug oraz skróci³
czas oczekiwania na œwiadczenia.

Poni¿ej przedstawiono dokumentacjê zdjêciow¹ z zrealizowanych inwestycji z podzia³em na lata realizacji

2011 rok
MODERNIZACJE
1. Blok intensywnej opieki kardio-
logicznej – odzia³ wewnêtrzny II.
2. Rozpoczêcie kompleksowej
modernizacji oddzia³u ginekologii
i po³o¿nictwa wraz z blokiem po-
rodowym. (zdj. 1-3)

SPRZÊT MEDYCZNY
Zakupiony g³ównie na odzia³ gi-
nekologiczno-po³o¿niczy, nowo-
rodkowy, OIOM, oddzia³ neuro-
logiczny oraz pracowniê endosko-
pii to m.in: kardiomonitory, respi-
rator, inkubatory otwarte, ³ó¿ka
porodowe, defibrylator, lampa
operacyjna dwuramienna, pompy
infuzyjne strzykawkowe i inne.

2012 rok
MODERNIZACJE
1. Oddzia³ wewnêtrzny I.
2. Modernizacja Oddzia³u Psychia-
trycznego. Wyremontowano czeœæ
oddzia³u mieszcz¹cego siê na par-
terze oraz na I piêtrze budynku.
(zdj. 4-5)
3. Wykonano projekt sieci infor-
matycznej PSIM

SPRZÊT MEDYCZNY
Zakupiony g³ównie na odzia³ we-
wnêtrzny II, do pracowni rehabi-
litacyjnej, odzia³ reumatologiczny
to m.in: ³ó¿ka rehabilitacyjne elek-
tryczne, bie¿nia rehabilitacyjna
z oprogramowaniem, ³ó¿ka szpital-
ne elektryczne, kolonoskop video.

1.

2.

3.

4.

5.
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MODERNIZACJE
1. Kompleksowa informatyzacja
Samodzielnego Publicznego Ze-
spo³u Opieki Zdrowotnej w Le-
¿ajsku jako element Podkarpackie-
go Systemu Informacji Medycz-
nej PSIM. (zdj. 6-7)

2013 rok

MODERNIZACJE
1. Utworzenie ³azienek i pomiesz-
czeñ higieniczno- sanitarnych dla
osób niepe³nosprawnych oraz
wykonanie pochylni. (zdj. 12)
2. Modernizacja poradni chirur-
gicznej. (zdj. 13-14)
3. Modernizacja oddzia³u detoksyka-
cji alkoholowej OLAZA. (zdj. 15-16)

SPRZÊT MEDYCZNY
Zakupiony g³ównie na blok opera-
cyjny, do poradni chirurgicznej, pra-
cowni EEG to m.in.: mobilny apa-
rat RTG, lampa bezcieniowa staty-
wowa, aparat EEG-42 kana³owy.

PW

2014 rok

2. Modernizacja infrastruktury elek-
troenergetycznej. Dziêki moderni-
zacji zwiêkszono efektywnoœæ ener-
getyczn¹ w zakresie przesy³u i wy-
korzystania optymalnego energii
elektrycznej i cieplnej. (zdj. 8-9)
3. Kontynuacja modernizacji Od-
dzia³u Psychiatrycznego. (zdj. 10-11)

SPRZÊT MEDYCZNY
Zakupiony g³ównie na odzia³ uroz-
owo-ortopedyczny, ZOL, oddzia³
wewnêtrzny I, OIOM, blok ope-
racyjny to m.in: ³ó¿ka rehabilita-
cyjne elektryczne, aparat do dializ
nerek, wiertarka bezprzewodowa,
respirator transportowy.6. 7.

8.

9.

10. 11.

13. 14.

12. 15. 16.
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Nagrody Powiatu Le¿ajskiego
w dziedzinie kultury, sportu oraz dla nauczycieli

W dniu 14 paŸdziernika br.
w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej od-
by³o siê uroczyste wrêczenie na-
gród Powiatu Le¿ajskiego za
szczególne osi¹gniêcia w dziedzi-
nie kultury, sportu oraz nagród
Starosty Le¿ajskiego dla nauczy-
cieli za szczególne osi¹gniêcia
dydaktyczno-wychowawcze.
Wrêczenia nagród dokonali Jan
Kida – Starosta Le¿ajski i Marek
Kogut – Wicestarosta Le¿ajski.

Nagrody w dziedzinie

SPORTU
Nagrody Powiatu Le¿ajskiego

przyznawane s¹ zawodnikom za
osi¹gniête wyniki sportowe w miê-
dzynarodowym wspó³zawodnic-
twie sportowym lub w krajowym
wspó³zawodnictwie sportowym,
a tak¿e dla trenerów oraz innych
osób wyró¿niaj¹cych siê osi¹gniê-
ciami w dzia³alnoœci sportowej.

w kategorii TRENER:
ADAM DZIKI – trener karate II klasy,
instruktor sportu karate kyokushin
oraz samoobrony. Od 2010 za³o¿y-
ciel i Prezes Centrum Sztuk Walki
i Sportu w Le¿ajsku popularyzuj¹-
cego dyscypliny sztuk walki jak ka-
rate, boks, samoobrona. Prowadze-
ni przez niego zawodnicy to finali-
œci w ogólnopolskich zawodach ka-
rate oraz w zawodach rangi miêdzy-
narodowej. Laureat nagrody Powia-
tu Le¿ajskiego przyznan¹ w roku
2011 za osi¹gniêcia w dzia³alnoœci
sportowej na terenie powiatu.

� Nagrodê odbiera Józef Bosak �Wyró¿nienie odbiera Danuta Danak

Nagrody otrzymali:

MARIA NICPOÑ za ca³okszta³t do-
tychczasowej dzia³alnoœci zwi¹za-
nej z upowszechnianiem kultury,

a w szczególnoœci tradycji i ludo-
wych obyczajów.

JÓZEF BOSAK za ca³okszta³t do-
tychczasowej dzia³alnoœci w dzie-
dzinie muzyki oraz upowszechnia-
nia kultury.

MAGDALENA KO£CZ za wybitne
osi¹gniêcia w dziedzinie muzyki.

Osoby wyró¿nione to:

DANUTA DANAK za ca³okszta³t
dotychczasowej dzia³alnoœci zwi¹-
zanej z teatrem oraz upowszech-
nianiem kultury.

EL¯BIETA KUZMA za ca³okszta³t do-
tychczasowej dzia³alnoœci zwi¹zanej
z upowszechnianiem i ochron¹ dzie-
dzictwa, a w szczególnoœci tradycji
i ludowych obyczajów.

�Nagrodê odbiera Maria Nicpoñ

Nagrody w dziedzinie

KULTURY
Nagrody Powiatu Le¿ajskiego

przyznawane s¹ za dzia³alnoœæ
i osi¹gniêcia w dziedzinie twórczo-
œci artystycznej oraz upowszechnia-
nia i ochrony dóbr kultury. W tym
roku Zarz¹d Powiatu przyzna³ trzy
nagrody oraz dwa wyró¿nienia.

´
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�Nagrodê odbiera Zbigniew Œliwa �Nagrodzone zawodniczki z trenerem

�Nagrodê odbiera Hubert Fleszar �Nagrodê odbiera Katarzyna Burda�Nagrodê odbiera Waldemar T³uczek

�Nagrodê odbiera Agata Burek

Nagroda organu prowadz¹cego zwana Nagrod¹ Starosty wyp³acana

jest ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych

w szko³ach prowadzonych przez Powiat Le¿ajski. Przyznawana jest

od 1999 r. za szczególne osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze.

Przy ocenie kandydatów brano pod uwagê nauczycieli mianowanych

i dyplomowanych, którzy:

1. pracuj¹ w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,

2. posiadaj¹ co najmniej 5-letni sta¿ pracy pedagogicznej,

3. posiadaj¹ wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy, dokonan¹ w okresie ostatnich 4 lat,

4. wykazuj¹ szczególn¹ aktywnoœæ i znacz¹ce wyniki w zakresie: pracy

dydaktycznej, pracy wychowawczej, pracy opiekuñczej, innych zadañ

statutowych szko³y w tym tak¿e podnoszenia kwalifikacji zawodo-

wych i doskonalenia w³asnego warsztatu pracy, organizacji pracy.

w kategorii DZIA£ACZ:
ZBIGNIEW ŒLIWA – organizator
sportu i rekreacji oraz trener pi³-
ki no¿nej PZPN UEFA – B. Od
wielu lat (od roku 1998) aktywny
i doœwiadczony dzia³acz sporto-
wy na terenie powiatu le¿ajskie-
go oraz województwa podkarpac-
kiego. Pomys³odawca i wspó³twór-
ca wielu imprez sportowych
i sportowo-rekreacyjnych na te-
renie powiatu. Posiada szerok¹
wiedzê sportow¹, któr¹ potrafi
umiejêtnie wykorzystywaæ i sto-
sowaæ w swojej spo³ecznej dzia-
³alnoœci przekazuj¹c sportowego

w katego3rii ZAWODNIK:

KATARZYNA SOCHA, KATARZYNA
KOZYRA, BRYGIDA PIERSIAK –
zawodniczki Kolarskiego Ludowe-
go Klubu Sportowego „Azalia”
w Brzózie Królewskiej.
KATARZYNA BURDA, NATALIA
STACHULA, IZABELA DEC, MA-
CIEJ JEZIOROWSKI, HUBERT FLE-
SZAR – zawodnicy Le¿ajskiego
Klubu Kyokushin Karate.
TOMASZ KONIECZNY – zawodnik
Centrum Sztuk Walki i Sportu
w Le¿ajsku.
£UKASZ SKIBA – mieszkaniec
Chodaczowa, zawodnik Resovii
Rzeszów trenuj¹cy lekkoatletykê
(biegi œrednie).

Nagrody dla

NAUCZYCIELI
W bie¿¹cym roku Zarz¹d Powiatu

Le¿ajskiego przyzna³ 4 nagrody
II stopnia dla nauczycieli zatrudnio-
nych w szko³ach prowadzonych
przez Powiat Le¿ajski za szczególne
osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowaw-
cze. Zostali nimi uhonorowani:
AGATA BUREK i MAGDALENA
SZKLANNA-MAJCHER ze Specjal-
nego Oœrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Le¿ajsku.
WALDEMAR T£UCZEK – wicedy-
rektor Zespo³u Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku.
ANNA ZAJ¥C z Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku.

ducha m³odym dzia³aczom i adep-
tom sportu. Odznaczony br¹-
zow¹ odznak¹ za zas³ugi dla spor-
tu i odznak¹ zas³u¿onego dzia³a-
cza LZS.

JANUSZ ZYGMUNT – instruktor
siatkówki dru¿yn m³odzie¿owych
oraz prezes Le¿ajskiego Towarzy-
stwa Sportowego „Feniks”. Od
kilkunastu lat organizuje i pro-
wadzi szkolenie m³odzie¿y w pi³-
ce siatkowej ch³opców. Jego pra-
ca szkoleniowa owocuje bardzo
dobrymi wynikami sportowymi
na terenie województwa i kraju.
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Rzeszowski Salon 10 wrzeœnia
odwiedzili maturzyœci z Zespo³u
Szkó³ im. Ignacego £ukasiewicza
w Nowej Sarzynie. Impreza odby-
³a siê tradycyjnie w miasteczku aka-
demickim Politechniki Rzeszow-
skiej, które odwiedzi³y t³umy m³o-
dzie¿y, wype³niaj¹cej sale wyk³ado-
we i uczelnian¹ sto³ówkê, miesz-

Salon maturzystów
We wrzeœniu, w 15 g³ównych
oœrodkach akademickich w kra-
ju odby³a siê kolejna, ósma edy-
cja Salonu Maturzystów Perspek-
tywy 2014 – ogólnopolskiej kam-
panii informacyjnej, maj¹cej po-
móc uczniom ostatnich klas lice-
alnych w przygotowaniach do
egzaminu maturalnego i wyborze
kierunku studiów.

Na pok³adzie naszego busa zna-
laz³a siê grupka uczniów naszej
szko³y oraz troje opiekunów: pani
profesor Marta Makówka, pani
profesor Aleksandra Ko³odziej
i pan profesor Aleksander Dubiel.
Podró¿ by³a bardzo ekscytuj¹ca,
poniewa¿ mieliœmy do pokonania
spory odcinek drogi. M³odzie¿
przez ca³¹ drogê zastanawia³a siê,
jak bêdzie wygl¹da³ ich pobyt
w Olaine, do jakich rodzin trafi¹
oraz czy uda im siê porozumieæ ze
swoimi rówieœnikami z £otwy.

Po drodze zatrzymaliœmy siê na
Litwie, by zobaczyæ „Górê Krzy-
¿y”. Miejsce to wywo³uje niezapo-
mniane duchowe wra¿enia.
Uczniowie odnaleŸli krzy¿e, które
pozostawili tam mieszkañcy Pod-
karpacia. O godzinie 16:00 dotar-
liœmy do celu podró¿y. Kole¿anki
i koledzy ju¿ na nas czekali. Wszy-
scy przywitali nas bardzo serdecz-
nie, a nastêpnie zaprosili na pysz-
ny obiad. W trakcie zajêæ integra-
cyjnych m³odzie¿ mia³a okazjê bli-
¿ej siê poznaæ. Po zajêciach udali-

œmy siê do miejsc w których byli-
œmy zakwaterowani.

Nastêpnego dnia, wyspani
i wypoczêci, poszliœmy do szko³y
na œniadanie, a po nim spotkali-
œmy siê z pani¹ burmistrz miasta
Olaine, która przybli¿y³a nam hi-
storiê miasta oraz z³o¿y³a ¿yczenia
przyjemnego pobytu. Szczególnie
zapamiêtamy wizytê w osobliwej
piekarni „Laci”, która s³ynie z rêcz-
nego i naturalnego wypieku chle-
ba. Ka¿dy z nas móg³ przygoto-
waæ i upiec w³asne ciastko. Na-
stêpn¹ atrakcj¹, któr¹ zobaczyli-
œmy by³ zamek w Jaunpils. Wys³u-
chaliœmy tam wielu ciekawych
opowieœci o rycerzach i ich du-
chach, które do dziœ nawiedzaj¹
zamek. Zwieñczeniem tej wizyty
by³ wystrza³ z prawdziwej armaty!
Dzieñ podsumowaliœmy wspóln¹
kolacj¹ i miêdzynarodowym me-
czem w unihokeja.

Œrodê rozpoczêliœmy wycieczk¹
do Jurmali, gdzie w piêknej sce-
nerii urz¹dziliœmy sobie profesjo-
naln¹ sesjê fotograficzn¹. W na-
szej pamiêci na d³ugo pozostanie
klimat romantycznego spaceru po
piêknej pla¿y. Kolejne sesje foto-
graficzne zorganizowaliœmy
w miasteczku filmowym „Cinevil-
la”. Przewodnik oprowadzi³ nas po
nim i szczegó³owo opowiedzia³
o powstaniu i funkcjonowaniu
miasteczka. Ka¿dy z uczestników
wycieczki móg³ równie¿ wykazaæ
siê swoim talentem aktorskim,
wcielaj¹c siê w ró¿ne role np. ¿o³-
nierza, turysty, Dziadka Mroza,
a nawet supermana.

W ostatnim dniu udaliœmy siê
na wycieczkê do stolicy £otwy –
Rygi. Po drodze mieliœmy mo¿li-
woœæ powtórzenia wiadomoœci
z historii Polski, odwiedziliœmy bo-
wiem miejsce upamiêtniaj¹ce bi-

O pó³nocy 15 wrzeœnia 2014 roku
(ju¿ po raz czwarty) wyruszyliœmy
w d³ug¹ podró¿ do ³otewskiego
miasta Olaine w ramach progra-
mu wymiany uczniowskiej.

twê pod Kircholmem, gdzie przy
obelisku z³o¿yliœmy wi¹zankê bia-
³o-czerwonych kwiatów. Ryga urze-
k³a nas urokliwymi ulicami Stare-
go Miasta. Zwiedziliœmy tam m.in.
Cerkiew œw. Piotra, rynek, Koœció³
œw. Jakuba, Pomnik Wolnoœci
i Dom Bractwa Czarnog³owych. Po
sytym obiedzie przyszed³ czas na
po¿egnanie. Mimo nied³ugiego
pobytu, m³odzie¿ nie zdo³a³a po-
wstrzymaæ ³ez wzruszenia, co
œwiadczy o tym, ¿e czasami wystar-
czy zaledwie kilka dni, by mocno
zaprzyjaŸniæ siê z mieszkañcami
innego kraju. Na po¿egnanie, nasi
uczniowie zaœpiewali swoim ³otew-
skim kolegom i kole¿ankom kilka
tradycyjnych polskich piosenek.
Z utêsknieniem czekamy na przy-
jazd przyjació³ z £otwy do naszego
kraju, co nast¹pi ju¿ za tydzieñ.

Aleksandra Ko³odziej

cz¹c¹ tego dnia stoiska prezentu-
j¹cych siê uczelni.

G³ównym tematem spotkania
by³y zmiany w maturze 2015, eks-
perci Okrêgowej Komisji Egzami-
nacyjnej odpowiadali na pytania
o kszta³t i zasady egzaminu z przed-
miotów obowi¹zkowych i dodatko-
wych, podpowiadali na co zwróciæ

szczególn¹ uwagê i jakie kryteria
bêd¹ brane przy ocenie prac matu-
ralnych. Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³y siê prezentacje rzeszowskich
uczelni. Uczestnicy mieli te¿ mo¿li-
woœæ zapoznania siê z ofert¹ eduka-
cyjn¹ i pozyskania informacji doty-
cz¹cych zasad rekrutacji polskich
i zagranicznych szkó³ wy¿szych, ma-
j¹cych swoje stoiska na targach. D³u-
gie kolejki zainteresowanych usta-
wi³y siê równie¿ po odbiór „Infor-
matora dla Maturzystów 2015”, za-
wieraj¹cego pe³n¹ ofertê studiów na
wszystkich polskich uczelniach.

Wypowiedzi uczestników:
� Warto by³o wybraæ siê na salon –
wyk³ady by³y ciekawe, sporo dowie-
dzia³am siê na temat tegorocznej
matury, zw³aszcza z matematyki

i jêzyka polskiego. Podoba³ mi siê te¿
wyk³ad z geografii.

� Zapoznanie siê z ofert¹ i kierun-
kami dostêpnymi w uczelniach z ca-
³ej Polski daje mi wiêksze mo¿liwoœci
wyboru.

� Salon Maturzystów to œwietny po-
mys³, wyk³ad z matematyki by³ bar-
dzo interesuj¹cy, a Informator jest dla
mnie bardzo pomocny.

Udzia³ w spotkaniach podczas
Salonu Maturzystów pomo¿e
uczniom najpierw w wyborze
przedmiotów zdawanych na ma-
turze, a nastêpnie odpowiednich
kierunków studiów i uczelni. Dziê-
ki uzyskanym informacjom ³atwiej
bêdzie poradziæ sobie z wyzwa-
niem, jakim jest znowelizowana
matura, której wyniki zadecyduj¹
o dostaniu siê na wymarzone kie-
runki studiów.

 Barbara ¯ak

– relacja z wizyty

na £otwie uczniów

z Zespo³u Szkó³

w Nowej Sarzynie

Z wizytą w Olaine na ŁotwieZ wizytą w Olaine na Łotwie
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Dla nas Polaków ¿yj¹cych w Pol-
sce jak i poza jej granicami 11 Li-
stopada to wielkie œwiêto narodo-
we – rocznica odzyskania niepod-
leg³oœci. Przypadaj¹ca w tym roku
96 rocznica, sk³ania nas do przy-
pomnienia tych dziejowych wyda-
rzeñ i wybitnych postaci zwi¹za-
nych z dniem 11 Listopada 1918
roku – dat¹, symbolem odnowie-
nia niepodleg³ego pañstwa pol-
skiego po 123 latach niewoli.

Wszyscy jesteœmy zobowi¹zani
oddaæ i oddawaæ nale¿yty szacunek
tym, którzy z gor¹cej mi³oœci do
Ojczyzny podjêli kolejne wyzwanie
historii, potrafili wywalczyæ i zor-
ganizowaæ II Rzeczpospolit¹.

To wielkie dzie³o wyró¿nia siê
zdecydowanie na tle panoramy
ca³ych dziejów Polski.

Trzeba mieæ pe³n¹ œwiadomoœæ,
i¿ odzyskanie niepodleg³oœci przez
Polskê nie by³o wydarzeniem jed-
nodniowym, lecz zwyciêstwem
osi¹gniêtym po d³ugoletniej wal-
ce dyplomatycznej i zbrojnej. To-
warzyszy³o tej walce wiele wyda-
rzeñ o znaczeniu europejskim,
a nawet œwiatowym.

„Wybiæ siê na niepodleg³oœæ” po-
zwoli³y Polakom, nade wszystko jed-
noczesna klêska trzech potêg zabor-
czych w wyniku I wojny œwiatowej i
szczególna okolicznoœæ, ¿e Polska
zosta³a uznana za kraj nale¿¹cy do
zwyciêskiej koalicji, czyli Ententy.
Rz¹dy tych pañstw, oficjalnie uzna³y
paryski Komitet Narodowy Polski,
któremu przewodniczy³ Roman
Dmowski, wspó³za³o¿yciel Narodo-
wej Demokracji, endek, g³ówny ide-
olog polskiego nacjonalizmu, inicja-
tor zorganizowania we Francji 100-
tysiêcznej „B³êkitnej Armii” (od ko-
lorów francuskich mundurów). Po
przetransportowaniu wraz z pe³nym
wyposa¿eniem do Polski sta³a siê pod-
staw¹, obok Legionów Pi³sudskiego
odradzaj¹cego siê wojska polskiego,
w trudnym okresie walk o ustalenie
granic Polski. Dowódc¹ jej by³ Józef
Haller.

Jak¿e wa¿nym dla Polski w tym
momencie by³o posiadanie wybit-
nych polityków i mê¿ów stanu.

Wœród dyplomatów na Zacho-
dzie, którzy lobbowali za utworze-
niem pañstwa polskiego by³ tak¿e
Jan Paderewski.

Czo³ow¹ jednak postaci¹
w kszta³towaniu pañstwowoœci
polskiej sta³ siê Józef Pi³sudski –
twórca Legionów.

Chocia¿ Ci politycy mieli ró¿-
ne koncepcje budowania pañstwa
polskiego, to wszyscy maj¹ znacz¹-
cy udzia³, ale rola Józefa Pi³sud-
skiego jako g³ównego stratega by³a
ostatecznie decyduj¹ca.

Pomijaj¹c wszystkie dzia³ania
zmierzaj¹ce do zjednoczenia ziem
Polski po rozbiorach, jak koleje two-
rzenia rz¹du, sejmu, organizacji ar-
mii – wróæmy do daty 11 Listopada.

W 1918 roku pierwszym zwiastu-
nem odrodzenia siê pañstwa pol-
skiego na ziemiach Kongresówki,
by³o wydane orêdzie tzw. Rady Re-
gencyjnej (utworzonej przez Niem-
ców namiastki w³adzy polskiej), og³a-
szaj¹ce zjednoczenie ziem polskich
w niepodleg³ym pañstwie i przejê-
cie w³adzy nad wojskiem polskim.
Z czym w historii wi¹¿e siê ta data?

10 listopada 1918 roku, przyje-
cha³ do Warszawy zwolniony z nie-
woli niemieckiej w³aœnie Józef Pi³-
sudski. Jego obecnoœæ zaktywizo-
wa³a Polaków by³ego Królestwa Pol-
skiego do zrzucenia okupacji nie-
mieckiej. Nast¹pi³o to 11 listopada
1918 roku i zbieg³o siê z zakoñcze-
niem I wojny œwiatowej i podpisa-
niem rozejmu miêdzy Francj¹
a Niemcami w Compiegne.

W tym dniu Józef Pi³sudski otrzy-
ma³ z r¹k Rady Regencyjnej w³a-
dzê zwierzchni¹ nad wojskiem pol-
skim, 14 listopada w³adzê cywiln¹,
a 16 listopada rozes³a³ noty do rz¹-
dów wszystkich pañstw, oznajmia-
j¹ce utworzenie siê niepodleg³ej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieco wczeœniej – 7 listopada
w Lublinie ukonstytuowa³ siê Tym-
czasowy Rz¹d Ludowy Republiki
Polskiej z Ignacym Daszyñskim, ale
gabinet ten mia³ krótki ¿ywot
i podporz¹dkowa³ siê Pi³sudskiemu.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e obec-
ny Sojusz Lewicy Demokratycznej
wnosi o zmianê daty Dnia Nie-
podleg³oœci w³aœnie na 7 listopa-
da, nawi¹zuj¹c rzekomo do swoje-
go prekursora i polityka, dzia³a-
cza – wspó³twórcy PPSD i PPS w³a-
œnie Ignacego Daszyñskiego.

W II RP uroczyœcie œwiêtowano
11 listopada jako dzieñ – symbol
odzyskania niepodleg³oœci. Ten
dzieñ w latach miêdzywojennych
by³ tak¿e obchodzony jako Dzieñ
Zwyciêstwa we Francji i innych
pañstwach Ententy.

Oficjalnie zosta³ wpisany do
Kalendarza œwi¹t pañstwowych
ustaw¹ z 23 kwietnia 1937 roku
jako Narodowe Œwiêto Niepodle-
g³oœci. Po okresie rz¹dów komuni-
stycznych w Polsce, kiedy to ob-
chody 11 listopada by³y zakazane,
przywrócono Œwiêto Niepodleg³o-
œci ustaw¹ z 15 lutego 1989 roku,
zwracaj¹c mu odpowiednia rangê
i stawiaj¹c w rzêdzie najwiêkszych
œwi¹t narodowych Polaków.

Obok wielu bohaterów walk
o niepodleg³oœæ, warto równie¿ pa-
miêtaæ o Tych z rodowodem Ziemi
Le¿ajskiej, którzy ws³awili siê szcze-
gólnym mêstwem i poœwiêceniem:
�mjr Tadeusz, ps. „Wyrwa” Fur-

galski – mjr Legionów Polskich,
wspó³organizator Zwi¹zku Strze-
leckiego, ju¿ w 1914 roku wst¹pi³
do Legionów 1 Pu³ku i I Brygady,
zgin¹³ na froncie rosyjskim w 1916
roku w miejscowoœci Maniewicze,
miejsce spoczynku nieznane, dzie-
ciñstwo spêdzi³ w Le¿ajsku, jest
patronem Jednostki Strzeleckiej
2035 w Le¿ajsku. Jego imiê nosi
tak¿e jedna z ulic naprzeciwko
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej,

� kapitan Jan Kruczek – zwi¹zany
rodzina z Le¿ajskiem, uczestnik
wojny polsko-bolszewickiej, zgi-
na³ pod wsi¹ Nowosió³ki pod
Kijowem 1 czerwca 1920 roku,
pochowany prawdopodobnie na
Cmentarzu Bajkowskim, odzna-
czony orderem VM 5kl.,

�Karol Kwieciñski – uczestnik
wojny polsko-bolszewickiej,
obroñca Lwowa, tak¿e Kawaler
Orderu VM 5kl.,

� kapral Jan Ku³acz, urodzony
w Wólce £êtowskiej – Order VM
5kl., ¿o³nierz armii austro-wê-
gierskiej, uczestnik wojny pol-
sko-bolszewickiej,

� plutonowy Piotr Stopyra z Gro-
dziska Dolnego – Order VM 5kl.,
¿o³nierz 1 kompanii kadrowej
(1pp. Leg.), wróci³ z wojny
w 1918 roku jako inwalida (stra-
ci³ w walce lew¹ rêkê),

� p³k Kazimierz Zygmunt Karasiñ-
ski – Order VM 5kl., obroñca
Lwowa,

� p³k Tadeusz Ludwik Niezabitow-
ski – urodzony w Le¿ajsku, le-
gionista z bratem Czes³awem,
obroñca Lwowa, uczestnik bitwy
warszawskiej – Order VM 5kl.,

�mjr Franciszek Mrowiec – uro-
dzony w Le¿ajsku, cz³onek Zwi¹z-
ku Strzeleckiego, legionista arty-

lerzysta, uczestnik wojny polsko-
bolszewickiej, odznaczony orde-
rem VM 5kl., podczas II wojny
dosta³ siê do niewoli sowieckiej
i zosta³ stracony w Charkowie,

� Jan Leja – poleg³ œmierci¹ bo-
hatersk¹ na Wo³yniu.

Szczególna pamiêæ nale¿y siê
najm³odszym – Franciszkowi
Kyci (obecnemu patronowi Gim-
nazjum w Kury³ówce), Francisz-
kowi Dzikiemu, Micha³owi Pa-
wulowi, Józefowi Josse (obrona
Lwowa). Trzej pierwsi zginêli
w potyczce pod Gródkiem Jagiel-
loñskim w 1919 roku.

Na zakoñczenie o ciekawej hi-
storii najbardziej lubianej i popu-
larnej pieœni legionowej: „Marszu
Pierwszej Brygady.” Za zaœpiewanie
tej pieœni w publicznym miejscu,
w czasach PRL-u grozi³o wiêzie-
nie. Objêta by³a specjalnym para-
grafem cenzury.

Jej pierwotne s³owa powsta³y
w nocy z 16 na 17 lipca 1917 roku
w poci¹gu wioz¹cym internowa-
nych ¿o³nierzy polskich do obozu
w Szczypiornie, po odmowie z³o-
¿enia przysiêgi na wiernoœæ Pru-
som i Austrii. Pierwszym wspó³-
autorem by³ Andrzej Ha³aciñski
(trzech pierwszych zwrotek), któ-
rego cia³o znaleziono wœród ofice-
rów polskich w katyñskim lesie.
Drugim by³ ¿o³nierz I Brygady –
Tadeusz Biernacki, a w czasie
II wojny œwiatowej – oficer polski
w Wielkiej Brytanii, który w 1946
roku decyzj¹ Rady Ministrów rz¹-
du polskiego zosta³ pozbawiony
obywatelstwa polskiego.

14 sierpnia 2007 roku, Minister
Obrony Narodowej swym posta-
nowieniem uzna³ marsz „My
Pierwsza Brygada” za oficjaln¹
pieœñ Wojska Polskiego. Melodia
do niej  zaczerpniêta zosta³a z Mar-
szu Kieleckiego, który towarzyszy³
legionistom i strzelcom Józefa Pi³-
sudskiego.

Na koniec refleksja. Stara ³aciñ-
ska maksyma mówi: „Historia
Magistra Vitae Est” (historia jest
nauczycielk¹ ¿ycia). Obserwuj¹c
aktualn¹ sytuacjê Polski wobec
zagro¿eñ i niejednoznaczne stano-
wisko sojuszników NATO co do
gwarancji naszego bezpieczeñ-
stwa, a której po raz kolejny za-
ufaliœmy, mam w¹tpliwoœci co do
s³usznoœci tej m¹droœci.

oprac. Stanis³aw Bartnik
Przewodnicz¹cy Komisji Edukacji,

Kultury i Kultury Fizycznej

Sejmiku Województwa
Podkarpackiego

11 Listopada

Wolnoœæ stale trzeba zdobywaæ, nie mo¿na jej tylko posiadaæ.
Przychodzi jako dar, utrzymuje siê poprzez zmaganie

(Jan Pawe³ II – „O wolnoœci”)

– tego dziedzictwa nale¿y strzec
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Gmina wspiera³a inwestycje

drogowe Powiatu

Dobra jakoœæ dróg i dostêpnoœæ
komunikacyjna ma znaczny
wp³yw na rozwój gospodarczy
gminy i regionu. Dlatego te¿ dzia-
³ania w³adz samorz¹dowych gmi-
ny Le¿ajsk konsekwentnie zmie-
rzaj¹ w tym kierunku.

Gmina Le¿ajsk w ci¹gu ostat-
nich czterech lat dofinansowa³a
inwestycje drogowe realizowane na
drogach powiatowych. To wa¿ny
element wspó³pracy jednostek sa-
morz¹dowych, dziêki któremu
uda³o siê wykonaæ wiele odcinków
dróg i chodników, z których ko-
rzystaj¹ mieszkañcy naszej gminy
i powiatu – mówi Krzysztof So-
bejko, wójt gminy Le¿ajsk. – Zgod-
nie z ustaw¹ o finansach publicz-
nych obowi¹zek utrzymania dróg
i przyleg³ych chodników ci¹¿y na
zarz¹dcy. Pomimo tego wspieramy
powiat finansowo, gdy¿ zale¿y
nam na bezpieczeñstwie naszych
mieszkañców. W przeciwnym ra-
zie musielibyœmy d³u¿ej czekaæ na
poprawê sytuacji.

– Mieszkañcy tak naprawdê nie
rozró¿niaj¹ przyporz¹dkowania
formalnego dróg w gminie. Zain-
teresowani s¹ tym, ¿eby poprawiæ
komfort jazdy – dodaje wójt wyra-
¿aj¹c nadziejê, ¿e mo¿e w przysz³o-
œci Powiat dofinansuje inwestycje
gminne.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminê Le¿ajsk na powiatowe inwestycje drogowe
w latach 2011-2014

Nazwa zadania
Kwota Wartoœæ

dotacji zadania

Rok 2011
Pomoc finansowa na drogê w Przychojcu ......................................... 73 572 ........ 163 572

Pomoc finansowa na drogê Maleniska – Brzóza ................................ 46 568 ........ 487 940

Pomoc finansowa na przebudowê drogi 1256R w Wierzawicach ... 862 309 ..... 5 024 540

Rok 2012
Pomoc finansowa na przebudowê drogi

w Cha³upkach Piskorowickich ............................................................. 299 917 ....... 599 830

Pomoc finansowa na przebudowê drogi nr 1241 w Hucisku ........... 11 978 ......... 23 960

Pomoc finansowa na przebudowê drogi w Piskorowicach .............. 100 000 ....... 220 640

Pomoc finansowa na drogê Giedlarowa – Wierzawice ...................... 585 500 ..... 1 671 040

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 877

w Biedaczowie – dotacja ........................................................................ 2500 .......... 500 000

Rok 2013

Pomoc finansowa na wykonanie umocnienia rowu

przy drodze nr 1262R w Brzózie Królewskiej ....................................... 8 970 .......... 17 941

Pomoc finansowa na przebudowê drogi powiatowej

1259R w Giedlarowej ............................................................................ 36 678 ......... 99 876

Pomoc na przebudowê drogi 1241 w Hucisku ................................. 371 000 ..... 4 738 540

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 w Brzózie Królewskiej ......... 17 200 ......... 34 396

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 877 w Biedaczowie 142 000 ....... 283 970

Rok 2014
Pomoc finansowa na przebudowê drogi powiatowej

1259R w Giedlarowa – Grodzisko ...................................................... 750 548 ..... 5 911 630

Pomoc na opracowanie dokumentacji projektowej dotycz¹cej

przebudowy mostu na Sanie w Rzuchowie ........................................ 75 000 ........ 150 000

Pomoc na przebudowê przejazdu kolejowego

w kierunku Przychojca .......................................................................... 90 000 ........ 461 250

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 877 w Biedaczowie 58 000 ........ 116 000

Dobra jakoœæ dróg i dostêpnoœæ komunikacyjna ma znaczny wp³yw na rozwój gospodarczy gminy i regio-
nu. Dlatego te¿ dzia³ania w³adz samorz¹dowych gminy Le¿ajsk konsekwentnie zmierzaj¹ w tym kierunku.

�Przebudowa przejazdu kolejowego na Przychojec

�Most w Rzuchowie

�Przebudowa drogi 1259R w Giedlarowej
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Zebranych w sali widowiskowej
powita³ burmistrz Jerzy Paul. Na-
stêpnie przypomnia³ najwa¿niej-
sze fakty z szeœædziesiêcioletniej
historii placówki, podsumowa³
projekt „Rewitalizacja przestrzeni
miejskiej i Oœrodka Kultury
w Nowej Sarzynie”, w ramach któ-
rego wyremontowano budynek
oraz podziêkowa³ osobom i insty-
tucjom zaanga¿owanym w reali-
zacjê inwestycji. Jesteœmy dumni
z tego budynku i wierzymy, ¿e bêdzie
on jedn¹ z najwa¿niejszych wizytó-
wek Miasta i Gminy Nowa Sarzy-
na, nie tylko pod wzglêdem archi-
tektonicznym, ale tak¿e pod wzglê-
dem kulturalnym – jako centrum cie-
kawych projektów i wydarzeñ arty-
stycznych. Wspólnie przekazujemy
spo³ecznoœci miasta i gminy ten wspa-
nia³y i nowoczesny obiekt, który bê-
dzie rozwija³ tradycje kulturalne
gminy i wzbogaca³ duchowo nastêp-
ne pokolenia naszych mieszkañców.
Z okazji jubileuszu 60-lecia Oœrod-
ka Kultury sk³adam na rêce dyrek-
tora i pracowników serdeczne gratu-
lacje oraz ¿yczenia sukcesów w pracy
na rzecz upowszechniania kultury
i satysfakcji z u¿ytkowania tego piêk-
nego budynku – powiedzia³ bur-
mistrz w swoim wyst¹pieniu.

W dalszej kolejnoœci gratulacje
i ¿yczenia na rêce dyrektora Bogu-
s³awa Rupa sk³adali Starosta Le-
¿ajski Jan Kida, dyrektor Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie Marek Jastrzêbski oraz dy-
rektor Miejskiej i Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Nowej Sarzynie
Gra¿yna Wadas. Nastêpnie Bogu-
s³aw Rup wrêczy³ zas³u¿onym pra-
cownikom Oœrodka Kultury pa-

Jubileusz 60-lecia Oœrodka Kultury
Uroczystoœæ jubileuszu 60-lecia
Oœrodka Kultury w Nowej Sarzy-
nie odby³a siê 31 sierpnia br.

Prace budowlane w ramach pro-

jektu „Rewitalizacja przestrzeni miej-
skiej i Oœrodka Kultury w Nowej Sa-

rzynie” rozpoczê³y siê 22 kwietnia
2013 r., a odbiór koñcowy mia³

miejsce 20 maja bie¿¹cego roku.
W ramach zadania wyremontowa-

no elewacjê, dach, piwnice, klatki
schodowe, hol, pomieszczenia

parteru i pokoje administracyjno-
biurowe na piêtrze, pokój kinoope-

ratora, ³azienki i schody wejœcio-
we. Wykonano równie¿ parking,

monitoring, zadaszenia wejœæ ewa-
kuacyjnych, podjazd dla osób nie-

pe³nosprawnych oraz wymieniono
instalacjê elektryczn¹. W najwa¿niej-

szej w budynku sali widowiskowej,
wymieniono fotele, wybudowano

now¹ scenê oraz zainstalowano no-
woczesn¹ aparaturê projekcyjno-

nag³oœnieniow¹, miêdzy innymi
ekran projekcyjny, zestaw g³oœni-

ków oraz kinowy projektor cyfro-
wy, dziêki czemu bêdzie mo¿liwe

wyœwietlanie filmów w nowoczesnej
technologii trójwymiarowej 3D

i rozdzielczoœci obrazu 4K. Wartoœæ
inwestycji zamknê³a siê w kwocie

2,5 miliona z³otych.
Projekt „Rewitalizacja przestrze-

ni miejskiej i Oœrodka Kultury w No-
wej Sarzynie” obejmowa³ swym za-

kresem tak¿e urz¹dzenie czêœci zie-
leni miejskiej, doposa¿enie placów

zabaw, a tak¿e zwrot wczeœniej po-
niesionych kosztów na przebudo-

wê nawierzchni drogi dojazdowej
do budynku mieszkalnego przy

ul. Leœnej oraz budowê œcie¿ki pie-
szo-rowerowej przy ul. Koœciuszki.

Wartoœæ ca³ego projektu wynios³a
3 902 000 z³. Jego realizacja nie

by³aby mo¿liwa, gdyby nie dofinan-
sowanie w kwocie 2 415 000 z³o-

tych ze œrodków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007-2013 – Dzia³anie

7.1 Rewitalizacja miast.

mi¹tkowe statuetki. Otrzymali je
Magdalena Czechowicz, Irena Ja-
wor, Maria Jod³owska, Les³aw
Dulian i Adam Tokarz. G³os za-
bra³a równie¿ Magdalena Czecho-
wicz, dziel¹c siê swoimi wspomnie-
niami z pracy artystycznej na rzecz
mieszkañców naszej gminy oraz
podziêkowa³a osobom, które
wspiera³y j¹ w dotychczasowej
dzia³alnoœci.

G³ówn¹ atrakcj¹ uroczystoœci
by³ koncert Jacka Wójcickiego
i Adrianny Bujak-Cyran z towa-
rzyszeniem zespo³u Filharmoni-
ków Podkarpackich pod dyrekcj¹
Tomasza Chmiela. Jacek Wójcicki
to gwiazda polskiej estrady, przez
lata zwi¹zany z krakowskim Te-
atrem S³owackiego, Piwnic¹ pod
Baranami oraz Kabaretem Olgi

Lipiñskiej. Adrianna Bujak-Cyran
jest absolwentk¹ Akademii Mu-
zycznej w Krakowie, solistk¹ Ze-
spo³u Muzyki Dawnej Floripari
z Królewskiego Zamku na Wawe-
lu. Wspó³pracuje ze schol¹ grego-
riañsk¹ Flores Rosarum oraz Kra-
kowsk¹ Oper¹ Kameraln¹. Pod-
czas wystêpu duetu, nowosarzyñ-
ska publicznoœæ mog³a us³yszeæ
niezapomniane piosenki okresu
miêdzywojennego, w tym utwory
z przedwojennych filmów takich
jak: „Manewry mi³osne”, „Szpieg
w masce”, „Co mój m¹¿ robi
w nocy”. Artyœci wcielali siê w po-
stacie romantyczne, charaktery-
styczne, ale tak¿e pe³ne tempera-
mentu i humoru. Wœród zapre-
zentowanego repertuaru mo¿na
by³o us³yszeæ aran¿acje piêknych,
dawnych piosenek, jak: „W ma-
³ym kinie”, Umówi³em siê z ni¹
na dziewi¹t¹”, „Nasza jest noc”,
„Ju¿ taki ze mnie zimny drañ”,
„Ja siê bojê sama spaæ”, „Ach te
baby” i wiele innych. Zachwyco-
na publicznoœæ nagrodzi³a muzy-
ków owacjami na stoj¹co, kilka-
krotnie wywo³uj¹c ich na bis.
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W miesi¹cu paŸdzierniku mia³
miejsce odbiór techniczny drogi
tzw. szkolnej w miejscowoœci Wól-
ka Grodziska.

Na ponad kilometrowym od-
cinku drogi po³o¿ono now¹ na-
wierzchniê asfaltow¹, utwardzono
pobocza i odmulono rowy. War-
toœæ inwestycji to ok. 353 tys. z³.
Zadanie zrealizowano w ramach
Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych, tzw. „schety-
nówek” z dofinansowaniem w wy-
sokoœci 174 tys. z³.

Na chwile przed rozpoczêciem
nowego roku szkolnego, do przy-
jêcia uczniów gotowa by³a prowa-
dzona przez Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Chodaczów Szko³a Pod-
stawowa w Chodaczowie. W okre-
sie wakacyjnym na budynku szko-
³y prowadzone by³y prace na da-
chu. Przebudowano wiêŸbê da-
chow¹ oraz wymieniono pokrycie.
Inwestycja realizowana by³a w ra-
mach du¿ego projektu tzw. „szkol-
nego”, którym objête zosta³y tak-
¿e Zespo³y Szkó³ w Grodzisku Dol-
nym i Grodzisku Górnym.

Kolejn¹ inwestycj¹ zrealizowan¹
w okresie wakacyjnym w so³ectwie
Chodaczów by³ parking naprze-
ciwko koœcio³a w Chodaczowie.
Teren parkingu zosta³ odwodnio-
ny, plac okrawê¿nikowano, a po-

Jesienne odbiory

We wrzeœniu rozstrzygniêty zo-
sta³ przetarg na wybór dostawcy
instrumentów. Najkorzystniejsz¹
ofertê z³o¿y³a firma z Katowic,
która za kwotê ponad 29 tys. z³
dostarczy³a tubê, 2 saksofony te-
norowe oraz 3 klarnety. Na przed-
miotowe zadanie pozyskano dofi-
nansowanie w wysokoœci 19 000 z³,
które pochodzi z Programu Roz-

Doposa¿ono grodzisk¹ kulturê
W ramach realizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013, Gminny Oœrodek Kul-
tury zakupi³ kolejne instrumenty
dla Orkiestry Dêtej.

�mikrofony pojemnoœciowe
wielko membranowe – 4 szt.

�mikrofony bezprzewodowe –
6 szt.

� oraz mikser, spliter antenowy,
nadajnik audio, odbiornik au-
dio, okablowanie systemu
i skrzynie transportowe.
Wysokiej klasy sprzêt nag³oœnie-

niowy bêdzie wykorzystany podczas
ró¿nego rodzaju imprez plenero-
wych organizowanych przez Oœro-
dek Kultury, czy Organizacje Po-
zarz¹dowe. Powy¿sze zakupy dofi-
nansowane zosta³y œrodkami Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w ramach Programu
„Rozwój infrastruktury kultury”.

AT

woju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, tzw. projekty LEADE-
ROWSKIE.

W ramach doposa¿ania Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Grodzi-
sku Dolnym, w miesi¹cu sierpniu
zosta³ zakupiony tak¿e przenoœny
sprzêt nag³oœnieniowy o ³¹cznej
wartoœci 89 tys. z³. Wybranym
w drodze przetargu nieograniczo-
nego dostawc¹ sprzêtu nag³oœnie-
niowego by³a firma PRO-ART pana
Dariusza Œmigla z ̄ o³yni. W sk³ad
zakupionego zestawu wchodz¹:
� przenoœne kolumny g³oœniko-

we szerokopasmowe wraz ze sta-
tywami i pokrowcami – 8 szt.

� statywy mikrofonowe wysokie –
8 szt.

wierzchniê utwardzono asfaltem.
Do wykonania pozosta³a jedynie
kosmetyka – malowanie pasów. Za-
danie sfinansowano ze œrodków
w³asnych gminy, kwot¹ 315 tys. z³.

W kolejce do odbioru czekaj:
biblioteka, „zielony” orlik i droga
powiatowa. MH
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Rajd odby³ siê nad Zalewem
Czyste. Impreza, która w za³o¿e-
niu mia³a na celu propagowanie
wœród uczestników aktywnoœci
ruchowej, promocjê zdrowego
stylu ¿ycia, a tak¿e integracjê
mieszkañców w ró¿nych przedzia-
³ach wiekowych, doskonale spe³-
ni³a oczekiwania uczestników i or-
ganizatorów.

W rajdzie na linii startu stanê³o
76 uczestników nie tylko z naszej
gminy, ale i z Gminy i Miasta Le-
¿ajsk, Gminy Tryñcza i Gminy
¯o³ynia. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczy-
cili nas równie¿: Marek Ordyczyñ-
ski – kandydat do Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego, Wójt
Gminy Grodzisko Dolne – Jacek
Chmura i Przewodnicz¹cy Rady
Gminy – Jerzy Gdañski, którzy
wziêli aktywny udzia³ w rajdzie.

Zgodnie z regulaminem celem
imprezy by³a rekreacja rodzinna
bez typowej rywalizacji sportowej.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Nordic Wal-
king to zdecydowanie sport dla
ka¿dego- bez wzglêdu na p³eæ
i wiek, tym bardziej, ¿e nie obci¹-
¿a stawów, nie jest urazowy i nie
wymaga drogiego, specjalistyczne-
go sprzêtu. Uczestnicy przeszli
tras¹ zielon¹ na dystansie 5,5 km
spokojnie i bez wzglêdu na czas,
warunki i tempo mogli spróbo-

Spacer po Krainie £owców Reniferów
W dniu 11 paŸdziernika 2014 r.

Stowarzyszenie „Kobiety Gminy

Grodzisko Dolne” zorganizowa³o

„I Grodziski Rajd Nordic Walking”

w ramach projektu pn. „Inne for-

my aktywnoœci – Nordic Walking

w Gminie Grodzisko Dolne”

wspó³finansowany ze œrodków

Programu Funduszu Inicjatyw

Obywatelskich.

waæ swoich si³. Natomiast uczest-
nicy, którzy czuli siê na si³ach prze-
szli t¹ trasê po raz drugi. W rajdzie
przewodniczy³y wykwalifikowane
instruktorki Nordic Walking, któ-
re wczeœniej zdoby³y uprawnienia
na kursie zorganizowanym przez
Polsk¹ Federacjê Nordic Walking.
Pani Anna £yczko trener i sêdzia
Polskiej Federacji Nordic Walking

przeprowadzi³a krótk¹ rozgrzew-
kê dla wszystkich chêtnych. Cen-
nych rad dotycz¹cych tej dyscypli-
ny udzielali trenerzy Polskiej Fe-
deracji Nordic Walking z Gdañ-
ska, którzy przywieŸli z sob¹ bram-
kê startow¹ PFNW oraz sprawdzi-
li i oznakowali trasê.

Na trasie startu zosta³ umiejsco-
wiony punkt medyczny obs³ugi-

wany przez pielêgniarki z miejsco-
wego Oœrodka Zdrowia. Ca³y czas
mo¿na by³o skorzystaæ z pomiaru
ciœnienia krwi. Gdy wszyscy
uczestnicy zakoñczyli zmagania,
nast¹pi³a ceremonia wrêczenia
pami¹tkowych dyplomów. Dla
wszystkich uczestników przygoto-
wany by³ posi³ek. Zwieñczeniem
marszu by³a znakomita zabawa,
biesiadne œpiewy przy akompania-
mencie akordeonu.

W tym miejscu jeszcze raz dziê-
kujemy wszystkim, którzy poma-
gali i wspó³tworzyli tegoroczny
rajd. Równie¿ s³owa uznania
nale¿¹ siê wszystkim uczestnikom
zawodów, którzy swoj¹ obecnoœci¹
jednoznacznie potwierdzili, ¿e jest
sens i potrzeba organizacji tego
typu imprez, a czas wspólnie spê-
dzony w ten sobotni dzieñ by³ cza-
sem prze¿ytym we wspania³ej, ro-
dzinnej i sportowej atmosferze.

MR
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„Andrzejki” – to tradycja ludo-
wa wieczoru wró¿b, pielêgnowa-
na od dawnych czasów i przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie.
Z tym dniem zwi¹zane s¹ równie¿
przys³owia ludowe dotycz¹ce po-
gody, np. „Gdy Œw. Andrzej ze
œniegiem przybie¿y, sto dni œnieg
na polu le¿y” oraz wieczoru an-
drzejkowego „Na Œw. Andrzeja
b³yska pannom nadzieja”. Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej od dwóch
lat prowadzi oryginaln¹ lekcjê
o tradycjach i zwyczajach andrzej-
kowych. Lekcja cieszy siê du¿ym
powodzeniem wœród szkó³ i przed-
szkoli. W 2013 roku wziê³o udzia³
we wró¿bach – zabawach andrzej-
kowych oko³o 400 uczniów z po-
wiatu le¿ajskiego. Uczestnicy lek-
cji poznaj¹ historiê dawnych zwy-
czajów i wró¿b andrzejkowych,
bior¹ udzia³ we wró¿bach i zaba-
wach. Urszula ¯ak

Bo¿e Narodzenie jest najuro-
czyœciej obchodzonym œwiêtem.
Jest to œwiêto rodzinne, przewa¿-
nie spêdzane w gronie najbli¿-
szych ludzi – siêga tradycjami daw-
nych czasów. Do wieczerzy wigi-
lijnej zasiadano z zapadniêciem
zmroku, z chwil¹ ukazania siê
pierwszej gwiazdy pilnie wypatry-
wanej przez dzieci. Zaczynano od
dzielenia siê op³atkiem po³¹czo-
nym ze sk³adaniem sobie ¿yczeñ.
Piêkny ten zwyczaj zachowa³ siê
w Polsce do czasów obecnych. Dla
dzieci jest to chyba najpiêkniejszy
wieczór w roku, gdy pod piêknie
ubran¹ choink¹, w œwietle koloro-
wych œwiate³ek znajduj¹ prezenty
o których marzy³y.

Andrzejkowa

wró¿ka w Muzeum

Nowa lekcja „Choinkowe cuda z piernika”

Zapraszamy wszystkie szko³y
i przedszkola do wziêcia

udzia³u w zajêciach, iloœæ
miejsc ograniczona.
Zapisy pod numerem

tel. 17 240 22 35 w 15

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
w tym roku poszerza swoj¹ ofertê
edukacyjn¹ o now¹ lekcjê okolicz-
noœciow¹ pt „Choinkowe cuda
z piernika.” Zajêcia wprowadza-
j¹ce w klimat przygotowañ do
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Ucznio-
wie – mali cukiernicy, bêd¹ wypie-
kaæ, dekorowaæ ró¿ne kszta³ty pier-
niczków, którymi ustroj¹ swoje
choinki w domach.

Urszula ¯ak

Zapraszamy na zabawê
po³¹czon¹

ze wspólnymi wró¿bami
dziewcz¹t i ch³opców

kl. 0-IV.

Zapisy na zajêcia
w budynku g³ównym

Muzeum Ziemi
Le¿ajskiej

tel. 17 240 22 35 w 15.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹
œwiêt¹ koncelebrowan¹ przez ksiê-
¿y: Marka Ciska, Jana Balickiego
oraz Artura Jañca Dyrektora Cari-
tas Archidiecezji Przemyskiej. Po
mszy œwiêtej odby³o siê oficjalne
przywitanie goœci i placówek tera-
peutycznych takich jak: ŒDS
w Sarzynie, NORW przy Stowa-
rzyszeniu „Integracja Bez Granic”
w Nowej Sarzynie, WTZ w Le¿aj-
sku, ŒDS i OREW w Laszczynach,
DPS w Brzózie Królewskiej, DPS
w Piskorowicach – Mo³yniach,
ZAZ w Nowej Sarzynie oraz ŒDS
w Jelnej. Kolejn¹ czêœci¹ przegl¹-
du by³y wystêpy artystyczne, grup
wy¿ej wymienionych placówek.

XI Powiatowy Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej Osób
Niepe³nosprawnych w Giedlarowej Caritas Archidiecezji Przemy-

skiej Oddział Leżajsk organizator

XI Powiatowego Przeglądu Twór-

czości Artystycznej Osób Niepeł-

nosprawnych w Giedlarowej bar-

dzo dziękuje wszystkim Sponso-

rom i Osobom, które pomogły przy

organizacji tego przedsięwzięcia.

Byli to: ks. Jan Balicki, ks. Marek Cisek,

ks. Artur Janiec, pan Starosta Powiatu Le-

żajskiego Jan Kida i Starostwo Powiato-

we w Leżajsku, Gmina Leżajsk, Miasto Le-

żajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Gmina

Grodzisko Dolne, Gmina Kuryłówka, Zespół

Szkół Licealnych w Leżajsku: uczniowie klas

wojskowych, wolontariusze i opiekunowie,

PCPR, Ośrodki zajmujące się osobami nie-

pełnosprawnymi, pracownicy, uczestnicy,

rodzice, wszyscy wolontariusze i ludzie

dobrej woli.

Szczególne podziękowania dla Pana

Marka Krauza Dyrektora Gminnego Ośrod-

ka Kultury w Giedlarowej i wszystkich pra-

cowników, którzy gościli nas u siebie.

Sponsorzy: ZPOW Hortino w Leżaj-

sku, Hurtownia Warzywno-Owocowa

LOBO w Leżajsku, Piekarnia M. Gar-

bacz i B. Kuźniar w Leżajsku, PHPU

„Małopolska” Gorący – Jodłowscy

Sokołów Małopolski, Firma Rolnik H.Z.

Grabarz, Firma Stak w Leżajsku, Fir-

ma Borden – Bartosz Kuczek.

Zaobserwowaæ mo¿na by³o trud
i wysi³ek w³o¿ony w przygotowa-
nia, a publicznoœæ dzielnie wspie-
ra³a stremowanych artystów. Ka¿-
dy oœrodek zosta³ obdarowany ma-
³ymi upominkami ufundowany-
mi przez licznych sponsorów.
W przerwie miêdzy przedstawie-
niami organizatorzy przygotowa-
li smaczne potrawy (bigos, kie³ba-
ska z grilla, owoce i du¿o s³odko-
œci), a liczni wolontariusze oraz
klasa wojskowa Strzelcy z Zespo³u
Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku po-
mogli w ich dostarczeniu dla ka¿-

dego potrzebuj¹cego. Podczas wy-
stêpów mo¿na by³o ogl¹daæ i po-
dziwiaæ prace plastyczne wykony-
wane na co dzieñ w oœrodkach
przez osoby z niepe³nosprawno-
œci¹. Ca³¹ imprezê zakoñczy³a dys-
koteka, w której brali udzia³ wszy-
scy uczestnicy Przegl¹du.

W imieniu osób niepe³no-
sprawnych dziêkujemy wszystkim
sponsorom, jak i ludziom dobrej
woli, którzy przyczynili siê do or-
ganizacji tak wielkiego przedsiê-
wziêcia.

Patryk Grab

11-go wrzeœnia 2014 r. w Giedla-
rowej odby³ siê XI Powiatowy
Przegl¹d Twórczoœci Osób Niepe³-
nosprawnych nad którym hono-
rowy patronat obj¹³ Starosta
Le¿ajski pan Jan Kida. Organiza-
torem Przegl¹du by³ Caritas
Archidiecezji Przemyskiej Oddzia³
Le¿ajsk, wspó³organizatorami
tak¿e byli WTZ Le¿ajsk i GOK
w Giedlarowej.

�Jab³ka dla dzieci ufundowa³ pan Antoni

Tudrym z Jelnej

�Produkty na ciasto piernikowe ufundowa³a firma „Gospoda u Wiêc³awów”
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Uczestniczy³o w nich ponad
1000 zawodniczek i zawodników
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektu-
aln¹ z 18 regionalnych oddzia³ów
Olimpiad Specjalnych Polska. Ry-
walizowali oni w 10 dyscyplinach,
m.in. p³ywaniu, tenisie, czy kolar-
stwie. Celem Igrzysk by³o rozpo-
wszechnienie idei Olimpiad Spe-
cjalnych w Polsce, podsumowanie
efektów szkoleniowych, popula-
ryzacja nowych dyscyplin sporto-
wych wœród osób z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹ trenuj¹cych
w Stowarzyszeniu oraz wytypowa-
nie reprezentacji na XIV Œwiato-
we Letnie Igrzyska Olimpiad Spe-
cjalnych w Los Angeles w 2015 r.
Podczas igrzysk dla uczestników
przygotowano równie¿ wiele
atrakcji. Wiêkszoœæ zawodników
wziê³a udzia³ w programie „Zdro-
wi sportowcy”. 145-osobowy zespó³
lekarzy sprawdzi³ stan zdrowia za-
wodników. Badania dotyczy³y wzro-
ku, s³uchu, wad równowagi oraz
wad postawy. Ponadto fachowcy
zachêcali ich do prowadzenia zdro-
wego stylu ¿ycia. Aby umiliæ pobyt

X Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
W dniach 22-26 sierpnia 2014 r. w Bydgoszczy odby³y siê

sportowcom, animatorzy z Miej-
skiego Centrum Kultury przygo-
towali dla nich dwudniowy pro-
gram „Artystyczna Wioska Olim-
pijska”. Patronat honorowy nad
igrzyskami objê³a Anna Komorow-
ska, Pierwsza Dama RP.

Trzy osobowa kadra z Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Le-
¿ajsku w sk³adzie Bart³omiej Byt-
nar, Jakub Morawski oraz Daniel
M¹czka zaprezentowa³a siê feno-
menalnie zdobywaj¹c 6 medali.
Daniel w tenisie sto³owym w grze

podwójnej z partnerem z Krosna
zaj¹³ II miejsce, a nastêpnego dnia
w singlu zdoby³ z³oty medal. Kuba
w biegu na 400 m zdeklasowa³ rywa-
li zdobywaj¹c I miejsce, a kolejnego
dnia bieg³ w sztafecie 4 x 100 m
zdobywaj¹c br¹zowy medal. W p³y-
waniu Bartek zdoby³ dwa srebrne
medale na dystansie 25 m stylem
motylkowym oraz 100 m stylem
grzbietowym. Gratulujemy na-
szym sportowcom wysokich wy-
ników, a zwyciêzcom ¿yczymy
szczêœcia w losowaniu miejsc do
kadry na Igrzyska w Los Angeles.

Adam Dudziñski

W pierwszej czêœci tej imprezy
udzia³ wziêli pierwszoklasiœci wraz
ze swoimi wychowawcami: pani¹
Monik¹ £obodziñsk¹-Zygmunt
oraz panem Robertem Bartoch¹.
Grupa licealistów o godzinie 7:30
spotka³a siê wraz ze swoimi na-
uczycielami w salach lekcyjnych
na omówienie planu rajdu. Na-

Rajd Beana i Dzieñ Sportu
W s³oneczny czwartek – 18 wrze-
œnia 2014 roku w Zespole Szkó³
im. I. £ukasiewicza odby³ siê Rajd
Beana zorganizowany dla klas
pierwszych, a nastêpnie Dzieñ
Sportu dla ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej.

stêpnie uczniowie klas pierwszych
wraz z wychowawcami wyruszyli
do okolicznych lasów z map¹ oraz
kart¹ startow¹, w poszukiwaniu
kopert z pytaniami. PóŸniej odby-
³a siê prezentacja piosenek tury-
stycznych i totemów, które klasy
mia³y wczeœniej przygotowaæ (naj-
ciekawszy okaza³ siê ¿ywy totem
klasy 1A). Pobyt w szkole zakoñ-
czyliœmy Dniem Sportu, w którym
wziêli udzia³ wszyscy uczniowie
naszej spo³ecznoœci. Konkurencje
dotyczy³y takich dziedzin, jak: pi³-
ka no¿na dla ch³opców, pi³ka siat-
kowa dla dziewcz¹t, tor przeszkód,
rzut pi³k¹ lekarsk¹ i przeci¹ganie
liny.

Nale¿y dodaæ, ¿e tym wydarze-
niom szkolnym towarzyszy³a wspa-
nia³a zabawa i wielkie emocje.
Czekamy na kolejny rok tych
zmagañ turystyczno-sportowych.

Tak ten dzieñ wspominaj¹ ucznio-
wie klasy I LOA:

Justyna Flis: Myœlê, ¿e Rajd Beana
to wspania³a okazja do jeszcze lepsze-
go poznania uczniów swojej klasy.
Zaradnoœæ na trasie i wspólna zaba-

wa przy œpiewaniu piosenek pokazu-
je, ¿e mo¿emy czuæ siê razem bezpiecz-

nie i dobrze. Dziêki wielu przebytym
kilometrom doœwiadczyliœmy wspól-
nej troski o siebie.
Konrad Kwieciñski: O Rajdzie Be-
ana nigdy nie zapomnê. Ja by³em
przebrany za totem klasowy i opo-
wiada³em o uczniach naszej klasy –
1A.
Sabina Jêdrzejec: Podczas wêdrów-
ki po lesie towarzyszy³y nam dobre
humory. Po przybyciu do szko³y za-
œpiewaliœmy nasz¹ turystyczn¹ piosen-
kê pt. „Stokrotka”. Ten dzieñ na d³u-

go pozostanie mi w pamiêci.
M £-Z
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Kolarze Smak-Górno Poltino
Azalia Brzóza Królewska wypadli
w nich bardzo dobrze zdobywaj¹c
4 z³ote medale oraz 2 srebrne. Z³o-
ty medal Miêdzywojewódzkich
Mistrzostw M³odzików w jeŸdzie
dwójkami zdoby³y Kinga Kalemb-
kiewicz z Brygid¹ Piersiak, a wœród
ch³opców z³oto zdobyli Mateusz
DaŸ z Patrykiem Plasot¹.

W wyœcigu ze startu wspólnego
zwyciê¿y³a Kinga Kalembkiewicz
przed Brygida Piersiak. Natomiast
w kategorii ch³opców zwyciê¿y³
Mateusz DaŸ przed Patrykiem Pla-
sot¹. Takiego sukcesu w tej kate-
gorii nie by³o od kilku lat. Zawod-
nicy Smak-Górno Poltino Azalia
Brzóza Królewska zdobyli w Miê-
dzywojewódzkich Mistrzostwach
M³odzików 6 z³otych medali oraz
4 srebrne, co da³o im 45 punktów
do wspó³zawodnictwa dzieci i m³o-
dzie¿y na szczeblu krajowym.

SZ

W Nowej Sarzynie w dniach
12-13.09.2014r. odby³y siê
Mistrzostwa Makroregionu
M³odzików w jeŸdzie dwój-
kami na czas oraz w jeŸdzie
ze startu wspólnego.

W jeŸdzie indywidualnej na czas
na dystansie 10km Katarzyna So-
cha zajê³a II miejsce ustêpuj¹c je-
dynie Mistrzyni Polski Nikoli Ró-
¿ynskiej oraz II miejsce w wyœcigu
ze startu wspólnego.

Po wyœcigach Kasia Socha zajê-
³a II miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej Pucharu Polski co jest du-

W kategorii najm³odszej „¯ak”
I miejsce zaj¹³ Sebastian Stachula.
Jeszcze lepiej bo podwójne zwy-
ciêstwo odnios³y m³odziczki:
I miejsce zajê³a Brygida Piersiak
przed Kinga Kalembkiewicz.
Wœród ch³opców III miejsce zaj¹³
Patryk Plasota oraz VI miejsce Ma-
teusz DaŸ.

Du¿ym sukcesem dla kolarzy Smak-Górno Poltino Azalii Brzóza Kró-
lewska zakoñczy³ siê 5-cio etapowy 38 Miêdzynarodowy Wyœcig Ko-
larski „Po Ziemi Lubartowskiej”.

W kategorii Juniorka M³odsza
nie mia³a sobie równych Kasia
Socha, która wygra³a 4 z piêciu
etapów oraz ca³y wyœcig w klasyfi-
kacji generalnej.

W klasyfikacji dru¿ynowej KS
Azalia zajê³a III miejsce za Mostosta-
lem Pu³awy i zespo³em z Bia³orusi.

Stanis³aw Zygmunty – trener

�Brygida Piersiak

�Kinga Kalembkiewicz

Sukcesy kolarzy Smak-Górno Poltino Azalia Brzóza Królewska

Fina³ Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym

¿ym sukcesem zaraz po Tytule
Mistrzyni Polski w kolarstwie
prze³ajowym oraz Wicemistrzo-
stwie Polski w jeŸdzie na czas.
W najbli¿szym czasie Kasia zosta-
nie powo³ana do Kadry Narodo-
wej gdzie bêdzie siê przygotowy-
waæ do udzia³u w Mistrzostwach
Europy i Œwiata. SZ

W Zamoœciu w dniach 6-7.09.2014 r. odby³ siê Fina³ Pucharu Polski
w Kolarstwie Szosowym, na którym bardzo dobrze zaprezentowa³a
siê Wicemistrzyni Polski Kasia Socha w Finale Pucharu Polski.

Po Ziemi LubartowskiejPo Ziemi Lubartowskiej

�Patryk Plasota

�Mateusz DaŸ

Mistrzostwa Makroregionu
Młodzików
Mistrzostwa Makroregionu
Młodzików
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Impreza ta zawdziêcza sw¹ na-
zwê terenom leœnym po³o¿onym
miêdzy Jeln¹ a Now¹ Sarzyn¹.
W tym roku BUDZYÑ 2014 zali-
czany by³ do Pucharu Polski Dzieci
i M³odzie¿y oraz Pucharu Podkar-
pacia w Marszach na Orientacjê.

Pierwszy etap nocny zosta³ ro-
zegrany w Rudniku na œcie¿ce
przyrodniczej „Pod Dêbem”. Dla
180 osób startuj¹cych zosta³o przy-
gotowane ognisko przez Nadle-
œnictwo Rudnik. Etapy dzienne –
sobotnie prowadzi³y z Brzózy Kró-
lewskiej do Julina. Uczestnicy po-
konali ponad 10km po lasach,
bêd¹cych pozosta³oœci¹ ordynacji
rodu Potockich. Równie¿ w daw-
nej gajówce Marysiñ w³asnoœci
Ko³a £owieckiego „DZIK” uczest-
nicy suszyli siê przy wspólnym
grillu. Etapy nocne zosta³y roze-
grane w terenie miejskim i na
Orliku, wiêc mieszkañcy Nowej

W drugiej po³owie wrzeœnia Nowa
Sarzyna zamienia siê na stolicê
orientacji terenowej. Uczestnicy
marszy na orientacjê zje¿d¿aj¹
siê, by wzi¹æ udzia³ w trzydnio-
wej imprezie o nazwie „Nowosa-
rzyñskie Ogólnopolskie Marsze na
Orientacjê – BUDZYÑ”.

Sarzyny mogli zaobserwowaæ
uczestników chodz¹cych noc¹ po
mieœcie z latarkami. Po czteroeta-
powej rywalizacji przyszed³ czas na
InO w basenie. Tym razem dziêki
pomocy Ratowników MOSIR-u
i Szkole Nurkowania Aquarius
uczestnicy sprawdzili swoj¹ orien-
tacjê pod wod¹ przy zgaszonych
œwiat³ach.

W niedzielê rano odby³o siê ofi-
cjalne wrêczenie nagród w towa-
rzystwie zaproszonych goœci: Bur-

Sarzyna, Hurtownia Elektryczna
„San-Tech”, Nadleœnictwo Le-
¿ajsk, Nadleœnictwo Rudnik, Lo-
kalna Grupa Dzia³ania Region
Sanu i Trzeboœnicy, Ksiêgarnia
„Werset”, Rada Rodziców Gimna-
zjum w Nowej Sarzynie oraz Agen-
cja Reklamy „Ekspresja”. Dziêki
tym wszystkim sponsorom rywa-
lizacja mog³a przebiegaæ w atrak-
cyjnej formie. Zawody zosta³y
wsparte tak¿e przez instytucje ta-
kie jak: MOSiR Nowa Sarzyna,
Szko³a Nurkowania Aquarius oraz
Piotr Kos Film Studio. Swoj¹ po-
moc przy imprezie okazali ratow-
nicy wodni z Nowej Sarzyny, na-
uczyciele Gimnazjum oraz cz³on-
kowie-wolonatriusze „KT Przygo-
da”. Pe³ne wyniki imprezy, mapy
z zawodów oraz zdjêcia mo¿na
znaleŸæ na stronie: skgk.pl oraz
gimnazjum.nowasarzyna.pl

Skrócone wyniki

Marszu na Orientacjê:

kategoria TD (szko³y podstawowe)

I miejsce: Pieprzycki Jan, Niedzió³ka

Krzysztof (KKT Salamandra Kolbuszowa)

II miejsce: Haptaœ Jakub, Blicharz Miko-

³aj (KKT Salamandra Kolbuszowa)

III miejsce: Sondej Jakub, Owsiany Jan

(SP Bêdziemyœl)

kategoria TM (gimnazja)

I miejsce: Tudryn Maciej, Kozyra Kamil

(KT Przygoda Nowa Sarzyna)

II miejsce: Steciuk Adam, Wronowska

Dagmara (SKKT Ustrzyki Dolne)

III miejsce: Szewczyk Marcin, Kuraœ Mi-

cha³ (Gimnazjum £êtownia)

kategoria TJ (juniorzy)

I miejsce: Zieliñski Jakub (KKT Salaman-

dra Kolbuszowa)

II miejsce: Smycz Patryk, Jaromin Ad-

rian (ZSL Le¿ajsk)

III miejsce: K³os Kamil, Florek Arkadiusz

(SKKT XL ZST Le¿ajsk)

kategoria TS (seniorzy)

I miejsce:Szmyt Barbara, Walczyna Da-

riusz (Stowarzysze Warszawa)

II miejsce: Marek Katarzyna, Marek Miro-

s³aw (KKT Salamandra Kolbuszowa)

III miejsce: Rybski Andrzej, Grzegorz £ach

(SKKT Ustrzyki Dolne)

mistrza Nowej Sarzyny – Jerzego
Paula, Wicestarosty Le¿ajskiego –
Marka Koguta i Przewodnicz¹ce-
go Rady Rodziców Gimnazjum –
Romana Michny.

W zawodach wziêli udzia³ uczest-
nicy z Warszawy, Lublina, Rado-
mia, Rakszawy Czarnej Sêdziszow-
skiej, Radzynia Podlaskiego,
Ustrzyk Dolnych, Kolbuszowej,
Rzeszowa, Nowej Dêby, Le¿ajska,
£êtowni, Woli Zarczyckiej i No-
wej Sarzyny.

Impreza odby³a siê dziêki Klu-
bowi Turystycznemu „Przygoda”,
dzia³aj¹cemu przy Gimnazjum
w Nowej Sarzynie, który by³ orga-
nizatorem imprezy. G³ównym
sponsorem by³o Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna oraz Powiat Le¿aj-
ski. Nie mniejsze zas³ugi maj¹ tak¿e
sponsorzy: „Polenergia” Elektrocie-
p³ownia Nowa Sarzyna, SKOK
Chmielewskiego oddzia³y Nowa

191 zawodników z 34 Dojo In-
ternacional Karate Organization
Kyokushin-kaikan (IKO) rywali-
zowa³o w IV edycji miêdzynarodo-
wego turnieju karate „Polish Open
IKO Galizia CUP”. Na imprezie
mo¿na by³o zobaczyæ dru¿yny
z Bia³orusi, Niemiec, Ukrainy
i Polski z takich miast jak – Diatlo-
vo, Slonim, Miñsk, Grodno, Ber-
lin, Przeworsk, Zamoœæ, Gliwice,
Sarzyna, Rawa-Ruskia, Che³m,
Brzostek, Bielsko-Bia³a, Krosno,
Piaseczno, Ostróda, Ostro³êka, Au-

gustów, B³onie, Pra¿mów, Brwi-
nów, Nowa Sarzyna, Le¿ajsk,
£om¿a, Kijow, Kherson, Krzywy
Róg, Po³tawa, Zakopane, Józefów,
Wroc³aw, Tomaszów Lubelski
i Chrzanów. Turniej odby³ siê
w sobotê 27 wrzeœnia 2014 r.
w Hali ZSL im. B. Chrobrego
w Le¿ajsku. Organizatorem tur-
nieju by³ Le¿ajski Klub Kyoku-
shin Karate (LKKK), a sêdzi¹
g³ównym Sensei Dariusz Burda
z Le¿ajska. Zawody swoim patro-
natem objêli: Ambasada Japonii

w Polsce, Wojewoda Podkarpacki,
Marsza³ek Województwa Podkar-
packiego, Starosta Le¿ajski i Bur-
mistrz Miasta Le¿ajska. Zawody
odbywa³y siê formule kata i kumi-
te full contact wed³ug przepisów
œwiatowej organizacji IKO. Rywa-
lizacja na turnieju sta³a na bardzo
wysokim poziomie. Mo¿na by³o
zobaczyæ wiele widowiskowych
i efektownych walk w wykonaniu
by³ych i aktualnych medalistów
mistrzostw Polski, Ukrainy i Eu-
ropy. Nagrody zwyciêzcom po-
szczególnych kategorii wrêczali
Prezes LKKK Pan Miros³aw Ho³-
da, Shihan Serhiy Vsevolodov
z Ukrainy oraz sensei Dariusz Bur-
da. Gratulujemy wszystkim wyso-
kiego poziomu sportowego. Po-
dziêkowania kierujemy do wszyst-
kich, którzy przyczynili siê do suk-
cesu organizacyjnego le¿ajskich
zawodów, a w szczególnoœci w³a-
dzom samorz¹dowym regionu,
sponsorom, zarz¹dowi klubu, dzia-
³aczom, obs³udze medycznej, sym-
patykom i kibicom.

DB

„Budzyń” po raz siódmy„Budzyń” po raz siódmy

Polish Open IKO Galizia CUP za nami!

�Nagrody wrêcza Marek Kogut Wicesta-

rosta Le¿ajski
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Petersburg – miasto dalekiej
pó³nocy, przypomina cenn¹ szka-
tu³kê, w której kryj¹ siê wspania³e
klejnoty, prawdziwe skarby histo-
rii, kultury i sztuki. Jeœli j¹ otwo-
rzymy, staniemy przed trudnym
wyborem, co damy radê zobaczyæ
dysponuj¹c ograniczonym cza-
sem, a z czego bêdziemy musieli
zrezygnowaæ. Wybór jest niezmier-
nie trudny, ale szybko trzeba pod-
j¹æ decyzje, bo szkoda ka¿dej mi-
nuty, by ch³on¹æ to niezwyk³e
miasto. Na szczêœcie ju¿ w maju,
kiedy odwiedzamy Petersburg s³oñ-
ce delikatnie znika za horyzontem,
pozostawiaj¹c za sob¹ ró¿ow¹ po-
œwiatê, która magicznym œwiat³em
otula miasto. W koñcu dzieñ sta-
je siê coraz d³u¿szy i poch³ania noc.
Nastaje czas „Bia³ych nocy” które
staj¹ siê równie wielk¹ atrakcj¹, co
zabytki miasta. Korzystaj¹c z tego
przywileju wczesnym rankiem sta-
jemy przed jedn¹ z najwiêkszych
œwi¹tyñ Rosji. Sobór œw. Izaaka
przyæmiewa wielkoœci¹ nawet naj-
wiêksze pa³ace. Sobór niczym dro-
gowskaz góruje nad miastem.
Budowano go blisko 40 lat na ba-
gnistym terenie, w który wbito
tysi¹ce drewnianych pali. Przez
potê¿ny portyk, przypominaj¹cy
greckie œwi¹tynie wchodzimy do
œrodka. Olbrzymia przestrzeñ,
mo¿e pomieœciæ 15 tys. wiernych.
Jak wiêkszoœæ œwi¹tyñ w Rosji od
czasów Rewolucji PaŸdziernikowej
do roku 1990 sobór nie pe³ni³
funkcji religijnych. Mijaj¹ kolej-
ne godziny zwiedzania miasta.
Przed nami Monaster Smolny, któ-
rego nazwa wywodzi siê st¹d, ¿e za
panowania Piotra I by³a w tym
miejscu wytwarzana smo³a do bu-
dowy okrêtów. Potem Katarzyna
II za³o¿y³a tu szko³ê dla córek ary-
stokratów. Gdy w³adze przejêli so-
wieci zamieszka³ tu Lenin. Dzie-
siêæ lat póŸniej, st¹d swoje brutal-
ne czystki planowa³ Stalin. Dzi-
siaj to siedziba burmistrza. Odwie-

dzamy Sobór Morski. Jedn¹ z nie-
licznych œwi¹tyñ, gdzie o dziwo
nabo¿eñstwa by³y dozwolone na-
wet w epoce komunistycznej. Do
soboru przychodzi³y rodziny
i krewni marynarzy, którzy utonê-
li lub zostali zabici.

W po³udnie opuszczamy Peters-
burg. 20 kilometrów za miastem
znajduje siê jeden z najwspanial-
szych pa³aców w Rosji – Carskie
Sio³o, gdzie przed g³ówn¹ bram¹
wita nas kilkuosobowa orkiestra.
Widz¹c nas – a raczej s³ysz¹c – szyb-
ko zmieniaj¹ repertuar na Polski
hymn. Mo¿e nie najlepszy wybór
w tych okolicznoœciach, ale jak¿e
polski akcent. Przy kasach ka¿dy
turysta przekona siê, i¿ ceny bile-
tów dla „inostranców”, opieraj¹ siê
na jednej zasadzie. Obcy p³aci wiê-
cej. Jest jednak wyjœcie. Wtapia-
my siê pomiêdzy Rosjan, opusz-
czamy wzrok i smutnym tonem
mówimy –          – nic wiêcej. Ale
uwaga, bileterki s¹ czujne!

Wchodzimy na rozleg³y plac.
Przed nami wspania³a 300 metro-
wa, niebiesko-z³ota fasada poprze-

cinana kolumnami, po³o¿ona
poœrodku idyllicznego parku. To
dar Piotra I dla ¿ony Katarzyny I.
Kompleks pa³acowy uzyska³ jed-
nak pe³n¹ œwietnoœæ, dopiero za
panowania El¿biety I, córki Piotra
i Katarzyny. Zleci³a ona rozbudo-
wê pa³acu mistrzowi rosyjskiego
baroku, Bartolomeo Rastrellemu.
Wnêtrze to popis wyobraŸni archi-
tekta. G³ówna sala o powierzchni
900 m2, jest najwiêksz¹ sal¹ balow¹
w Europie. Freski sufitowe daj¹
wra¿enie perspektywy i uwydat-
niaj¹ wysokoœæ pomieszczenia,
a poz³acane lustra wzd³u¿ œcian
i migocz¹ce ¿yrandole sprawiaj¹,
¿e ca³oœæ wywo³uje ogromne wra-
¿enie. Ka¿da sala zachwyca swym
przepychem. Bogactwo rezyduj¹-
cych tu kiedyœ caryc olœniewa –
a jednak – wiêkszoœæ turystów przy-
bywa tutaj, aby spojrzeæ na naj-
s³ynniejsza salê œwiata. Przed nami
Bursztynowa Komnata, której hi-
storia jest chyba cenniejsza od
bursztynu z jakiej j¹ wykonano.
Dzie³o zosta³o wykonane na zle-
cenie króla Prus Fryderyka I do

Wielkiego Gabinetu w pa³acu
w Poczdamie. W 1716 r. zosta³ on
podarowany carowi Piotrowi I
i umieszczony w ma³ym Pa³acu Zi-
mowym w Petersburgu, a nastêp-
nie na polecenie El¿biety przenie-
siony i zamontowany w jednej
z komnat w Carskim Siole. Car-
skie cudo przetrwa³o rewolucjê,
lecz w czasie II wojny œwiatowej,
zosta³o przeniesione przez Niem-
ców do zamku w Królewcu. Na-
stêpnie przed wkroczeniem wojsk
sowieckich, zosta³o zdemontowa-
ne i ukryte w nieznanym miejscu.
Po kilkudziesiêciu latach od zagi-

cz. 2

�Carskie Sio³o – fragment pa³acowej fasady

�Carskie sio³o – sala balowa

�Bursztynowa komnata

�Suknia Katarzyny II

один

Petersburg, carskie pałace
i bursztynowa komnata – Rosja
Petersburg, carskie pałace
i bursztynowa komnata – Rosja

artyku³ nr 25
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niêcia bursztynowej Komnaty
nadal rozpala ona wyobraŸniê lu-
dzi. Wci¹¿ powstaj¹ nowe teorie
dotycz¹ce miejsc jej ukrycia. Ist-
niej¹ nawet g³osy, ¿e mo¿e znaj-
dowaæ siê... w Polsce. W latach 90-
tych XX wieku odnaleziono dwa
fragmenty komnaty i przekazano
je do Carskiego Sio³a. Ju¿ wów-
czas, prowadzono jednak roboty
nad kopi¹ zabytku. Po blisko dwu-
dziestu latach ¿mudnej pracy Car-
skie Sio³o w maju 2003 r. na po-
wrót odzyska³o swój skarb. Nieste-
ty, robienie zdjêæ –              .

Kilkanaœcie kilometrów dalej,
kolejny kaprys dynastii Romano-
wów, a w³aœciwie caryc, które
z wielkim rozmachem ziœci³y ma-
rzenia Piotra I. Pa³ac Peterhof mia³
dorównaæ Wersalowi, i po wielu
latach budowy by³ bliski celu. Nie-
stety, pomimo swej elegancji i prze-
pychu, pa³ac nigdy nie by³ g³ówn¹
atrakcj¹ kompleksu. Do dzisiaj
wszystkie oczy skierowane s¹
w stronê imponuj¹cych wodnych
kaskad. 144 fontanny wyrzucaj¹
w górê, miliony kropelek wody
które skrz¹ siê, na tle z³otych rzeŸb
ku zachwycie setek turystów. Sys-
tem fontann jest szczególnym
pomnikiem dla cara. To on przy
pomocy in¿. Tuwo³kowa skonstru-
owa³ system rur, oparty na natu-
ralnej pochy³oœci terenu, który
funkcjonuje bez zarzutów, ju¿
ponad 300 lat. Spaceruj¹c po par-

ku dochodzimy do miejsca gdzie
rozpoczê³a siê historia komplek-
su. Tutaj na po³udniowym wybrze-
¿u Zatoki Fiñskiej, Piotr I posta-
nowi³ wybudowaæ jeden ze swo-
ich letnich pa³aców – Monplaisir.
Jednak w zamierzeniu w³adcy re-
zydencja nie mia³a stanowiæ wy-
³¹cznie miejsca wypoczynku.
Z Peterhofu car móg³ lepiej kon-
trolowaæ to, co dzieje siê na pobli-
skiej wyspie Kotlin i w po³o¿onym
na niej, ufortyfikowanym porcie
Kronsztad. Zespó³ pa³acowo-par-
kowy Peterhof mocno ucierpia³
w czasie II wojny œwiatowej. Oble-
gaj¹cy Petersburg (ówczesny Le-
ningrad) Niemcy przekszta³cili
Wielki Pa³ac w siedzibê sztabu ar-
mii. Z pocz. 1944 r. wycofuj¹cy siê
spod Petersburga naziœci podpali-
li kompleks pa³acowy, w wyniku
czego zniszczone zosta³y cenne
wnêtrza i wiele fontann. Dzisiaj
dziêki wieloletnim pracom reno-
wacyjnym, wspania³e pa³ace
i ogrody, napawaj¹ dum¹ Rosjan
spogl¹daj¹cych z góry na tysi¹ce
turystów odwiedzaj¹cych niezwy-
k³y Peterhof.

Wracamy do Petersburga. S³oñ-
ce jeszcze wysoko, a na zegarkach
ju¿ 20.30. Id¹c po Newskim Pro-
spekcie – reprezentacyjnej alei Pe-
tersburga – szybko dochodzimy do
wniosku, ¿e to nie najlepsze miej-
sce na tani posi³ek. Ekskluzywne
sklepy, modne kluby, najdro¿sze

apartamenty i eleganckie restau-
racje szybko pokazuj¹ zasobnoœæ
portfela. Skrêcamy w boczne
uliczki. Tutaj jak za teatraln¹ kur-
tyn¹ znajdujemy drugie oblicze
Rosji, przypominaj¹ce szare lata
komunizmu. Odpadaj¹ce tynki,
zmursza³e œciany, susz¹ce siê pra-
nie w mrocznych zau³kach, w któ-
rych ka¿dy ruch wzmaga nasz¹
czujnoœæ. Wracamy na g³ówn¹ ale-
jê, gdzie natrafiamy na stoiska
z tradycyjnymi przek¹skami. Nie-
stety – „         ”! Wybawienie
przynosi nam niezawodny –           .
                .

Jedn¹ z charakterystycznych
budowli przy Newskim Prospek-
cie jest Sobór Kazañski, wzorowa-
ny na Bazylice œw. Piotra i Paw³a
z charakterystyczn¹ kolumnad¹.
W œrodku trafiamy na prawos³aw-
ne nabo¿eñstwo. Chóralne œpie-
wy, zapach kadzide³ i po³yskuj¹ce
œwiate³ka odbijaj¹ce siê od z³otych
ikon przenosz¹ nas w œwiat daw-
nej Rosji.

Obraz miasta nie by³by pe³ny,
bez jego historii. Miasto, które na
tle innych Europejskich metropo-
lii wydaje siê bardzo m³ode, mia³o
niezwykle burzliw¹ historiê, cze-
go przyk³adem s¹ wielokrotne
zmiany nazwy. Pierwotnie na czeœæ
œw. Piotra miasto nazywa³o siê
Sankt Piterburh. Po wybuchu
I wojny œwiatowej niemiecko
brzmi¹c¹ nazwê zamieniono na jej
rosyjskie t³umaczenie Piotrogród.
Prawie dziesiêæ lat póŸniej w 1924r.
Piotrogród sta³ siê Leningradem –
w ten sposób uczczono pamiêæ
W³odzimierza Lenina, zmar³ego
przywódcy Rosji Radzieckiej.
W latach 1941-1944 miasto sta³o
siê aren¹ najwiêkszych i najkrwaw-
szych operacji II wojny œwiatowej.
W czasie dzia³añ wojennych, woj-
skom niemieckim nie uda³o siê
zdobyæ miasta z marszu i dlatego
przyst¹piono do blokady. W okr¹-
¿eniu znalaz³o siê 250 tys. ¿o³nie-

rzy sowieckich, którym Stalin
wyda³ rozkaz obrony za wszelk¹
cenê. Rosjanie bronili Leningra-
du przez prawie 900 dni. Swoj¹
bohatersk¹ postawê okupili milio-
nem ofiar. Wiêkszoœæ zmar³a z g³o-
du lub mrozu. Leningrad jednak
szybko sta³ siê symbolem, wiêc ra-
dzieckie w³adze nie mog³y sobie
pozwoliæ na utratê miasta na rzecz
potê¿nego wroga, który s³ab³
z ka¿dym dniem, bowiem przeciw-
stawi³ siê kolejnej potêdze – rosyj-
skiej zimie. Po rozpadzie Zwi¹zku
Radzieckiego, w 1991 r. miastu
przywrócono dawn¹ nazwê.

Pomimo ¿e nie mamy daleko do
hotelu, ruszamy mocno okrê¿n¹
drog¹, której pocz¹tek znajduje siê
100 metrów pod nami. Ruchomy-
mi schodami zje¿d¿amy w dó³, by
zobaczyæ s³ynne stacje Petersbur-
skiego metra. Licz¹ce sobie ponad
pó³ wieku metro to najszybszy
i naj³atwiejszy sposób komunika-
cji w mieœcie, a zarazem wielka
atrakcja turystyczna. Wed³ug Sta-
lina miejskie metro mia³o byæ „pa-
³acami dla ludu” w opozycji do car-
skich pa³aców, do których przez
d³ugie lata nie wpuszczano miesz-
czan. Rzeczywiœcie, ogl¹daj¹c pod-
ziemne stacje, pokryte barwnymi
mozaikami, rzeŸbami, kryszta³owy-
mi ¿yrandolami czujemy siê jak
w muzeum wnêtrz – tylko ten
³omot nadje¿d¿aj¹cych poci¹gów
budzi nas ze z³udzeñ.

Nastêpnego dnia rano opusz-
czamy Peteresburg. Miasto – gdzie
wizja cara zosta³a spe³niona. Mia-
sto, które zachwyca swym rozma-
chem, imponuj¹cymi œwi¹tynia-
mi, okaza³ymi budowlami i szero-
kimi alejami. Szkoda tylko, ¿e
gdzieœ zatraci³o skalê zwyk³ego
cz³owieka.

Tekst, zdjêcia Ireneusz Wo³ek

�Sobór Kazañski �Peterhof – Wielka kaskada

�Monaster Smolny

www.niezwyklyswiat.com

You Tube – Niezwy-

kly Swiat – Rosja

Нельзя

закрыто

дональдс
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V Memoria³ im. œp. Józefa Hajdasza w Kury³ówce

28 wrzeœnia br. na stadionie
w Kury³ówce Klub Sportowy Z£OT-
SAN ju¿ po raz pi¹ty zorganizo-
wa³ rozgrywki w pi³ce no¿nej
upamiêtniaj¹ce jednego z najbar-
dziej utalentowanych pi³karzy
tego klubu – œp. Józefa Hajdasza.

Organizatorzy sk³adaj¹ serdecz-
ne podziêkowania sponsorom
tego przedsiêwziêcia: Wójtowi
Gminy Kury³ówka, Staroœcie Le-
¿ajskiemu, Burmistrzowi Miasta
i Gminy Nowa Sarzyny, Firmom:
MOTOZBYT Marek ¯urek,
AUTO BAJEX, Pizzeria Aniela
z Nowej Sarzyny, BUDMAX,
HOKE z Mielca, oraz Panom Zbi-
gniewowi Pleskaczowi, Janowi
Æwikle i Stanis³awowi Kie³bowi-
czowi. TR

Bardzo dobrze zaprezentowa-
³a siê w turnieju najbardziej uty-
tu³owana zawodniczka Le¿aj-
skiego Klubu Kyokushin Kara-
tetrenuj¹ca w Nowej Sarzynie –
senpai Izabela Dec (jeszcze nie-
dawno juniorka), która w kate-
gorii kumite full contakt – 55 kg
zajê³a 3 miejsce. Ponadto w za-
wodach uczestniczyli Rados³aw
Fleszar, Marcin Miœ i Daniel
B³oñski, który wygra³ jedn¹ wal-
kê w dobrym stylu. Jednym z sê-
dziów turnieju i opiekunem za-
wodników LKKK by³ sensei Da-
riusz Burda. DB

Grand Prix Polski Seniorów IKO
20 wrzeœnia 2014 roku odby³ siê Grand Prix Polski Seniorów IKO z udzia³em 41 zawodników
z 18 klubów. Organizatorem by³ Sensei Wies³aw Orzo³ z Ostro³êckiego Klubu Karate Kyokushin.

W turnieju uczestniczy³y czte-
ry dru¿yny: nauczyciele i ksiê¿a
z Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku, reprezentanci Staro-
stwa Powiatowego w Le¿ajsku,
MOTOZBYT Marek ¯urek w Le-
¿ajsku, Z£OTSAN Kury³ówka. Po podsumowaniu rozgrywek

wynik był następujący:

I miejsce ZST Leżajsk, II miejsce Starostwo
Powiatowe Leżajsk, III MOTOZBYT Marek
Żurek Leżajsk, IV miejsce ZŁOTSAN Kury-
łówka.

Ponadto przyznano nagrody

indywidualne
w następujących kategoriach:

– najlepszy zawodnik turnieju- Adam Leja
ZŁOTSAN,

– król strzelców – o. BartolomeuszZST Le-
żajsk

– najlepszy bramkarz – Ireneusz Hospod
ZŁOTSAN Kuryłówka

– senior turnieju – Andrzej Ordecha ZŁOT-
SAN Kuryłówka

– nagroda specjalna turnieju – Maciej Na-
lepa ZST Leżajsk

Najlepsi zawodnicy
poszczególnych drużyn:

Piotr Miazga z ZST Leżajsk, Bartłomiej
Krauz Starostwo Leżajsk, Sławomir Fus
MOTOZBYT Marek Żurek Leżajsk, Wie-
sław Kowal ZŁOTSAN Kuryłówka.
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Marek Ordyczyñski Od sze-
œciu lat Dyrektor Podkarpackie-
go Oddzia³u Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa aktywnie
uczestnicy w rozwoju Podkarpac-
kiego rolnictwa i obszarów wiej-
skich. W tym czasie Podkarpacka
wieœ skorzysta³a z kilku miliardo-
wego unijnego wsparcia. Pieni¹-
dze te pozwoli³y wielu gospodar-
stwom rolnym zakupiæ nowocze-
sne maszyny a przemys³ rolno -
spo¿ywczy sta³ siê bardziej konku-
rencyjny. Od 2010 roku Radny
Rady Powiatu Le¿ajskiego. Wcze-
œniej pracowa³ w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w Le¿ajsku, gdzie
miêdzy innymi pe³ni³ funkcjê
Kierownika Urzêdu Pracy oraz
w Starostwie Powiatowym w Le-
¿ajsku na stanowisku Naczelni-
ka ds. promocji i wspó³pracy
miêdzynarodowej. Ma liczne do-
œwiadczenia w miêdzynarodowej
wspó³pracy. Wspomaga³ powsta-
nie nowoczesnych instytucji ryn-
ku pracy na £otwie i w Estonii.
Jako konsultant wspó³pracowa³
z polskimi, holenderskimi i duñ-
skimi ministerstwami pracy, rol-
nictwa oraz spraw zagranicznych
w przygotowaniu Polski do wdro-
¿enia programów unijnego wspar-
cia. Biegle pos³uguje siê jêzykiem
angielskim. Od urodzenia miesz-
ka w Le¿ajsku. ¯ona Renata jest
nauczycielk¹, oboje s¹ szczêœliwy-
mi rodzicami Ani, Alka i Maæka.
Jego hobby to architektura, mo-
toryzacja, aktywne spêdzanie cza-
su w ogrodzie.

W zbli¿aj¹cych siê wyborach sa-
morz¹dowych kandyduje do Sej-
miku Województwa Podkarpac-
kiego z listy Platformy Obywa-
telskiej (lista nr 4 miejsce 4).

Co wp³ynê³o na decyzjê o kan-
dydowaniu do Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego?

To, ¿e jestem na liœcie kandyda-
tów do Sejmiku to w pe³ni prze-
myœlana decyzja. Uwa¿am bowiem,
i¿ zdobywaj¹c mandat radnego Sej-
miku Województwa Podkarpackie-
go bêdê móg³ w wiêkszym stopniu
wspomagaæ rozwój Le¿ajska, Le¿aj-
skiego Powiatu i ca³ego Podkarpa-
cia. Jako samorz¹dowiec widzê jak
bardzo rozwój gmin czy powiatów
uzale¿niony jest od zewnêtrznych
mo¿liwoœci, przede wszystkim fi-
nansowego wsparcia œrodami unij-
nymi ró¿nych projektów. Nie ma
takiej dziedziny zwi¹zanej ¿yciem
spo³eczno-gospodarczym, która

Rozmowa z Dyrektorem Podkarpackiego Oddzia³u

Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

MARKIEM ORDYCZYÑSKIM
kandydatem z Le¿ajska do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

nie jest wspierana œrodkami ze-
wnêtrznymi przede wszystkim unij-
nymi. Samorz¹d Wojewódzki jest
najwiêkszym dysponentem takich
pieniêdzy i wa¿ne jest aby te œrodki
dobrze i m¹drze spo¿ytkowaæ. Oso-
biœcie mam du¿e doœwiadczenie
w zarz¹dzaniu unijnym fundusza-
mi i wiem, w których obszarach s¹
najwiêksze potrzeby wspierania
w kolejnych latach. Pe³ni¹c funk-
cje publiczne i w pe³ni anga¿uj¹c
siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ zawsze
pomagam ludziom, zabiegam
o rozwój Podkarpackiego Woje-
wództwa i jego mocn¹ pozycjê.
Bêd¹c radnym Sejmiku Wojewódz-
kiego moje mo¿liwoœci niesienia
pomocy ludziom i rozwi¹zywania
problemów znacznie siê zwiêksz¹,
st¹d taka w³aœnie decyzja.

A Jak chce Pan przekonaæ do
siebie mieszkañców Ziemi Le-
¿ajskiej?

Powiem krótko, zawsze mog³em
na nich liczyæ. Jestem dumny
z faktu, i¿ od urodzenia jestem
zwi¹zany z Ziemi¹ Le¿ajsk¹.
Mimo, i¿ od 6-ciu lat pracujê
w Rzeszowie, to jako radny Rady
Powiatu Le¿ajskiego stale ¿yjê spra-
wami Powiatu Le¿ajskiego. Z racji
pracy w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wspie-
ram szczególnie inicjatywy doty-
cz¹ce rozwoju gospodarstw rol-
nych, grup producentów rolnych
oraz funkcjonuj¹ce w naszym
powiecie zak³ady przetwórstwa
rolno- spo¿ywczego. Natomiast
jako Radny Rady Powiatu Le¿aj-
skiego i cz³onek komisji bud¿etu
szczególnie interesowa³em siê pro-
jektami drogowymi, wspó³prac¹
z samorz¹dami miast i gmin na-
szego powiatu, edukacj¹, s³u¿b¹
zdrowia oraz dzia³alnoœci¹ organi-
zacji pozarz¹dowych. Przez ostat-
nie lata zdoby³em bardzo du¿e do-
œwiadczenie, które bêdê móg³
w pe³ni wykorzystaæ jako radny Sej-
miku Wojewódzkiego. Doœwiad-
czenie oraz znajomoœæ nie tylko
Le¿ajskiego Powiatu, ale ca³ego
Województwa Podkarpackiego
wraz z funkcjonuj¹cymi w nim
instytucjami to mój najwiêkszy
atut, aby ubiegaæ siê o mandat.
Jest jeszcze jedna rzecz dla mnie
równie wa¿na. Nigdy nie by³y mi
obojêtne sprawy ludzi, ich los,
problemy czy to z brakiem pracy
czy inne. Na ile mog³em i na ile
potrafi³em anga¿owa³em siê by
pomagaæ ludziom. Prosz¹c
mieszkañców Ziemi Le¿ajskiej

o g³os w wyborach zapewniam,
¿e nie zmieniê swoich przeko-
nañ i nastawienia do ludzi. Lu-
dziom nale¿y pomagaæ a najbar-
dziej tym, którzy z ró¿nych po-
wodów tej pomocy najbardziej
potrzebuj¹.

Co jako Radny Rady Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
mia³by Pan do zaoferowania
mieszkañcom Le¿ajska?

Le¿ajsk i ca³y powiat le¿ajski
potrzebuje wiêcej miejsc pracy. To
najwiêkszy nasz problem i tutaj
widzê najbardziej swoj¹ rolê. Chcê
pomagaæ staroœcie powiatu, bur-
mistrzom Le¿ajska i Nowej Sa-
rzyny, wójtom Gminy Le¿ajsk,
Grodzisko Dolne i Kury³ówka
w pozyskiwaniu œrodków finanso-
wych na dalszy rozwój infrastruk-
tury i przede wszystkim w rozwi-
janiu inicjatyw tworz¹cych miej-
sca pracy. Samorz¹d Województwa
odpowiada za powstanie i realiza-
cjê strategii rozwoju wojewódz-
twa. Moja osoba mo¿e byæ gwa-
rantem tego, i¿ nasz powiat, Le-
¿ajsk i Nowa Sarzyna bêd¹ mia³y
mo¿liwoœci rozwoju. Bêd¹ mog³y
przez najbli¿sze lata skutecznie
pozyskiwaæ jak¿e potrzebne nam
œrodki finansowe. Bardzo mi te¿
zale¿y na wzmocnieniu funkcjo-
nowania w powiecie szkó³, w tym
szczególnie w zakresie kszta³cenia
ponad gimnazjalnego. Mamy na-
prawdê bardzo dobre szko³y,
œwietn¹ kadrê, ale stale trzeba
dbaæ o rozwój warunków kszta³-
cenia. Marzy mi siê wiêksze ni¿
dot¹d powi¹zanie kszta³cenia
z mo¿liwoœciami podejmowania
pracy u nas a nie niestety w fir-
mach poza Le¿ajskiem. A s¹ ku
temu warunki. Dzisiaj Zespó³
Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku
posiada najnowoczeœniejsze obra-
biarki CNC i jest w stanie wypu-
œciæ na rynek najlepszych specjali-
stów. Trzeba próbowaæ œci¹gn¹æ do
nas inwestorów by absolwenci na
miejscu podejmowali pracê. Tutaj
widzê ogromn¹ szansê w wykorzy-
staniu stref ekonomicznych a ta-
kie powsta³y lub s¹ planowane
w Le¿ajsku, Nowej Sarzynie,
w Gminie Le¿ajsk czy w Grodzi-
sku Dolnym. W tym celu u³atwiæ
nam powinna coraz lepsza infra-
struktura drogowa w tym ju¿ pra-
wie gotowa obwodnica Le¿ajska,
która przez pokolenia by³a tyl-
ko marzeniem, a lada moment
stanie siê faktem. Mimo oczywi-
stych problemów naszych miesz-

kañców mamy du¿o powodów do
dumy. Na ka¿dym kroku widzi-
my jak Le¿ajsk i ca³y powiat piêk-
nieje. Remonty i nowe inwestycje
s¹ niemal w ka¿dym miejscu a naj-
lepsze ich wizytówki to niedaw-
no zakoñczony projekt budowy
nowoczesnego Franciszkañskie-
go Oœrodka Kultury przez
Klasztor Ojców Bernardynów w
Le¿ajsku czy odrestaurowanie
Le¿ajskiego Koœcio³a Farnego
p.w. Œwiêtej Trójcy wraz z prze-
piêknym otoczeniem. Napraw-
dê ju¿ dzisiaj mamy byæ z czego
dumni a trzeba nam zgody,
wspó³pracy i wzajemnego zaufa-
nia by w najbli¿szych latach zre-
alizowaæ nasze marzenia jakimi s¹
nowe i jak¿e potrzebne miejsca
pracy. Mamy w Powiecie Le¿aj-
skim wielu wspania³ych ludzi,
mamy pos³a Ziemi Le¿ajskiej
Zbigniewa Rynasiewicza, który
tak bardzo du¿o zrobi³ dla Le-
¿ajskiego Powiatu wiêc myœlmy
pozytywnie, zmobilizujmy siê
i wykorzystajmy nasz wielki
potencja³. Ja wierzê, i¿ najlepsze
lata dla Le¿ajska i naszego po-
wiatu s¹ dopiero przed nami.

Jak Pan ocenia swoje szanse
na zdobycie mandatu?

Uwa¿am, ¿e s¹ bardzo du¿e. Star-
tujê z mocnej listy jak¹ wystawi³a
Platforma Obywatelska i zajmujê
wysok¹ czwart¹ pozycjê. Z tej po-
zycji mo¿na zdobyæ mandat i jest
na to ogromna szansa, ale pod
jednym warunkiem, i¿ nast¹pi
du¿a mobilizacja naszych miesz-
kañców. Dlatego zwracam siê do
wszystkich mieszkañców Ziemi
Le¿ajskiej niezale¿nie od wieku
czy posiadanych pogl¹dów z ape-
lem o tak¹ w³aœnie pozytywn¹
mobilizacjê i nie zmarnowanie
tej szansy. Stawiaj¹c w dniu 16-go
listopada krzy¿yk na liœcie wy-
borczej numer 4 przy nazwisku
Ordyczyñski Marek Stefan, g³o-
sujecie Pañstwo za normalnoœci¹,
dialogiem a nie k³ótni¹, szacun-
kiem i zaufaniem a nie nienawi-
œci¹ i przede wszystkim za mocn¹
pozycj¹ Le¿ajskiego Powiatu
w Województwie.
Dziêkujê za rozmowê

Rozmawia³a Anna Kielar

OG£OSZENIE P£ATNE
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Z³o¿onych zosta³o ³¹cznie
17 wniosków na kwotê 600 861,76
z³otych. Beneficjentami by³y orga-
nizacje oraz samorz¹dy z dwóch
gmin: Gminy Le¿ajsk oraz Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna. Dziêki
tym funduszom do koñca marca
2015 r. zostan¹ zrealizowane m.in.
inwestycje w zakresie budowy
chodników, parkingów, wiaty re-
kreacyjnej, budowy placu zabaw,
zatoki postojowej a tak¿e wyposa-
¿enie Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych w mundury reprezentacyj-

OG£OSZENIE P£ATNE

�Sylwia Rychlak – Cz³onek Zarz¹du LGD, Urszula Wójciak – Kierownik Biura LGD

We wrzeœniu, Lokalna Grupa Dzia-

³ania Stowarzyszenie Region

Sanu i Trzeboœnicy zakoñczy³a

ostatni w tym roku nabór wnio-

sków w ramach dzia³añ Odnowa

i rozwój wsi oraz Ma³e projekty.

ne. LGD w obecnym okresie pro-
gramowania wyda³a wszystkie œrod-
ki finansowe w ramach czterech
dzia³añ: Ma³e Projekty, Odnowa
i rozwój wsi, Ró¿nicowanie w kie-
runku dzia³alnoœci nierolniczej
oraz Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiêbiorstw, dziêki którym osi¹-
gnê³a za³o¿one w Lokalnej Strate-
gii Rozwoju wskaŸniki.W nowej
perspektywie na lata 2014-2020
bêd¹ do rozdysponowania kolejne
œrodki finansowe daj¹ce mo¿liwoœæ
dalszego rozwoju gmin.

Pieni¹dze w ramach LGD wydane!

�Jedn¹ z inwestycji zrealizowanych w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” jest

budowa zaplecza sportowego w Sarzynie. Kwota dofinansowania: 328 252,00 z³
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Tegoroczne targi płytek ce-
ramicznych i wyposażenia ła-
zienek w Bolonii (CERSAIE BO-
LOGNA 2014), które właśnie
dobiegły końca, pokazują, iż nie
ma „jednej słusznej” koncepcji
na piękną i funkcjonalną łazien-
kę. Na targach pokazało się bli-
sko stu producentów z Hiszpa-
nii, ponad dwustu z Włoch,
trzech z Polski. Wszystkich
producentów płytek było po-
nad 400. Poza znanymi i roz-
powszechnionymi trendami,
takimi jak kolekcje czarno-bia-
łe, glamour, drewno i beton, czy
tradycyjne i stonowane beże,
pojawiają się coraz częściej
wzory znane nam sprzed 20-
30 lat. Pokazane były płytki ma-
łych formatów 10x20 czy
10x30, specjalnie postarzane
poprzez nadanie im struktural-
nej powierzchni, stylizowanej
na ręczną produkcję z manufak-
tury. Płytki te często mają poły-
skującą, nierówną fakturę ze
szkliwem stylizowanym na po-
pękane czy pordzewiałe, tak
jakby „nadgryzł je ząb czasu”.
Do takich kolekcji proponowa-
ne są płytki podłogowe niewiel-
kich formatów (20x20,15x15),
wzorowanych na kształcie
ośmiokąta czy sześciokąta.

Nie brakowało również ko-
lekcji bardzo nowoczesnych
monokolorowych, połączo-
nych z dobrze dopasowaną
mozaiką, utrzymanych w stylu
minimalistycznym.

Przewijają się również barok
i bogato zdobione złotem oraz
różnego rodzaju ornamentami
kolekcje, nazwijmy je „pałaco-
wymi”, które także mają swo-
ich wiernych klientów. Nawet
jeśli ktoś takiego stylu nie lubi,
trudno przejść obok nich obo-
jętnie.

Patrząc pod kątem naszego
klienta, który chce by jego
łazienka miała niepowtarzalny
charakter, a jednocześnie była
funkcjonalna i uniwersalna, naj-
lepiej wpisują się nowoczesne
kolekcje często odwzorowują-
ce subtelne stylizacje kamieni
naturalnych z dodatkami płytek
drewnopodobnych. Mamy
więc deski postarzałe, lappato,
świetnie sprawdzające się
u osób lubiących połysk, ale
niekoniecznie kosztem co-
dziennego „tańca z mopem”
oraz ostatni krzyk mody, czyli
deski na wysoki połysk, które
wyglądają jak piękne odwzoro-
wanie egzotycznego drewna,
pokrytego połyskującą laką.

„Polacy nie gęsi” i swój gust
mają! Nadążamy więc za tren-
dami światowymi, ale łączymy
je z praktycznym użytkowa-
niem. Może prozaiczne, ale to

praktyka decyduje o komforcie
codziennego życia. Dlatego też,
coraz częściej spotykamy się
z możliwością zaprojektowa-
nia swojej łazienki. Klient ma
możliwość skonsultowania
swoich pomysłów z projektan-
tem, uzyskania porad w zakre-
sie doboru kolekcji oraz wypo-
sażenia swojej łazienki. Co wię-
cej, projektant wykona dla nas
często bezpłatny projekt łazien-
ki uwzględniając nasz styl, pre-
ferencje i wytyczne. Zobaczy-
my naszą łazienkę na dużym
ekranie i w okularach 3d. Dzię-
ki temu będziemy mogli nanieść
ewentualne zmiany, czy po pro-
stu upewnić się co do słuszno-
ści koncepcji. I właśnie ten ele-
ment wyróżnia firmę NESTOR-
BUDOWLANY. Takie projek-
ty wykonujemy w obydwu na-
szych salonach w Stalowej
Woli jak i Leżajsku.

Nowe trendyNowe trendyNowe trendy
w łazienkach

Jakie są współczesne trendy w urządzaniu łazienek oraz salonów kąpielo-
wych? To bardzo trudne pytanie nawet dla osoby, która jest na bieżąco ze
współczesnym designem.

NESTOR-BUDOWLANY Marcin Sudoł
www.lazienkawstylu.pl

Salony łazienkowe: LEŻAJSK ul. Rzeszowska 77, STALOWA WOLA ul. Okulickiego 2

Naszym klientom oferujemy
nie tylko kolekcje polskich pro-
ducentów, ale również hisz-
pańskich czy włoskich, których
próżno szukać w niektórych
salonach.

Tym, którym zależy, by ich
łazienka była piękna, niepowta-
rzalna i wygodna, zalecam –
dajmy sobie czas. Nie zosta-
wiajmy wyboru płytek na ostat-
nią chwilę. Pozwólmy projek-
tantowi i sobie doszlifować
szczegóły. Projektowanie to
proces, który wymaga zaanga-
żowania obydwu stron. Efekty
przejdą nasze najśmielsze ocze-
kiwania, jeśli nie będziemy pra-
cować w pośpiechu.

Pamiętajmy jednak, że to my
będziemy przebywać w naszej
łazience na co dzień, najważ-
niejsze więc aby nam się podo-
bała i byśmy czuli się w niej
dobrze.

W materiale wykorzystano zdjęcia projektów klientów firmy
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