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P£ATNIKU!
OD 1.01.2015 ZMIANY W PROCEDURZE

ROZLICZANIA PIT

I PRZESY£ANIA INFORMACJI DO US

Od 1 stycznia 2015 roku wchodz¹ w ¿ycie nowe obowi¹zki w zakresie

przesy³ania do urzêdów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych

obliczeñ podatku za osoby fizyczne za 2014 rok.

Je¿eli przesy³asz dokumenty za wiêcej ni¿ 5 podatników,

musisz to zrobiæ elektronicznie.

Je¿eli przesy³asz dokumenty za 5 i mniej podatników

i nie korzystasz z pomocy np. biura rachunkowego,

decyzja czy zrobisz to papierowo czy elektronicznie nale¿y do Ciebie.

Pamiêtaj jednak, ¿e wybieraj¹c formê papierow¹ masz krótszy termin

– do koñca stycznia.

www.finanse.mf.gov.pl

Dlatego w Starostwie Powiatowym zorganizowana zosta³a
zbiórka, dziêki której przygotowano paczki œwi¹teczne
dla dwóch rodzin zastêpczych, znajduj¹cych siê w trud-
nej sytuacji materialnej. Dziêki akcji Starostwa wychowan-
kowie otrzymali niezbêdne rzeczy m.in. obuwie, ubra-
nie, a tak¿e œwi¹teczne ³akocie, Akcjê, pod patronatem
Starosty, zorganizowa³o Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Le¿ajsku.
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Dobr¹ nowinê

Wam dzisiaj niosê

gwiazda mi o tym mówi³a,

¿e Panna Maria

w Betlejem mieœcie

dziœ syna porodzi³a.

Niech dzieciê Bo¿e

Wam b³ogos³awi,

a w domu niech bêdzie dostatek

gdy usi¹dziecie razem do sto³u

podzielcie siê ze mn¹ op³atkiem.

Ja  siê dziœ  dziele z Wami radoœci¹

przy wigilijnym ¿³óbku dzieciny

¿yczê Wam zdrowia w tym Nowym Roku

dla ca³ej Waszej rodziny.

***

Pamiêtaj o mnie

w Wigilijny wieczór,

gdy pusty talerz na stole postawisz

podziel siê ze mn¹ bia³ym op³atkiem

ja bêdê z Wami kochani,

choæ oceanów przestrzeñ nas dzieli

³¹czy nas przecie¿ op³atek

¿yczê Wam wszystkim,

abyœcie mieli

zdrowie,

pociechê z dzieci,

a w domu!

niech goœci dostatek.

Stanis³aw Kornasiewicz

Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia to
czas radoœci
i pokoju, ale rów-
nie¿ czas dziele-
nia siê z innymi.
Zw³aszcza po-
trzebuj¹cymi.
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Drodzy
Mieszkañcy
Ziemi
Le¿ajskiej

Wyra¿am szczere
i serdecznie
podziêkowanie
oraz g³êboki szacunek
za ka¿dy oddany
na mnie g³os

w wyborach samorz¹dowych.

W przededniu Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿yczê – obfitoœci ³ask
i B³ogos³awieñstwa Bo¿ej Dzieciny
dla wszystkich Mieszkañców
Ziemi Le¿ajskiej oraz Ich Goœci
– w tym i Nowym 2015 Roku.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bartnik
radny Sejmiku

Województwa Podkarpackiego

Bo¿e Narodzenie 2014

Bóg siê rodzi moc truchleje,

przychodzi do nas Maleñka Mi³oœæ,

przyjmijmy j¹ jako nasz¹ moc,

si³ê i œwiat³o rozjaœniaj¹ce nasze codzienne drogi,

abyœmy nie pob³¹dzili.

Koñcz¹cy siê rok niesie nadziejê na lepsze dni.

Wierzê, ¿e takie dni nadejd¹

w Nowym 2015 roku

dla wszystkich Mieszkañców Ziemi Le¿ajskiej.

Niech Rok ten bêdzie

szczególnie dobry i b³ogos³awiony.

Janina Sagatowska

Senator RP

Z okazji nadchodz¹cych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,

¿yczê wszystkim Mieszkañcom
Powiatu Le¿ajskiego,

aby wszystkie dni w roku
by³y tak piêkne i szczêœliwe,

jak ten jeden wigilijny wieczór.
Niech przy œwi¹tecznym stole nie zabraknie

œwiat³a i rodzinnej atmosfery,
aby pojawi³a siê radoœæ, szczêœcie, ¿yczliwoœci,
wzajemne zrozumienie i spe³nienie marzeñ.

Niech Nowy Rok 2015 bêdzie pe³en zdrowia,
szczêœci i pomyœlnoœci.

Zbigniew Rynasiewicz

Pose³ na Sejm RP

Z okazji
zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Wszystkim Mieszkañcom Powiatu Le¿ajskiego
sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia.
¯yczê pomyœlnoœci, spokoju i Wielu £ask Bo¿ych
w Nowym Roku 2015.

Pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim,
którzy obdarzyli mnie ogromnym kredytem
zaufania w wyborach samorz¹dowych.
Zapewniam, ¿e bêdê siê stara³ nie zawieœæ
Pañstwa oczekiwañ.

Marek Ordyczyñski
radny Sejmiku Województwa

Podkarpackiego
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Nowe w³adze Powiatu wybrane

Podczas inauguracyjnej sesji Ra-
dy Powiatu Le¿ajskiego wybrane
zosta³y nowe w³adze. Inaugura-
cyjn¹ sesjê, do czasu wyboru no-
wego przewodnicz¹cego, popro-
wadzi³ jako Radny – Senior – pan
Franciszek Krajewski.

Radni odebrali z r¹k Wojciecha
Juchy  Przewodnicz¹cego Powia-
towej Komisji Wyborczej oraz
Agnieszki Wyczarskiej Pe³nomoc-
nika Starosty Le¿ajskiego ds. wy-
borów samorz¹dowych zaœwiadcze-
nia o wyborze do Rady Powiatu.
Nastêpnie z³o¿yli uroczyste œlubo-
wanie. Przewodnicz¹cym Rady zo-
sta³a pani Danuta Pinderska, a wi-
ceprzewodnicz¹cymi: pan Franci-
szek Krajewski oraz pan Mieczy-
s³aw To³pa.

Starost¹ Le¿ajskim wybrany zo-
sta³ pan Marek Œli¿, Wicestarost¹
zosta³ pan Zdzis³aw Leœko, a cz³on-
kiem Zarz¹du Powiatu pan Lucjan
Czenczek

Wszystkim wybranym sk³a-
damy gratulacje.

PW

Komisja Rewizyjna:
1) Agata Kurlej – Przewodnicz¹-

ca
2) Adam Madej – Zastêpca Prze-

wodnicz¹cej
3) Adam WylaŸ – Sekretarz

Komisja Bud¿etu i Rozwoju
Gospodarczego Powiatu:
1) Marek Karaku³a
2) Zdzis³aw Duszyñski
3) Lucjan Czenczek
4) Marek Kogut
5) Franciszek Krajewski
6) Mieczys³aw To³pa

Komisja Spraw Spo³ecznych:
1) Józef Majkut
2) Monika Milo
3) Marian Grabarz
4) Roman Matuszek
5) Zdzis³aw Zawilski
6) Zdzis³aw Leœko
7) Andrzej Rychel
8) Franciszek Krajewski

1. Czenczek Lucjan Stanis³aw
2. Duszyñski Zdzis³aw
3. Grabarz Marian
4. Karaku³a Marek
5. Kogut Marek
6. Krajewski Franciszek
7. Kurlej Agata
8. Leœko Zdzis³aw
9. Madej Adam
10. Majkut Józef
11. Matuszek Roman

Komisje Rady Powiatu Le¿ajskiego:

12.Milo Monika
13. Pinderska Danuta
14.Rychel Andrzej
15. Stefañski Ireneusz – wygaœniêcie

mandatu 25.11.2014 r.
Jonko Edward – od 19.12.2014 r.

16.Œli¿ Marek
17.To³pa Mieczys³aw
18.WylaŸ Adam
19.Zawilski Zdzis³aw Antoni

Sk³ad Rady Powiatu Le¿ajskiego
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Cz³onek
Zarz¹du Powiatu
Lucjan Czenczek
Zamieszka³y w Woli
Zarczyckiej. ¯ona-
ty, czworo dzieci.
Z zawodu geodeta.
Pracownik samo-
rz¹dowy od 1991
roku. Radny Rady
Powiatu w kaden-
cjach: 2006-2010
i 2010-2014. Cz³o-
nek Zarz¹du Powia-
tu od roku 2006.

Starosta Le¿ajski
Marek Œli¿

Zamieszka³y w Le¿ajsku, ¿onaty, czworo dzieci.
¯ona Urszula z zawodu po³o¿na. Ukoñczy³ Akade-
miê Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie  na Wydziale
Górnictwa w zakresie  technik eksploatacji z³ó¿.
Ostatnio kierownik Referatu Rozwoju Gospodar-
czego Urzêdu Gminy i Miasta Soko³ów Ma³opol-
ski. Pracowa³ w ZPOW Hortex, prowadzi³ równie¿
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Cz³onek Rady Spo³ecznej
Szpitala Powiatowego w Le¿ajsku, Powiatowej Ko-
misji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Le¿ajskiego w po-
przedniej kadencji.  Pracownik samorz¹dowy od 17 lat. Radny Rady Powiatu Le¿aj-
skiego w kadencjach 2002-2006, 2006-2010 oraz 2010-2014.

Wicestarosta Le¿ajski
Zdzis³aw Leœko
Urodzi³ siê 29 kwietnia 1967 r. w Nowej Sarzynie,
zamieszka³y w Starym Mieœcie. Wykszta³cenie: tech-
nik mechanik specjalnoœæ-obróbka skrawaniem, li-
cencjat kierunek-zarz¹dzanie specjalnoœæ-rachun-
kowoœæ i finanse przedsiêbiorstw, wy¿sze magister-
skie kierunek zarz¹dzanie specjalnoœæ przedsiêbior-
czoœæ i marketing, absolwent Politechniki Lubel-
skiej. ̄ ona Halina wykszta³cenie wy¿sze magister
po³o¿nictwa. Dwóch synów: Arkadiusz-student Po-

Przebudowa drogi Giedlarowa – Grodzisko Dolne

zakoñczona

W dniu 5 grudnia br. dokonano
uroczystego otwarcia inwestycji
pod nazw¹ „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1259R Gniewczy-
na (gr. powiatu) Grodzisko – Gie-
dlarowa w km 10+588,00 – 17+
256,56 odcinek Grodzisko Górne-
Giedlarowa”. Okres realizacji robót:

9.04.2014r. – 14.11.2014r.
Podstawowy zakres:

- przebudowa drogi – ok. 6,67 km
- budowa chodników – ok. 2,1 km
- budowa elementów kanaliza-

cji deszczowej ok. 0,6 km
- przebudowa zjazdów – prze-

pustów – ok. 1,11 km
- przebudowa przepustów pod

koron¹ drogi 3 szt. – ok. 33 m
Koszt ca³kowity inwestycji:

5 949 tys. z³;

Zadanie zosta³o sfinansowane
z dotacji bud¿etu pañstwa w ra-
mach wieloletniego programu
pn.: Narodowy Program Przebu-
dowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ –
Rozwój w kwocie – 2 954 tys. z³, po-
zosta³e koszty zadania pokry³ Po-
wiat Le¿ajski wraz z Gmin¹ Gro-
dzisko Dolne (864 tys. z³) i Gmin¹
Le¿ajsk (750 tys. z³).

RI

litechniki Warszawskiej, Bart³omiej- student Szko-
³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie.
Wieloletni pracownik firm komunalnych na sta-
nowiskach: mechanik zmianowy, dyspozytor, dy-
rektor zak³adu, cz³onek zarz¹du, g³ówny specjali-
sta. Radny Rady Gminy Le¿ajsk w latach 1997-2006,
Cz³onek Zarz¹du Gminy Le¿ajsk w latach 1998-
2002, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Le¿ajsk w la-
tach 2004-2006, Radny Rady Powiatu Le¿ajskiego
w latach 2006-2010.
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To nie przypadek, ¿e œwiêto osób
pracuj¹cych w pomocy spo³ecznej
skojarzone zosta³o z ¿yczliwoœci¹.
¯yczliwoœæ bowiem to podstawo-
wa cecha pracownika socjalnego
– przede wszystkim ¿yczliwoœæ do
ludzi potrzebuj¹cych pomocy.

Pracownicy socjalni w naszym Po-
wiecie pracuj¹ w ró¿nego rodzaju
instytucjach, placówkach i organi-
zacjach pomocy spo³ecznej. Nale¿¹
do nich: Oœrodki Pomocy Spo³ecz-
nej, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Domy Pomocy Spo³ecznej,
Œrodowiskowe Domy Samopomocy,
Warsztat Terapii Zajêciowej, Oœrodek
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie, Dom Dziecka.

Jak co roku, g³ównym punktem
uroczystoœci by³o wrêczenie statu-
etek Starosty Le¿ajskiego wyró¿nia-

Powiatowy Dzieñ Pracownika Socjalnego

j¹cym siê pracownikom „za szcze-
gólne zaanga¿owanie w s³u¿bê dru-
giemu cz³owiekowi”. Wraz ze Sta-
rost¹ i Wicestarost¹ wyró¿nienie
wrêczali Burmistrzowie i Wójtowie
gmin z naszego Powiatu.

Uroczystoœæ swoim wystêpem ar-
tystycznym uœwietnili uczestnicy
Oœrodka Rewalidacyjno-Wycho-
wawczego w Laszczynach i Œrodo-
wiskowego Domu Samopomocy
w Sarzynie. PCPR w Le¿ajsku

Jak co roku, w naszym Powiecie
uroczyœcie obchodzony by³ Dzieñ
Pracownika Socjalnego. Zgodnie
z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej,
przypada on na dzieñ 21 listopa-
da, który obchodzony jest równie¿
jako Dzieñ ¯yczliwoœci.

W tym roku wyró¿nienie otrzymali:
� Ewa Miller z Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach
� Grzegorz Dziwota z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ku-

ry³ówce
�Maria Œli¿ z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Le¿ajsku
� Agata Juœko-Zygmunt z Domu Dziecka w Nowej Sarzynie
� Janusz Jaworowski z Warsztatu Terapii Zajêciowej w Le¿ajsku
� Bogus³awa Bujek z Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Sarzynie
� Andrzej Gdañski z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gro-

dzisku Dolnym
� Renata Nowak z Domu Pomocy Spo³ecznej im. Józefa ¯urawia

w Brzózie Królewskiej
� Ewa Chojnacka z Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Nowej Sarzynie
� Janina Malec z Domu Pomocy Spo³ecznej w Piskorowicach-Mo³y-

niach
� Barbara Krzemiñska z Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Le¿ajsku
�Monika Dziwota z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Le-

¿ajsku
� Urszula P³oszaj-Pañczak z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Le¿ajsku
Wszystkim wyró¿nionym serdecznie gratulujemy.

Po raz pierwszy Rejon Kury³ów-
ka i okolice zaanga¿owa³ siê w pro-
jekt „Szlachetnej Paczki”. Wolon-
tariusze wraz z Liderem stanêli na
wysokoœci zadania. Nie wiadomo
kiedy zlecia³ czas, w którym uda³o
siê dotrzeæ do wielu rodzin i do-
prowadziæ do fina³u „Szlachetnej
Paczki”. Nie wiele wolontariusze
osi¹gnêliby, gdyby nie pomoc
wspania³ych Darczyñców, którzy
w cudowny sposób zaanga¿owali
siê, ¿eby móc nieœæ pomoc i ra-
doœæ potrzebuj¹cym. Gdyby ka¿-
dy Darczyñca móg³ osobiœcie zo-
baczyæ zdumienie, radoœæ, potok
³ez wzruszenia w ka¿dej obdaro-
wanej rodzinie by³by wielce wzru-
szony i dumny z pomocy, któr¹
móg³ ofiarowaæ  tym naprawdê
najbardziej potrzebuj¹cym.

„Szlachetna paczka” w Kury³ówce
Wolontariusze sk³adaj¹ serdecz-

ne podziêkowania wspania³ym in-
stytucjom z powiatu le¿ajskiego,
którzy w niezwykle piêkny sposób
przyczynili siê, do niewypowie-
dzianej radoœci rodzin oraz wszyst-
kim osobom prywatnym tj.: Sa-
modzielnemu Publicznemu Ze-
spo³owi Opieki Zdrowotnej
w Le¿ajsku, Komendzie Powiato-
wej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Le¿ajsku, Urzêdowi Gminy Ku-
ry³ówka, Powiatowej  Komendzie
Policji w Le¿ajsku, Stowarzyszeniu
Ziemia Le¿ajska, Miejskiemu
Centrum Kultury w Le¿ajsku,
Bibliotece Publicznej im. Stanis³a-
wa Wyspiañskiego w Le¿ajsku,
PowiatowemuUrzêdowi Pracy
w Le¿ajsku.

wolontariuszka, JM
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 Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od
wrêczenia tytu³ów wraz z medala-
mi, wyst¹pieñ nagrodzonych,
a nastêpnie odby³ siê program ar-
tystyczny wykonaniu uczniów
Szko³y Muzycznej nr 1 w Rzeszo-
wie. Nagrody wrêczali prezes In-
stytutu Pamiêci Narodowej dr
£ukasz Kamiñski oraz dr Ewa Le-
niart dyrektor oddzia³u Instytutu
Pamiêci Narodowej w Rzeszowie.

Pan Zbigniew Larendowicz
w towarzystwie syna Mieczys³awa
Larendowicza oraz córki Bogumi-
³y Kozio³ odebra³ nagrodê, dziê-
kuj¹c wszystkim za tak du¿e wy-
ró¿nienie, jednoczeœnie deklaruj¹c
dalsz¹ pracê na rzecz ca³ego spo³e-
czeñstwa Ziemi Le¿ajskiej. Gratu-
lacjê oraz liczne s³owa podziêko-
wania za pracê z³o¿yli przedstawi-
ciele Ziemi Le¿ajskiej tj. Ojciec
Joachim Ciupa Kustosz Klaszto-
ru OO. Bernardynów, Ojciec Mi-
ros³aw Wiêc³aw, Ojciec Marian
Wachowicz, Stanis³aw Bartnik rad-
ny Sejmiku Województwa Podkar-
packiego, Marek Œli¿ Starosta Le-

Nagroda „Œwiadek Historii”
dla p. Zbigniewa Larendowicza!!!
W dniu 2 grudnia 2014 roku
w Filharmonii Rzeszowskiej zo-
sta³y wrêczone nagrody Instytutu
Pamiêci Narodowej „Œwiadek Hi-
storii”. Wœród nagrodzonych zna-
laz³ siê pan Zbigniew Larendo-
wicz.

Nagroda „Œwiadek Historii” jest
przyznawana osobom fizycznym
szczególnie zas³u¿onym dla upa-
miêtniania historii Narodu Pol-
skiego w poszczególnych regio-
nach kraju oraz osobom wspie-
raj¹cym pion edukacyjny IPN
w realizacji ustawowej dzia³al-
noœci. Nagrodê przyznaje Kapi-
tu³a, której przewodnicz¹cym
jest Prezes Instytutu Pamiêci Na-
rodowej. Laureatem nagrody
mo¿e zostaæ równie¿ osoba nie
bêd¹ca obywatelem polskim.
Nagrodê mo¿na równie¿ przy-
znaæ poœmiertnie.

¿ajski, Jan Kida Starosta Le¿ajski
IV kadencji, Ireneusz Stefañski
Burmistrz Miasta Le¿ajska, An-
drzej Chmura dyrektor Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej oraz goœcie obec-
ni na uroczystoœci. Wniosek
o przyznanie nagrody „Swiadek
Historii” dla pana Zbigniewa La-
rendowicza zosta³ zg³oszony przez
Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku.

PW

Zbigniew Larendowicz
urodzi³ siê 15 listopada 1916 roku
w Le¿ajsku. Cz³onek 1. Dru¿y-
ny Harcerskiej im. Tadeusza Ko-
œciuszki przy le¿ajskim gimna-
zjum, w latach 1935/36 jako do-
wódca. W latach 1933/34 zorga-
nizowa³ dru¿ynê zuchow¹ we wsi
Przychojec. Ukoñczy³ Szko³ê
Starszych Przysposobienia Woj-
skowego i Wo³yñsk¹ Szko³ê Pod-
chor¹¿ych Rezerwy Artylerii
(1938). We wrzeœniu 1939 roku
s³u¿y³ w 24 Pu³ku Artylerii Lek-
kiej, jako dowódca plutonu
w stopniu podporucznika. Do-
sta³ siê do niewoli sowieckiej, po
kilku dniach zbieg³ z transportu
jad¹cego na wschód. Po powro-
cie do Le¿ajska dzia³a³ w Naro-
dowej Organizacji Wojskowej,
gdzie przez pewien czas pe³ni³
funkcjê komendanta obwodu
(ps. „Wicher”). Po wojnie praco-
wa³ jako leœniczy. W latach 1964-
1968 razem z profesorem
S. Myczkowskim tworzy³ Plan
Zagospodarowania Tatrzañskie-
go Parku Narodowego oraz wie-
lu rezerwatów w Polsce po³u-
dniowej. Bra³ tak¿e udzia³ w opra-
cowywaniu ekspertyz dla Polskiej
Akademii Nauk. Po przejœciu na
emeryturê nadal aktywnie dzia³a

zawodowo i spo³ecznie. Sporz¹-
dzi³ opis bibliograficzny niemal
ca³ego ksiêgozbioru klasztoru
OO. Bernardynów w Le¿ajsku.
Oprowadza zorganizowane gru-
py po bibliotece zakonnej. Swo-
ja wiedz¹ wspomaga studentów
i osoby zainteresowane histori¹
regionaln¹. Wspó³pracuje z Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej. Od lat
dzieli siê swoimi wspomnienia-
mi w ramach lekcji szkolnych.
Jest autorem licznych publika-
cji dotycz¹cych historii regionu.
Odznaczony Krzy¿em Partyzanc-
kim, Krzy¿em AK, Krzy¿em
Harcerskim, Odznak¹ Pami¹t-
kow¹ „Akcja Burza” i Odznak¹
Strzeleck¹.

�Wspólne zdjêcie z laureatem
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Nauka mo¿e pasjonowaæ

�Marsza³ek Województwa Podkarpackiego W³adys³aw Ortyl podczas zwiedzania
ekspozycji

 �Konstrukcja robotów na stoisku „Œwiata Robotyki” Sylwester
Paterek oraz CKPiDN w Mielcu

� Stoiska klas biologiczno-chemicznych Zespo³u Szkó³ Lice-
alnych w Le¿ajsku

�Doœwiadczenia chemiczne prowadzone przez studentów Wydzia³u Chemii Politechniki Rzeszowskiej

�Zaproszeni goœcie (w³adze miasta, gminy, powiatu oraz dyrektorzy szkó³)

Inauguracja przegl¹du odby³a
siê w nowej hali sportowej, a uro-
czystego otwarcia dokona³ Dyrek-
tor Zespo³u Szkó³ Licealnych –
pan Zbigniew Trêbacz. Patronat
honorowy nad festiwalem objêli:
pan W³adys³aw Ortyl – Marsza³ek
Województwa Podkarpackiego
oraz pan Jan Kida – Starosta Le-
¿ajski IV kadencji.

Podkarpacki Festiwal Nauki
i Techniki zgromadzi³ wiele uta-
lentowanych osób. Przez dwa dni
przedstawiciele œrodowisk nauko-
wych z województwa podkarpac-
kiego prezentowali swój dorobek
zawodowy, promowali technikê,
zachêcali zwiedzaj¹cych do pog³ê-
biania wiedzy. Przegl¹d adresowa-
ny by³ do osób pasjonuj¹cych siê
biologi¹, chemi¹, informatyk¹, fi-
zyk¹, przemys³em lotniczym i pro-
gramowaniem robotów.

Festiwal by³ niepowtarzaln¹
okazj¹ do prezentacji osi¹gniêæ na-
ukowych w atrakcyjnej i zrozu-
mia³ej formie. Podczas przegl¹du
zwiedzaj¹cym zaprezentowano
m.in.: wystawê samolotów, rakiet
oraz modeli kosmicznych przygo-
towan¹ przez Aeroklub Mielecki
im. Braci Dzia³owskich. Uczestni-

25 listopada 2014 roku w Zespo-
le Szkó³ Licealnych im. Boles³a-
wa Chrobrego w Le¿ajsku roz-
pocz¹³ siê Podkarpacki Festiwal
Nauki i Techniki.

�Otwarcie Podkarpackiego Festiwalu
Nauki i Techniki przez dyr. Zespo³u Szkó³
Licealnych im. B. Chrobrego w Le¿ajsku
p. Zbigniewa Trêbacza

cy imprezy odbywali wirtualne loty
samolotem – proponowane przez
Mielecki Portal Lotniczy. Agencja
Rozwoju Regionalnego „MARR”

� Potêga Umys³u – urz¹dzenia wykorzy-
stuj¹ce fale mózgowe EEG do treningu
koncentracji przygotowane przez Plane-
taziemia.com Piotra So³kiewicza

S.A inspirowa³a przyby³ych pojaz-
dami elektrycznymi. Uczniowie
Zespo³u Szkó³ im. Franciszka Leji
z Grodziska Górnego imponowa-

li pokazem robotów autonomicz-
nych, wykorzystywanych w edu-
kacji.

Pasjonaci informatyki mogli
zobaczyæ interaktywne stoiska
przygotowane przez Œwiat Robo-
tyki Sylwester Paterek oraz Cen-
trum Kszta³cenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli
w Mielcu. Zapaleñcy chemii i bio-
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Jego g³ównym organizatorem
by³a Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Le¿ajsku –
Pion Oœwiaty Zdrowotnej i Pro-
mocji Zdrowia oraz Starostwo Po-
wiatowe w Le¿ajsku. Konkurs
mia³ na celu edukacjê m³odzie¿y
w zakresie zaka¿eñ HIV i wystê-
powania choroby AIDS, przeciw-
dzia³anie narkotykom i dopala-
czom oraz propagowanie zdrowe-
go stylu ¿ycia i bezpiecznych za-
chowañ. Przygotowanie meryto-
ryczne m³odzie¿y odby³o siê po-
przez realizacjê w szkole progra-
mów profilaktycznych takich jak:
„Zapobieganie HIV/AIDS i cho-
robom przenoszonym drog¹
p³ciow¹. Edukacja m³odzie¿y
szkolnej”, prowadzonego przez
pedagoga szkolnego – Pani¹ Iza-
belê Miazga oraz „ARS – czyli jak
dbaæ o mi³oœæ”, prowadzonego
przez pedagoga szkolnego Pani¹

„Wiem wszystko o HIV/AIDS, narkotykach i dopalaczach”

w Zespole Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku

El¿bietê Rup, a tak¿e prezentacjê
multimedialn¹ przeprowadzon¹
przez pracowników Sanepidu:
Pani¹ Mariê Babiarz i Pani¹ Ange-
linê Grabarz.

Do konkursu przyst¹pi³o jede-
nastu uczniów z klas drugich.
Ka¿dy losowa³ kolejnoœæ odpowie-
dzi a nastêpnie zestaw sk³adaj¹cy
siê z czterech pytañ. Uczestników
ocenia³a komisja w sk³adzie : Pan
Leszek Solarz – Pañstwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Le-
¿ajsku, Pani Aurelia Kryla – przed-
stawiciel Starostwa Powiatowego
w Le¿ajsku, Pani Maria Babiarz –
pracownik Oœwiaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia PSSE w Le¿aj-

sku, Pan Waldemar T³uczek – za-
stêpca Dyrektora Zespo³u Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku. Uczniowie
wykazali siê du¿¹ wiedz¹ na co
zwrócili uwagê w podsumowaniu
cz³onkowie komisji. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni bar-
dzo atrakcyjnymi nagrodami, ta-
kimi jak: tablet, pen-drive, mp3,
mp4, s³uchawki, ksi¹¿ki, s³owni-
ki. Sponsorem nagród by³o Staro-
stwo Powiatowe w Le¿ajsku.

Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych im. B. Chrobrego w Le¿aj-
sku bardzo dziêkuje organizatorom
konkursu za wspó³pracê oraz ufun-
dowanie tak wspania³ych nagród.

IM

W ramach Œwiatowego Dnia Wal-
ki z AIDS/HIV dnia 2.12.2014 r.
w Zespole Szkó³ Licealnych im.
B. Chrobrego w Le¿ajsku odby³
siê powiatowy konkurs pod ha-
s³em „Wiem wszystko o HIV/AIDS,
narkotykach i dopalaczach”.

Uczniowie, którzy uzyskali

najwiêksz¹ liczbê punktów:

I miejsce

Magdalena Czech kl. 2g LO

II miejsce

Iwona Bucior kl. 2TE

III miejsce

Magdalena Jaœkowiec

kl.2w LO

Wyró¿nienia otrzymali:

Sylwia Bia³y kl.2a, Maja Boj-

kokl 2b, Edyta Nicpoñ kl. 2h,

Aneta Buszta kl. 2b, Alicja

Wróbel kl. 2c, Natalia S³omia-

na kl. 2e, Beata So³ek kl.2f,

Magdalena Kojder kl. 2TL.

� Roboty z Zespo³u Szkó³ im. prof. Fran-

ciszka Leji w Grodzisku Górnym

� Przeja¿d¿ka trójko³owym pojazdem

elektrycznym

� Lot symulatorem œmig³owca Black Hawk – Mielecki Portal

Lotniczy EPML Spotters

� Warsztaty modelarskie z budowy szybowców prowadzone

przez Aeroklub Mielecki im. Braci Dzia³owskiech

logii brali udzia³ w doœwiadcze-
niach opracowanych i prezento-
wanych przez Politechnikê Rze-
szowsk¹, Uniwersytet Rzeszowski,
UMCS Wydzia³ Fizyki, Zespó³
Szkó³ Licealnych im. B. Chrobre-
go w Le¿ajsku, Gimnazjum
w Nowej Sarzynie. Ka¿dy uczest-
nik móg³ sprawdziæ potêgê swego
umys³u dziêki urz¹dzeniom EEG
obs³ugiwanym przez Planetazie-
mia.com Piotr So³kiewicz. W trak-
cie festiwalu odby³y siê wyk³ady
popularno-naukowe oraz warszta-
ty z fotografii tematycznej (Labo-

ratorium FOTO LAB), modelar-
stwa (Aeroklub Mielecki im. Bra-
ci Dzia³owskich), odnawialnych
Ÿróde³ energii (Podkarpacki Kla-
ster Energii). G³ówn¹ atrakcj¹
imprezy by³a interaktywna wysta-
wa „Eksperymentuj” przygotowa-
na przez Centrum Nauki Koper-
nik.

Podczas Podkarpackiego Festi-
walu Nauki i Techniki reprezen-
tanci œrodowisk naukowych w cie-
kawy sposób prezentowali swoje
osi¹gniêcia. Trzeba podkreœliæ, ¿e
wiek nie stanowi³ ¿adnej bariery,

a ka¿dy zwiedzaj¹cy móg³ znaleŸæ
coœ dla siebie. Wystawy odwiedza-
³a nie tylko m³odzie¿, wœród zain-
teresowanych nie zabrak³o tak¿e
zaintrygowanych uczniów szkó³
podstawowych i ciekawskich
przedszkolaków. W przegl¹dzie
uczestniczy³o 1500 osób. Wszyscy
wystawcy przygotowali interesuj¹-
cy program. Dziêki nim mieszkañ-
cy naszego regionu mogli wzi¹æ
udzia³ w wartoœciowym wydarze-
niu edukacyjnym.

AG
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Stanis³awa

Stañko

Urodzi³ siê w Le¿ajsku 24 lute-
go 1944 roku. Po ukoñczeniu
szko³y œredniej poœwiêci³ siê karie-
rze wojskowej. W 1965 roku ukoñ-
czy³ Oficersk¹ Szko³ê Samocho-
dow¹ w Pile i rozpocz¹³ pracê na
stanowisku dowódcy plutonu,
a nastêpnie dowódcy kompanii
w 1. Technicznym Pu³ku In¿ynie-
ryjnym. W 1968 r. zosta³ komen-
dantem Podoficerskiej Szko³y Za-
wodowej w Oœrodku Szkolenia
Operatorów Mechaników w Gru-
pie ko³o Grudzi¹dza. W latach
1971-1974 podj¹³ studia w Akade-
mii Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego, a po jej ukoñczeniu
zosta³ kwatermistrzem – zastêpc¹
dowódcy 55 Pu³ku Zmechanizo-
wanego w Braniewie, kieruj¹c jed-
noczeœnie w pe³ni zintegrowanym
systemem zabezpieczenia jedno-
stek, zak³adów i instytucji garni-
zonu. W 1977 roku bra³ udzia³
w misji pokojowej na Bliskim
Wschodzie, w sk³adzie Polskiej
Wojskowej Jednostki Specjalnej
ONZ. Po powrocie do kraju pe³-
ni³ funkcjê zastêpcy kwatermi-
strza 16. Dywizji Pancernej w El-
bl¹gu, a do 1980 roku zastêpcy
dowódcy 8. Dywizji Zmechanizo-
wanej w Koszalinie. W 1982 roku
zosta³ skierowany na studia do
Akademii Sztabu Generalnego Si³
Zbrojnych ZSRR. Po powrocie
pe³ni³ szereg odpowiedzialnych
stanowisk: szefa sztabu zastêpcy
kwatermistrza Pomorskiego Okrê-
gu Wojskowego, a od 1986 r. kwa-
termistrza – zastêpcy POW.

W 1991 obj¹³ stanowisko zastêp-
cy G³ównego Kwatermistrza Woj-
ska Polskiego – wiceministra Obro-
ny Narodowej. Po reorganizacji Si³
Zbrojnych pe³ni³ stanowisko za-
stêpcy szefa Zarz¹du Zaopatrze-
nia, a od 1996 r. szefa Zarz¹du
Materia³owego Sztabu Generalne-
go WP. Awans na stopieñ genera-
³a brygady otrzyma³ w 1996 r. z r¹k

Po¿egnaliœmy

19 listopada 2014 roku w Warszawie zmar³ genera³
brygady Wojska Polskiego Stanis³aw Stañko, by³y
absolwent Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³a-
wa Chrobrego w Le¿ajsku (matura – 1962).

genera³a brygady WP

prezydenta RP. Na emeryturê prze-
szed³ w 2002 roku. W okresie s³u¿-
by wojskowej zosta³ odznaczony:
Krzy¿em Komandorskim, Oficer-

Wyrazy
wspó³czucia i ¿alu

¯onie, Rodzinie
oraz Bliskim

z powodu œmierci

genera³a brygady

Stanis³awa

Stañko
sk³ada

Zarz¹d Powiatu Le¿ajskiego,

Dyrektor MZL

i Przewodnicz¹cy Rady MZL

Z g³êbokim smutkiem
przyjêliœmy wiadomoœæ

o œmierci
gen. bryg.

Stanis³awa

Stañko

Wyrazy g³êbokiego ¿alu
i wspó³czucia

Rodzinie i Bliskim

sk³adaj¹
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Zespo³u Szkó³ Licealnych
im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku

skim i Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Srebrnym Krzy-
¿em Zas³ugi, Medalami „Si³ Zbroj-
nych w S³u¿bie Ojczyzny” i „Za
Zas³ugi dla Obronnoœci Kraju”,
Medalem ONZ „W S³u¿bie Poko-
ju”. W 1997 r. otrzyma³ Honoro-
we Obywatelstwo Miasta Le¿ajska.
Zosta³ pochowany na cmentarzu
na Pow¹zkach w kwaterze Wojska
Polskiego w dniu 25 listopada
2014 roku.

Msza Œwiêta w intencji zmar³e-
go odby³a siê w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego. Dalsza czêœæ uro-
czystoœci pogrzebowej odby³a siê
na Cmentarzu Pow¹zkowskim

w Warszawie. W ostatniej drodze
Genera³owi towarzyszyli: rodzina,
przyjaciele, a wœród nich przedsta-
wiciele spo³ecznoœci le¿ajskiej –
Waldemar T³uczek, Eugeniusz Jos-
se, Zofia Tokarz, Wojciech Tokarz,
Adrian Rauza oraz Wojciech Sro-
ka. G³os w imieniu mieszkañców
Le¿ajska oraz kolegów z liceum
zabra³ Eugeniusz Josse, który
w krótkich s³owach po¿egna³ Ge-
nera³a. ab

Opracowano na podstawie: 100 lat
Gimnazjum i Liceum im. Boles³awa
Chrobrego w Le¿ajsku: 1912-2012:
Ksiêga Jubileuszowa, red. Jerzy Fon-
fara, Le¿ajsk 2012
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W Zespole Szkó³ im. Ignacego
£ukasiewicza w Nowej Sarzynie
jest wielu wolontariuszy. M³odzie¿
podejmuje siê ró¿norodnych
przedsiêwziêæ, proponowanych
miêdzy innymi przez dzia³aj¹ce od
dziesiêciu lat Szkolne Ko³o Wolon-
tariatu. Najwiêksz¹ popularnoœci¹
wœród uczniów ciesz¹ siê formy
wolontariatu akcyjnego np. zbiór-
ka s³odyczy, podczas której staj¹c
siê pomocnikami œw. Miko³aja dy-
¿uruj¹ w wybranych sklepach na
terenie Nowej Sarzyny i Sarzyny,
zachêcaj¹c odwiedzaj¹cych do za-
kupu s³odyczy na rzecz dzieci i in-
nych osób, które znajduj¹ siê
w trudnej sytuacji. Jest to forma
pomagania lubiana przez m³o-
dzie¿ – od wielu lat bior¹ w niej
udzia³ du¿e grupy chêtnych.
W tym roku by³a to rekordowa licz-
ba 45 osób. Kolejn¹ akcj¹, w któr¹
w³¹czy³o siê kilkanaœcie osób, by³o

Miêdzynarodowy Dzieñ Wolontariusza
Od 39 lat 5 grudnia obchodzony
jest Miêdzynarodowy Dzieñ
Wolontariusza. Celem tych obcho-
dów jest uznanie pracy wolonta-
riuszy na ca³ym œwiecie i podziê-
kowanie za ich trud, czas i umie-
jêtnoœci.

sprzedawanie zniczy przed Œwiê-
tem Zmar³ych. Przez pó³tora ty-
godnia, mimo póŸnej pory i nie-
sprzyjaj¹cej pogody, uczniowie wy-
trwale rozprowadzali znicze na
rzecz Stowarzyszenia „Dobry
Dom”.

Wolontariat w szkole to nie tyl-
ko akcje. To tak¿e dzia³ania poje-
dynczych osób, takie jak pomaga-
nie w nauce, zabawy organizowa-
ne na rzecz dzieci, które znalaz³y
siê w trudnej sytuacji ¿yciowej,
indywidualne pomaganie osobom
niepe³nosprawnym (nie tylko w
ci¹gu roku szkolnego, ale te¿ pod-
czas wakacji), wykonywanie ró¿-
nych zadañ na rzecz instytucji i

stowarzyszeñ, funkcjonuj¹cych w
œrodowisku lokalnym.

Wolontariusze maj¹ te¿ mo¿li-
woœæ rozwijaæ swoje umiejêtnoœci
i zdobywaæ nowe doœwiadczenia
podczas spotkañ ko³a i organizo-
wanych dla nich szkoleñ i warsz-
tatów. W bie¿¹cym roku szkolnym
kilkoro z nich w³¹czy³o siê projekt
Dobrego Domu „Poznajmy siê”,
w ramach którego uczestniczyli
w dwudniowym szkoleniu z ase-
kuracji i pomocy osobom niepe³-
nosprawnym na wózkach inwa-
lidzkich oraz w warsztatach foto-
graficznych.

Wolontariusze poznaj¹ te¿ spe-
cyfikê pracy instytucji, które wy-
konuj¹ zadania na rzecz innych –
w tym roku np. odwiedzili Œrodo-
wiskowy Dom Samopomocy
w Sarzynie.

Inne zadania, w które anga¿uje
siê m³odzie¿ (nie tylko ta, nale¿¹-
ca do ko³a) to np.: zbieranie na-
krêtek (dziêki czemu udaje siê
pomóc kolejnej osobie, zyskuj¹c
œrodki na zakup potrzebnego
sprzêtu, rehabilitacjê czy leczenie),
w³¹czanie siê w zbiórki i kwesty
jak np. „Góra Grosza”, Wielka Or-
kiestra Œwi¹tecznej Pomocy, akcje

na rzecz zwierz¹t ze Schroniska
„Kundelek ”, pozyskiwanie zu¿y-
tych telefonów i inne.

Zadania realizowane przez m³o-
dzie¿ to czêsto coœ wiêcej ni¿ po-
maganie – podczas nich nawi¹zuj¹
siê ciekawe znajomoœci i przyjaŸ-
nie, powstaj¹ nowe pomys³y, wo-
lontariusze zyskuj¹ cenne umie-
jêtnoœci i rozwijaj¹ siê w aktywny
sposób.

Bycie wolontariuszem daje wiêc
wiele mo¿liwoœci rozwoju w³asnej
aktywnoœci, zainteresowañ, przy-
czynia siê te¿ do pog³êbiania swo-
jej wiedzy i umiejêtnoœci.

Wolontariusze dziel¹c siê z in-
nymi swoim zaanga¿owaniem,
pozytywn¹ energi¹, czasem, ¿ycz-
liwoœci¹ zmieniaj¹ rzeczywistoœæ.
Dziêki wzajemnemu oddzia³ywa-
niu wolontariuszy i œrodowiska
œwiat wokó³ staje siê barwniejszy
i ¿yje siê nim ³atwiej i piêkniej.

Za takie postawy, realizowane
wspólnie dzia³ania, pomys³y i en-
tuzjazm dziêkujemy wszystkim
wolontariuszom.

opiekun
Szkolnego Ko³a

Wolontariatu

Mam tak samo jak Ty miasto
moje, a w nim najpiêkniejszy mój
œwiat – œpiewa³ Czes³aw Niemen
w piosence „Sen o Warszawie”.
W³aœnie do stolicy pojechali w li-
stopadzie uczestnicy ko³a dzien-
nikarskiego i teatralnego oraz Klu-
bu Mi³oœników Kultury Anglosa-
skiej wraz ze swoimi opiekunami:
Monik¹ £obodziñsk¹-Zygmunt,
Joann¹ Czerwonk¹, Katarzyn¹ Piœ-
ko i Joann¹ Superson-Kletowsk¹.

W pi¹tkowy, wczesny i nieco
mroŸny poranek, wyruszyliœmy na
podbój Warszawy. Tu¿ po przyjeŸ-
dzie czeka³a na nas pierwsza atrak-
cja. Dla kó³ dziennikarskiego i te-
atralnego organizatorki wycieczki
zaplanowa³y wizytê w Polskim Ra-
diu. Od razu, gdy weszliœmy do
budynku tego medium kultury,
przywita³ nas by³y spiker radiowy,
który okaza³ siê naszym przewod-
nikiem. Zostaliœmy oprowadzeni
po salach nagraniowych, studiach,
a tak¿e odwiedziliœmy biuro repor-
terów oraz mieliœmy okazjê poroz-

mawiaæ z dziennikark¹ zajmuj¹c¹
siê konfliktami zbrojnymi i wojsko-
woœci¹. W tym samym czasie gru-
pa „angielska” uczestniczy³a w in-
teraktywnym spektaklu „Welcome
to the USA”, do którego scenariusz
napisa³a Linda Vignac. Jest ona
z pochodzenia Amerykank¹ i od
dwudziestu lat ³¹czy pracê nauczy-
cielki jêzyka angielskiego z gr¹ ak-
torsk¹. W swoim przedstawieniu,
w sposób humorystyczny, zwróci³a
uwagê na stereotypy w postrzega-
niu mieszkañców i stylu ¿ycia
w Stanach Zjednoczonych. Na-

stêpnie pojechaliœmy na ulicê Anie-
lewicza, aby zwiedziæ multimedial-
ne Muzeum Historii ¯ydów Pol-
skich. Wystawa sk³ada siê z oœmiu
galerii, które ukazuj¹ kolejne eta-
py ¿ycia tej narodowoœci: od legend
o przybyciu ̄ ydów na ziemie pol-
skie, poprzez pierwsze ich osadnic-
two, rozwój kultury, czas holokau-
stu i dzieje najnowsze. Zwiedzaj¹-
cy mo¿e zanurzyæ siê w historii
opowiadanej przez zabytkowe
przedmioty, malowid³a, instalacje
interaktywne, rekonstrukcje i ma-
kiety, projekcje wideo, dŸwiêki
i teksty kultury. Na zewn¹trz tego
oszklonego i nowoczesnego pod
wzglêdem architektonicznym bu-
dynku, znajduje siê Pomnik Boha-
terów Getta, który sta³ siê ikon¹
walki o wolnoœæ i godnoœæ ludzk¹.

Kolejny etap wycieczki to zwie-
dzanie Starego Miasta. By³o trochê
ch³odno, lecz to nie przeszkodzi³o,
aby podziwiaæ piêknie oœwietlone
kamieniczki i uliczki Starówki. Na
Krakowskim Przedmieœciu zwróci-
liœmy uwagê na miejsce upamiêt-
niaj¹ce sklep Stanis³awa Wokulskie-
go (bohatera „Lalki” B. Prusa).
W œwietle reflektorów ulicznych
podziwialiœmy Zamek Królewski
oraz bêd¹cy w remoncie pomnik
Warszawskiej Syrenki. Na koniec
pojechaliœmy do Teatru Komedia,
na spektakl pod tytu³em „Klejno-
ty”. Jak zobowi¹zuje nazwa teatru,
by³a to angielska farsa w najlepszym
wydaniu. Mogliœmy zobaczyæ dow-
cipn¹ historiê o Rogerze Foggu –
w³aœcicielu londyñskiego sklepu ju-
bilerskiego, który prowadzi po-
dwójne ¿ycie. Po zakoñczonym
przedstawieniu nadszed³ czas na
powrót do domu. Zmêczeni, ale
w pogodnych nastrojach dotarli-
œmy do Nowej Sarzyny oko³o go-
dziny drugiej w nocy. Ten listopa-
dowy wyjazd do stolicy (dofinanso-
wany przez Fundacjê PGNiG) do-
starczy³ wszystkim uczestnikom wy-
cieczki wielu atrakcji, wra¿eñ i mi-
³ych wspomnieñ.

Warszawo, nasza piêkna
stolico! – relacja

ZSNS
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Daria Baran z klasy 3A Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Zespole
Szkó³ im. I. £ukasiewicza w No-
wej Sarzynie zdoby³a III miejsce
w „XI Ogólnopolskim Konkursie
na Esej 2014 – Literatura pamiê-
ci”.

Jury (nauczyciele akademiccy
Uniwersytetu Opolskiego) w na-
stêpuj¹cy sposób uzasadniali na-
grodzenie pracy Darii: Esej ten jest
wyrazem indywidualnego prze¿y-
cia, uwewnêtrznienia problemów po-
jawiaj¹cych siê w „prozie pamiêci”
uprawianej przez Myœliwskiego,
a przy tym odwa¿n¹ prób¹ objêcia
ca³ej drogi twórczej autora Widno-
krêgu. Autor, z godn¹ podkreœlenia
wstrzemiêŸliwoœci¹, mno¿y pytania,

Daria Baran laureatk¹
Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

które wa¿ne wydaj¹ siê zw³aszcza
jego rówieœnikom, traktuj¹c powie-
œci Myœliwskiego jako swoiste prze-
wodniki po skrytych w zakamar-
kach naszej œwiadomoœci zasadach
wspominania. Praca zdradza umie-
jêtnoœæ ca³oœciowego postrzegania
zjawisk spo³eczno-literackich, sporz¹-
dzona zosta³a jêzykiem bezb³êdnym
i przejrzystym.

Do konkursu nap³ynê³y pra-
ce z ca³ej Polski. O jego pozio-
mie œwiadczy fakt, ¿e uczennice
Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzy-
nie wyprzedzi³y jedynie finalist-
ki Olimpiady Literatury i Jêzyka
Polskiego. Warto tak¿e wspo-
mnieæ, ¿e Daria w roku 2014 by³a
jedyn¹ reprezentantk¹ powiatu
we wspomnianej XIV Olimpia-

dzie LiJP. Na etapie kwalifikacji
uzyska³a wynik 58/60.

Obecnie uczennica przygoto-
wuje siê do udzia³u w kolejnej
edycji. Nad przygotowaniem
Darii do ró¿nych konkursów
(gromadzenie odpowiedniej lite-
ratury przedmiotowej, wybór
form pracy, jej konceptów oraz
ostatecznego zredagowania) czu-
wa nauczyciel dr Stanis³aw Ku-
siak.

ZSNS

Projekt by³ odpowiedzi¹ na po-
trzeby spo³ecznoœci zwi¹zane
z niewielk¹ wiedz¹ na temat osób
niepe³nosprawnych, ich potrzeb
i problemów z którymi borykaj¹
siê na co dzieñ. Dzia³anie stano-
wi³o próbê przeciwdzia³ania wyklu-
czeniu i marginalizacji tych osób
w lokalnym œrodowisku, poprzez
integracjê osób pe³nosprawnych
i niepe³nosprawnych, poprzez
wzajemne poznawanie siê, wspól-
ne dzia³ania, zabawê i rywalizacjê.

– Jak wynika z naszych dotych-
czasowych doœwiadczeñ, znaczna
wiêkszoœæ mieszkañców powiatu po-
siada niewielk¹ wiedzê na temat ON.
Pomimo tego, i¿ widok osób z niepe³-
nosprawnoœci¹, równie¿ tych porusza-
j¹cych siê na wózkach jest coraz po-
wszechniejszy, niewiele osób wie jak
zachowaæ siê oraz jak fachowo po-
móc tym ludziom w pokonywaniu
otaczaj¹cych nas barier architekto-
nicznych – argumentuje prezes
Stowarzyszenia „Dobry Dom” Ma-
rek Piechuta. Drugim aspektem
by³a potrzeba prze³amywania

To siê nazywa integracja
Zakoñczy³ siê projekt „Poznajmy siê” realizowany przez Stowarzyszenie „Dobry Dom” z Woli
Zarczyckiej w ramach programu „Dzia³aj lokalnie”. Efektem projektu jest wystawa fotogra-
ficzna, któr¹ mo¿na obejrzeæ w Miejskim Centrum Kultury w Le¿ajsku oraz w Oœrodku Kultury
w Nowej Sarzynie.

w osobach niepe³nosprawnych
wewnêtrznych lêków i obaw przed
wyjœciem „do ludzi”.

Zaanga¿owanie w projekt
mieszkañców powiatu przyczyni-
³o siê do poznania i lepszego zro-
zumienia problemu niepe³no-
sprawnoœci ruchowej. Uczestnicy
projektu zdobyli podstawow¹ wie-
dzê z zakresu opieki nad osobami

niepe³nosprawnymi, w tym zasad
bezpiecznego pokonywania prze-
szkód przez osobê poruszaj¹c¹ siê
na wózku. Mia³y tak¿e mo¿liwoœæ
zapoznania siê ze specjalistycznym
sprzêtem – m.in. schodo³azem,
parapodium, samochodem do
transportu osób na wózkach,
sprzêtem ortopedycznym. Ponad-
to wspólne uczestnictwo w warsz-

tatach fotograficznych oraz tur-
nieju sportowym umo¿liwi³y in-
tegracjê (mo¿e nawet zawi¹zanie
przyjaŸni) oraz stanowi³y dosko-
na³¹ okazjê do zrozumienia barier
z jakimi na co dzieñ spotykaj¹ siê
osoby z niepe³nosprawnoœci¹.

– Wspó³praca uczestników projektu
przynios³a obopólne korzyœci. Osoby
pe³nosprawne zyska³y nowe doœwiad-
czenia w zakresie problemu niepe³no-
sprawnoœci. Dziêki temu, i¿ mia³y mo¿-
liwoœæ zasi¹œæ na wózku inwalidzkim
i obejrzeæ œwiat z perspektywy osoby
niepe³nosprawnej, z pewnoœci¹ zwery-
fikowa³y swoje dotychczasowe wy-
obra¿enia na temat problemów osób
niepe³nosprawnych, co zaowocowa³o
wzrostem empatii, tolerancji i szacun-
ku do drugiego cz³owieka. Z kolei
osoby niepe³nosprawne mia³y mo¿li-
woœæ prze³amania barier, poprzez „wyj-
œcie do ludzi”, wiêksze otwarcie siê na
otaczaj¹cy œwiat oraz wzrost poczucia
w³asnej wartoœci – przekonuje Ma-
rek Piechuta.

Projekt przyczyni³ siê do zmia-
ny postrzegania osób niepe³no-
sprawnych ruchowo w lokalnym
œrodowisku oraz sprawi³, ¿e wiêk-
sza grupa ludzi jest œwiadoma pro-
blemów i ograniczeñ dotycz¹cych
osób niepe³nosprawnych – orga-
nizatorzy projektu za³o¿yli, i¿ oso-
by bior¹ce udzia³ w projekcie opo-
wiedz¹ o swoich doœwiadczeniach
rodzinom i znajomym, zachêca-
j¹c ich do dzia³ania na rzecz osób
niepe³nosprawnych.

Stowarzyszenie „Dobry Dom”
od pocz¹tku istnienia podejmuje
dzia³ania, maj¹ce na celu wspie-
raæ i anga¿owaæ osoby niepe³no-
sprawne oraz lokaln¹ spo³ecznoœæ
do pracy na rzecz drugiego cz³o-
wieka. W ramach projektu zosta-
³y przeprowadzone nastêpuj¹ce
dzia³ania: warsztaty zwi¹zane
z pomoc¹ i asekuracj¹ osób nie-
pe³nosprawnych ruchowo w po-
konywaniu przeszkód architekto-
nicznych oraz z podstawow¹
opiek¹ nad nimi; warsztaty foto-
graficzne; rekreacyjno-integracyj-
ny turniej sportowy.

Efektem przedsiêwziêcia jest,
prezentowana w Miejskim Cen-
trum Kultury w Le¿ajsku oraz
w Oœrodku Kultury w Nowej Sa-
rzynie wystawa fotografii o tema-
tyce dotycz¹cej osób niepe³no-
sprawnych, wykonanych przez
samych uczestników. Wystawa ta
za pomoc¹ samych obrazów, bez
u¿ycia s³ów, doskonale ilustruje
jakie korzyœci przynios³a realizacja
tego projektu.Serdecznie zachêca-
my do jej obejrzenia.

Projekt dofinansowany ze środków Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku

Anna Zawadzka



GMINA KURY£ÓWKA �

13KURIER POWIATOWY � 12/2014 (129)

Od samego pocz¹tku ta miê-
dzypowiatowa impreza muzyczna
cieszy siê du¿ym zainteresowa-
niem wœród spo³ecznoœci lokalnej
i nie tylko. Wraz z zainteresowa-
niem roœnie te¿ poziom artystycz-
ny konkursu. St¹d koniecznym
by³o przeprowadzenie eliminacji,
które odby³y siê 26 listopada br.
W eliminacjach, w których wziê³o
udzia³ 30 m³odych artystów Jury
wy³oni³o 18 osób – finalistów te-
gorocznego Festiwalu.

Niedzielne œpiewanie ocenia³o
Jury w sk³adzie: Janusz Szpila
(przewodnicz¹cy), Paulina Leniart
i Mateusz Winiarski. Na scenie
rozbrzmiewa³y piosenki w ró¿nych
rytmach, do których licznie zgro-
madzona publicznoœæ do³¹cza³a
gromkie brawa.

Od pocz¹tku istnienia tej im-
prezy Miko³aj i dyrektor GOK za-
biegaj¹, by nagrody dla uczestni-
ków, a tym bardziej laureatów, by³y
cenne i sprawia³y radoœæ nagrodzo-
nym. Tak jest od wielu lat, tak te¿
by³o i w tym roku. Nagroda Grand
Prix to oczywiœcie jak nakazuje tra-
dycja – rower i wiele innych cieka-
wych nagród.

Tê najwa¿niejsz¹ nagrodê,w tym
roku wrêcza³ w imieniu Wójta
Gminy: sekretarz Urzêdu Gminy
pan Roman Sza³ajko, który od sa-
mego pocz¹tku œledzi³ zmagania
m³odych artystów. Nagroda Grand
Prix, w tej edycji powêdrowa³a do
Kamila Kotulskiego z Brzyskiej
Woli, który wykona³ piosenkê

Najserdeczniejsze ¿yczenia piêknych, niezapomnianych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, które przynios¹ radoœæ i wzruszenie

oraz wzajemn¹ ¿yczliwoœæ i optymizm w nadchodz¹cym Nowym 2015 Roku
Mieszkañcom Powiatu Le¿ajskiego

sk³adaj¹ Wójt i Rada Gminy Kury³ówka

Miko³aja czas zacz¹æ…
7 grudnia br. Gminny Oœrodek
Kultury w Kury³ówce rozbrzmie-
wa³ radosnymi dŸwiêkami i s³o-
wami piêknych piosenek, a to za
spraw¹ kolejnej edycji Festiwalu
Piosenki „MIKO£AJ”.

„Ma³e têsknoty” – Krystyny Proñ-
ko, swoim wykonaniem ujmuj¹c
nie tylko Jury, ale równie¿ Festi-
walow¹ Publicznoœæ zdobywaj¹c
tym samym Nagrodê Publiczno-
œci. Podczas obrad Jury na scenie
prezentowa³y siê zespo³y Gminne-
go Oœrodka Kultury – zespó³ wo-
kalny „Piêcionuta”, Orkiestra Dêta
oraz Chór Mêski „Cornelliuss”.

Organizatorzy sk³adaj¹ podziêko-
wania wszystkim sponsorom
i darczyñcom: �PGNiG w Warsza-
wie O/Sanok (sponsor g³ówny)
�ZGK Kury³ówka �OSP im. Józefa
Szczêsnego w Kury³ówce �KASA
Stefczyka w Le¿ajsku ul. Mickiewi-
cza 8 �MOSiR Le¿ajsk �Pizzeria
„S³oneczna California” �patronat
medialny TVP Rzeszów.

Wiêcej zdjêæ na
www.kurylowka.pl

oraz www.facebok.com/gokkury
gbpwz

Serdecznie dziêkujê wszystkim
wokalistom oraz instruktorom za
profesjonalne przygotowanie
uczestników. W sposób szcze-
gólny pragnê pogratulowaæ
osi¹gniêæ wokalistom z terenu
naszej gminy. Od 5 lat systema-
tycznie zwiêksza siê liczba wo-
kalistów nale¿¹cych do kó³ wo-
kalnych Gminnego Oœrodka Kul-
tury. To efekt solidnej pracy na-
szych instruktorów muzycznych
Marioli Jagie³³o-Chrzan oraz
Marzeny Kycia, której pod-
opieczny zdoby³ w tym roku
nagrodê g³ówn¹ Festiwalu.

 Leszek Po³eæ

w kategorii I:
I miejsce – Dominika Socha
II miejsce – Tomasz Wnuk
III miejsce – Rados³aw Fergisz
Wyró¿nienie – Wiktoria Borek
i Wiktoria Kotulska

w kategorii II:
I miejsce – Julia Œwi¹der
II miejsce – Otylia Kobielarz
III miejsce – Anita Pieczonka
Wyró¿nienie – Izabela Koch-
man i El¿bieta Zwolak

w kategorii III:
II miejsce – Karolina Wiêc³aw
III miejsce – Paulina Maziarz

Pozostali nagrodzeni:
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Wojewoda Podkarpacki og³osi³
listê projektów, które otrzymaj¹
w 2015 r. dofinansowanie w ra-
mach drugiego etapu Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Z wszystkich zg³oszo-
nych projektów wybrano 40 naj-
lepiej udokumentowanych i uza-
sadnionych. Wœród nich, na wy-
sokiej ósmej pozycji, znalaz³a siê
droga Nr 104654R w Wierzawi-
cach, której modernizacja kosz-
towaæ bêdzie 830 tys. z³. Jest to
droga miedzy Zespo³em Szkó³
w Wierzawicach a drog¹ powia-
tow¹ 1256R.

W ramach inwestycji zaplano-
wano m.in. skropienie asfaltem,
wykonanie nawierzchni, odczysz-
czanie rowów, remonty zjazdów
i skrzy¿owañ, wykonanie chodni-
ka i remont parkingu.

Nagrod¹ by³ stó³ do gry AIR
HOCKEY Spotkanie odby³o siê
w Urzêdzie Marsza³kowskim 7 li-

W dniach 25-26 paŸdziernika
2014 r. w Centralnym Oœrodku
Przygotowañ Olimpijskich w Cet-
niewie dzielnica W³adys³awowa
odby³y siê Mistrzostwa Polski Ju-
niorów, Juniorek i Seniorów
w wyciskaniu sztangi le¿¹c – tech-
nik¹ klasyczn¹. Przy starcie w tech-
nice klasycznej zabronione jest sto-
sowanie sprzêtu wspomagaj¹cego
(specjalnych koszul do wyciska-
nia).

W zawodach wystartowa³o 187
zawodników i zawodniczek z czo-
³owych klubów polskich. Udany
start w mistrzostwach zaliczy³

Schetynówka

w Wierzawicach
W przysz³ym roku zostanie zmodernizowana dwukilometrowa droga
w Wierzawicach. Gmina dostanie na tê inwestycjê 415 tys. z³ dofinan-
sowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Bêdzie to ju¿ kolejne zadanie
inwestycyjne gminy dofinansowa-
ne z bud¿etu pañstwa w ramach
tzw. „schetynówek ”.

Reprezentant Gminy Le¿ajsk
br¹zowym medalist¹
mistrzostw Polski

Andrzej Paszko zawodnik Ludo-
wego Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „ZIELONI” £añcut, któ-
ry tym razem wynikiem 130 kg
wywalczy³ br¹zowy medal w kate-
gorii wagowej do 66kg w grupie
wiekowej juniorów do lat 23 i zdo-
by³ miejsce IV w seniorach. Ko-
rzystaj¹c z okazji pragnê bardzo
serdecznie podziêkowaæ Wójtowi
Gminy Le¿ajsk Panu Krzysztofo-
wi Sobejko za wsparcie finansowe
dziêki któremu mog³em wzi¹æ
udzia³ w mistrzostwach.

Trenerem prowadz¹cym zawod-
nika jest dr Adam Bielecki.

Wojewódzki Dzieñ

Pracownika Socjalnego
W dniu 6.11. br. w Sali Kolumno-
wej Urzêdu Wojewódzkiego od-
by³a siê narada z pracownikami
szeroko rozumianej pomocy spo-
³ecznej po³¹czona z bardzo mi³¹
uroczystoœci¹ tj. ustalonym na
dzieñ 21 listopada Dniem Pracow-
nika Socjalnego. Spotkanie otworzy³ i prowadzi³

Dyrektor Wydzia³u Polityki Spo-
³ecznej D. Tracz. W spotkaniu
udzia³ wziêli przedstawiciel ROPS
oraz Dyrektor PFRON. W spotka-
niu uczestniczy³a – Ma³gorzata
Chomycz-Œmigielska – Wojewoda
Podkarpacki, która skierowa³a bar-
dzo ciep³e s³owa pod adresem pra-
cowników pomocy spo³ecznej
dziêkuj¹c im za trud i poœwiêce-
nie w wype³nianiu powierzonych
zadañ. Osobiœcie wrêczy³a listy gra-
tulacyjne wyró¿nionym pracow-
nikom pomocy spo³ecznej. Wœród
wyró¿nionych jest El¿bieta Pó³to-
rak z Gminnego Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej w Le¿ajsku, której
równie¿ serdecznie gratulujemy.

Nagroda dla Huciska
stopada, a uczestnikami
spotkania byli przedstawi-
ciele nagrodzonych szkó³.
Wyró¿nione szko³y otrzy-
ma³y od Marsza³ka Woje-
wództwa Podkarpackiego
listy gratulacyjne oraz
drobne upominki. Na-
grodê w imieniu spo³ecz-
noœci szkolnej odebra³a

El¿bieta ¯ak Dyrektor Szko³y
Podstawowej w Hucisku wraz
z uczniami.

Szko³a Podstawowa
w Hucisku zdoby³a
V miejsce w Woje-
wództwie Podkar-
packim za szcze-
góln¹ aktywnoœæ
w selektywnej zbiór-
ce odpadów w po-
staci zu¿ytych baterii.

Niechaj nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia bêd¹ pe³ne ciep³a, mi³oœci,
rodzinnych spotkañ i radoœci z przyjœcia na œwiat Dzieci¹tka Jezus.
Aby przy œwi¹tecznym stole nie zabrak³o zrozumienia,
wzajemnej ¿yczliwoœci i rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niós³ ze sob¹ szczêœcie i pomyœlnoœæ.

Wójt Gminy Le¿ajsk
Krzysztof Sobejko

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Le¿ajsk
Kazimierz Krawiec
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Na radosne dni Bo¿ego Narodzenia pragniemy z³o¿yæ
Mieszkañcom Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz Powiatu Le¿ajskiego
najserdeczniejsze ¿yczenia b³ogos³awionych œwi¹t,
spêdzonych w weso³ej, rodzinnej atmosferze.
Niech Bo¿y Syn, przychodz¹c na œwiat, przyniesie do wszystkich domów
pokój, mi³oœæ i wzajemne wybaczenie.
¯yczymy, aby nadchodz¹cy Nowy Rok dostarczy³ Pañstwu
dobrego zdrowia, mi³oœci ze strony najbli¿szych
oraz pomyœlnoœci w realizacji ¿yciowych planów i zamierzeñ.

Po z³o¿eniu œlubowania przez
wszystkich cz³onków rady, przyst¹-
piono do wyboru prezydium.
W sk³ad Komisji Skrutacyjnej we-
szli radni Jan Pinderski, Halina Py-
szowska oraz Eugeniusz Kolano.
Na funkcjê przewodnicz¹cego
zg³oszono kandydaturê Stanis³awa
Kurleja. W g³osowaniu tajnym
otrzyma³ on 20 g³osów za, a jeden
radny nie wzi¹³ udzia³u w g³oso-
waniu. Nastêpnie mia³ miejsce
wybór wiceprzewodnicz¹cych.
Radni przychylili siê do propozy-
cji Stanis³awa Kurleja, aby tak jak
w poprzednich kadencjach prezy-
dium liczy³o dwóch wiceprzewod-
nicz¹cych, odrzucaj¹c tym samym
wniosek radnego Jacka Wojda³o-

wiczao dokonanie wyboru jedne-
go wiceprzewodnicz¹cego. Na te
funkcje zg³oszono kandydatury
Jerzego Paula i Piotra Sulikowskie-
go. W wyniku g³osowania tajne-
go obaj kandydaci otrzymali wy-
magan¹ iloœæ g³osów, Jerzy Paul –
19 za, a Piotr Sulikowski – 14 za
i 5 przeciw. Dwóch radnych nie
g³osowa³o. Ostatnim punktem
pierwszej sesji by³o z³o¿enie przez
burmistrza Jerzego Paula œlubowa-
nia, które upowa¿nia go do objê-
cia urzêdu i rozpoczêcia dzia³al-
noœci w kolejnej kadencji.

Druga sesja odby³a siê 5 grudnia.
Realizuj¹c obowi¹zek wynikaj¹cy ze
Statutu Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna, burmistrz Jerzy Paul z³o¿y³

sprawozdanie o stanie gminy, któ-
re obrazowa³o realizacjê zadañ in-
westycyjnych, sytuacjê finansow¹
oraz g³ówne kierunki dzia³añ, po-
dejmowane przez samorz¹d
w ostatnich czterech latach. Naj-
wa¿niejszym punktem obrad by³
wybór sk³adów liczbowych, osobo-
wych oraz przewodnicz¹cych sta-
³ych komisji Rady Miejskiej.

Inauguracja kadencji Rady Miejskiej
27 listopada w sali konferencyj-
nej Urzêdu Miasta i Gminy w No-
wej Sarzynie odby³a siê pierwsza
sesja Rady Miejskiej, zwo³ana
przez Komisarza Wyborczego
w Rzeszowie. Obrady inauguru-
j¹ce kadencjê 2014-2018 otwo-
rzy³ najstarszy wiekiem radny
Piotr Sulikowski.

Komisje Rady Miejskiej:

Spraw Spo³ecznych
Sylwia Rychlak (przewodn.)
Grzegorz Sroka
£ukasz Superson
Dariusz ̄ ak
Piotr Sulikowski
Jerzy Paul

Rewizyjna
Edward Baj (przewodn.)
Wies³aw Panek
Franciszek Zebzda

Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa

Jan Pinderski (przewodn.)
Stanis³aw Piechowski
Krzysztof Adamiak
Robert S¹dej
Stanis³aw Bieñkowski
Antoni Tudryn

Ekonomiczno-Finansowa,
Rozwoju i Porz¹dku Publicznego
Józef Kludys (przewodn.)
Micha³ Zawadzki
Eugeniusz Kolano
Jacek Wojda³owicz
Halina Pyszowska
Stanis³aw Kurlej

Prezydium Rady Miejskiej:

Przewodnicz¹cy

Stanis³aw Kurlej
Wiceprzewodnicz¹cy

Jerzy Paul
Wiceprzewodnicz¹cy

Piotr Sulikowski

IX Miêdzynarodowy Turnieju Halowej Pi³ki No¿nej „Miko³ajki”

W pierwszym dniu zawodów
grali ch³opcy z rocznika 2003/04.
Najlepsz¹ dru¿yn¹ tej konfronta-
cji okaza³a siê Unia Elektrociep³ow-
nia Nowa Sarzyna, która zwyciê¿y-
³a cztery spotkania i zanotowa³a
jeden remis. Na drugiej pozycji
uplasowa³ siê Strug Tyczyn, dziêki
dwóm wygranym. Trzecie i czwar-
te miejsce wywalczyli orlicy Unii,
natomiast czwarta i pi¹ta lokata
przypad³a reprezentantom Szko³y

W dniach 6-7 grudnia m³odzi pi³karze rywalizowali w miko³ajkowym
turnieju pi³karskim zorganizowanym w Nowej Sarzynie przez Powia-
towe Zrzeszenie Zespo³ów Sportowych oraz MZKS Unia i MOSiR.

Sportowej w Dolinie – miasta part-
nerskiego Nowej Sarzynie. Bram-
karzem turnieju zosta³ Roman
Kapusta z ukraiñskiej Doliny, naj-
skuteczniejszym strzelcem Woj-
ciech Czechowicz z Nowej Sarzy-
ny, a najlepszym zawodnikiem
Konrad Kotowicz z Tyczyna.

W niedzielê m³odzi pi³karze
z Doliny pokonali w meczu towa-
rzyskim Szkó³kê Pi³karsk¹ Le¿ajsk
5:0. Nastêpnie w hali MOSiR-u

rywalizowali trampkarze z roczni-
ka 2001/02. Znowu z bardzo do-
brej strony zaprezentowali siê za-
wodnicy Unii Elektrociep³owni,
którzy nie dali szans rywalom,
zwyciê¿aj¹c wszystkie spotkania.
W meczu fina³owym podopiecz-
ni trenera Mateusza Jod³owskie-
go pokonali Maraton Giedlarowa
3:1. Na najni¿szym stopniu po-
dium stanê³a Grodziszczanka Gro-
dzisko Dolne, pokonuj¹c w decy-
duj¹cym meczu Szkó³kê Pi³karsk¹
Le¿ajsk 3:1. W meczu o pi¹t¹ lo-
katê Strug Tyczyn wygra³ 5:0

z Reprezentacj¹ Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna. Najlepszym bram-
karzem zawodów zosta³ Patryk Pa-
luch z Nowej Sarzyny, najlepszym
zawodnikiem Antoni So³ek z Gro-
dziska Dolnego, natomiast królem
strzelców Przemys³aw Mierzwa
z Giedlarowej.

Na koniec uczestnicy turnieju
otrzymali puchary i atrakcyjne
nagrody ufundowane przez Sta-
rostwo Powiatowe w Le¿ajsku oraz
Miasto i Gminê Nowa Sarzyna,
a tak¿e podarunki od patrona tur-
nieju – Œwiêtego Miko³aja.

Burmistrz Jerzy Paul
oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Stanis³aw Kurlej

Bóg siê rodzi, moc truchleje...
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Dla uczestników ŒDS czas wy-
konywania ozdób choinkowych,
kartek œwi¹tecznych, stroików czy
szopek betlejemskich to mo¿li-
woœæ pog³êbienia wiedzy o trady-
cjach zwi¹zanych ze Œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia, czas na re-
fleksjê, skupienie i wyciszenie siê.

W zwi¹zku z otrzymaniem za-
proszenia na „Konkurs na naj³ad-
niejsz¹ kartkê o tematyce œwi¹tecz-
nej organizowany przez ŒDS
w Cergowej ko³o Dukli, uczestni-
cy z wielkim zapa³em wykonywali
kartki œwi¹teczne. Z kolei odpo-
wiadaj¹c na zaproszenie na XXII
Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Szopka betlejemska” organizowa-
ny przez Miejsko-Gminny Dom
Kultury im. F. Kotuli w G³ogowie

Na zajêciach obecni byli miesz-
kañcy wsi Opaleniska, Podlesie
i Zmys³ówka. Przyszli nie tylko do-
roœli, ale równie¿ dzieci, które
œwietnie radzi³y sobie z ig³¹ i nitk¹,
chocia¿ pocz¹tkowo wszyscy mie-
li du¿o obaw. Powsta³y piêkne wi-
siorki, które uczestnicy nosz¹
z dum¹, poniewa¿ w³o¿yli w nie
naprawdê du¿o pracy.

Kolejne spotkanie, tym razem
z szyde³kiem, odby³o siê 4 grudnia
2014r. Podczas trzech godzin in-

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, radoœci,

wytrwa³oœci w d¹¿eniu do celów, a przede wszystkim

rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole

oraz szczêœliwego Nowego Roku 2015

¿ycz¹

Wójt Gminy

Jacek Chmura

Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Jerzy Gdañski

By œwiêta by³y piêkne
Œwiêta tu¿, tu¿, a co za tym idzie
przygotowania bo¿onarodzenio-
we czas zacz¹æ. W Œrodowisko-
wych Domach Samopomocy
w Laszczynach i Zmys³ówce oraz
Oœrodku Rewalidacyjnym w Lasz-
czynach takie przygotowania ju¿
trwaj¹.

Ma³opolskim, podopieczni obu
placówek pracowali nad wykona-
niem szopek ró¿nymi technikami.

Mamy nadziejê, ¿e niezale¿nie
od wyników konkursów zaanga-
¿owanie uczestników w wykona-

nie prac przyczyni siê do g³êbsze-
go poznania i kultywowania tra-
dycji œwi¹tecznych, a poprzez za-
stosowanie ró¿nych technik pla-
stycznych rozbudzenie wyobraŸni
twórczej.

Ostatnie tygodnie listopada
i pocz¹tek grudnia, to „czas ¿niw”
równie¿ dla Oœrodka Rewalidacyj-
no-Wychowawczego w Laszczy-
nach. Dekoracje i kartki œwi¹tecz-
ne tworzone s¹ rêcznie z papieru,
tasiemek, cekinów, ozdobnych
motywów, kleju oraz ró¿nych
materia³ów naturalnych. Efekty
pracy s¹ niezwyk³e, poniewa¿ ka¿-
da praca jest oryginalna i niepo-
wtarzalna. Wykonane kartki
i ozdoby zostan¹ przekazane na-
szym darczyñcom.

RP

tensywnej pracy pod okiem
p. Zofii Burda, powsta³y piêkne
ozdoby œwi¹teczne. Panie ozdabia-
³y bombki, wykonywa³y anio³ki
i dzwoneczki na choinkê.

Artystyczne warsztaty w Opaleniskach
W listopadzie i grudniu w Szkole
Podstawowej w Opaleniskach
odby³y siê kolejne zajêcia warsz-
tatowe w ramach projektu „Ra-
zem dzia³amy, wiêc siê rozwija-
my”. Tym razem spotkano siê, aby
technik¹ haftu koralikowego
i szyde³ka tworzyæ bi¿uteriê i œwi¹-
teczne ozdoby.

Uczestnicy byli zró¿nicowani
pod wzglêdem umiejêtnoœci robie-
nia na szyde³ku, ale nawet pocz¹t-
kuj¹cy doskonale dawali sobie
radê. Dla najm³odszych znalaz³a

siê ³atwiejsza technika – bombka
karczoch z kolorowych wst¹¿e-
czek.

Nastêpne, przedostatnie ju¿
spotkanie po œwiêtach. Tym razem
koraliki pos³u¿¹ do wykonania
bransoletek. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich chêtnych. Infor-
macje mo¿na uzyskaæ pod nr tel.
17 243 60 11 oraz na profilu Face-
book Stowarzyszenia Rozwoju
Wiosek Opaleniska, Podlesie,
Zmys³ówka.

Projekt dofinansowano ze œrod-

ków Programu „Dzia³aj Lokalnie

VIII” Polsko-Amerykañskiej Fun-

dacji Wolnoœci realizowanego

przez Akademiê Rozwoju Filan-

tropii w Polsce oraz Fundacjê

Fundusz Lokalny w Le¿ajsku.

Ma³gorzata Mach
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Inicjatywa zosta³a dofinanso-
wan¹ w kwocie 2 700 z³, w ramach
projektu „Akademia Aktywnych
Obywateli – Podkarpackie Inicja-
tywy Lokalne” ze œrodków Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich.

G³ównym za³o¿eniem by³o
wspólne dzia³anie dwóch pokoleñ:
Dziadków, Babæ i Wnuków. Pod-
czas warsztatów informatycznych
i fotograficznych seniorzy pozna-
li najbardziej potrzebne elementy
rzeczywistoœci internetowej: otwie-
ranie stron www, wyszukiwanie
informacji oraz obs³ugi poczty

W listopadzie obchodzimy wie-
le wa¿nych œwi¹t, zarówno koœciel-
nych, jak i pañstwowych: Wszyst-
kich Œwiêtych, Dzieñ Zaduszny,
Œwiêto Odzyskania Niepodleg³o-
œci, rocznicê wybuchu Powstania
Listopadowego. Wszystkie te wy-
darzenia sk³aniaj¹ nas do refleksji,
zadumy i modlitwy za dusze zmar-
³ych: bliskich, znajomych, wszyst-
kich bezimiennych, poleg³ych na
polach bitwy w walce z wrogiem
o niepodleg³¹ Polskê.

Oœrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym przygotowa³ na dzieñ
11 listopada program artystyczny dla
uczczenia minionych wydarzeñ.

Impreza ta po³¹czona zosta³a
z otwarciem wystawy rêkodzie³a
pani Józefy Mieleszko z Le¿ajska
oraz rzeŸby pana Wincentego Pa-
¿yry z Nowej Sarzyny.

Spotkanie z narodow¹ poezj¹
i histori¹ zainaugurowa³a uczen-
nica Gimnazjum w Grodzisku
Dolnym Wiktoria Czerwonka re-
cytacj¹ „Inwokacji” A. Mickiewi-
cza. Nastêpnie trzy wokalistki Pau-
lina Œlanda, Ilona Foryt i Natalia
Misztal zaœpiewa³y pieœni patrio-
tyczne „Ojczyzno Ma” i „Bia³y
Krzy¿”, po czym na scenie poja-

Listopadowy wieczór zadumy

wi³ siê zespó³ „Grodziszczoki”. Na
ten niecodzienny wieczór zespó³
przygotowa³ wyj¹tkowy repertuar
– fragmenty obrzêdu pogrzebowe-
go zatytu³owanego „Lamenty gro-
dziskie”, bêd¹cego form¹ odœpie-
wywanego ró¿añca za dusze zmar-
³ych. Kolejni wykonawcy to: Ze-
spó³ Wokalno-Instrumentalny
z Zespo³u Szkó³ w Grodzisku Dol-
nym oraz M³odzie¿owy Kwintet
Dêty pod kierunkiem Micha³a
Rydzika. Czêœæ artystyczn¹ tego
wieczoru zakoñczy³ wystêp Zespo-
³u Wokalnego w sk³adzie: Michali-
na Majkut, Marcelina Telka i Wik-
toria Czerwonka dzia³aj¹cego pod
patronatem Oœrodka Kultury.

Dalsz¹ czêœæ spotkania poœwiê-
cono zaproszonym, honorowym
goœciom, autorom wystaw – pani
Józefie Mieleszko i panu Wincen-
temu Pa¿yrze.

M. Burda-Król

Integracja

babci z wnukiem
Rada Rodziców wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Wólka Gro-
dziska w okresie od 15.09.14 r. do 30.11.14 r. realizowali inicjatywê
„Dziadek i wnuczek – zróbmy coœ razem”.

i skypa. Babcie chêtnie zapozna³y
siê z technik¹ robienia zdjêæ i ogl¹-
dania ich po zrobieniu w kompu-
terze.

Na warsztatach kulinarnych
dzieci z babciami piek³y dro¿d¿o-
we rogaliki, chleb, gotowa³y kapu-
stê. Wszystkich zainteresowa³a
wystawa zdjêæ z konkursu fotogra-
ficznego „Babcie gotuj¹ – wnuki
smakuj¹”.

Zajêcia by³y doskona³¹ okazj¹ do
wspólnego gotowania i integracji
miêdzy pokoleniowej przy wspól-
nym stole.

B.S.

Inicjatywa dofinansowa-

na z dotacji przyznanej ze

œrodków konkursu „Aka-

demia Aktywnych Obywa-

teli – Podkarpackie Ini-

cjatywy Lokalne”, który

realizowany jest w ra-

mach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pra-

cy i Polityki Spo³ecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dêbicki Klub Bizne-

su, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Dzia³a-

nia Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Ni¿añskiej”

Miesi¹c listopad to miesi¹c szczególny w naszej polskiej kulturze,
tradycji i obyczajowoœci. Ju¿ sama etymologia tego s³owa nawi¹zuje
do przemijania i zachodz¹cych w przyrodzie zmian: cyklicznoœci pór
roku, zamierania, a potem odradzania siê do ¿ycia. Cz³owiek, jako
elementarna cz¹stka wszechœwiata ma w tym cyklu równie¿ swoje
miejsce.
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Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych zapachem świątecznych wypieków,
nutą wspólnie śpiewanej kolędy,
ciepłem kochających serc, bliskością, pokojem i radością
oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

Miko³ajki

Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej
Andrzej Chmura wraz z pracownikami

W dniach 22-26 listopada br. od
1972 roku swoje coroczne œwiêto
w ca³ym kraju obchodz¹ honoro-
wi dawcy krwi PCK. Dni Hono-
rowego Krwiodawstwa s¹ okazj¹
do przypomnienia, i¿ zdrowie
i ¿ycie ludzkie zawsze stanowi¹ naj-
wiêksz¹ wartoœæ, a krew jest naj-
cenniejszym darem, który mo¿e je
ratowaæ, ale tak¿e s¹ okazj¹ do
wyra¿enia uznania i podziêkowa-
nia dla ofiarnych i zaanga¿owa-
nych honorowych dawców krwi
za ich dar, za sta³¹ popularyzacjê
honorowego krwiodawstwa.

Z tej okazji 28 listopada w No-
wej Sarzynie oraz 4 grudnia w Le-
¿ajsku Klub Honorowych Daw-
ców Krwii PCK zorganizowa³ co-
roczne podziêkowania dla zrzeszo-
nych w stowarzyszeniu krwiodaw-
ców. Oprócz tych najwa¿niej-

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Miko³aj ju¿ po raz kolejny za-
goœci³ w Muzeum Ziemi Le¿aj-
skiej, w dniach od 8 do 10 grudnia
zapraszaj¹c dzieci z powiatu le¿aj-
skiego do wspólnej zabawy. Na
milusiñskich czeka³y zadania przy-
gotowane przez samego Œwiêtego
– pisanie listu z podziêkowaniem
za prezenty oraz zrobienie jak naj-
d³u¿szego ³añcucha choinkowe-
go. Ka¿de dziecko otrzyma³o rów-
nie¿ prezent i s³odycze, których
zakup by³ mo¿liwy dziêki sponso-
rom.

Sponsorzy wydarzenia: Zbigniew Rynasiewicz, Regina ̄ o³ynia Ksiê-
garnia Eurydyka, Stanis³aw O¿óg Pose³ na Sejm RP, Senator Janina
Sagatowska, Robert ̄ o³ynia Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pod-
karpackiego, Krystian Ficek Roxart, GDDKiA Rzeszów, Euroregion
Karpacki.

w Muzeum

Ziemi Le¿ajskiej

Rearan¿acja

ekspozycji

sta³ej

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej roz-
poczê³o drugi etap rearan¿acji Eks-
pozycji Etnograficzno- Zabawkar-
skiej. W pierwszym etapie powsta³
dawny warsztat zabawkarski.
Obecnie budowany jest fragment
starej chaty, w której znajd¹ siê eks-
ponaty z czêœci etnograficznej.

W zwi¹zku z wykonywanymi
pracami informujemy, i¿ Ekspo-
zycja Etnograficzno-Zabawkarska
jest obecnie wy³¹czona ze zwiedza-
nia. Wy³¹czenie to obowi¹zywaæ
bêdzie do odwo³ania.

22-26 listopada

Dni Honorowego

Krwiodawstwa PCK

Z okazji Dni Hono-
rowego Krwiodawstwa PCK
sk³adamy wszystkim Honoro-
wym Dawcom Krwi, sympaty-
kom ruchu HDK, a tak¿e pra-
cownikom PCKiK najserdecz-
niejsze ¿yczenia zdrowia, szczê-
œcia oraz pomyœlnoœci. Dziêku-
jemy Wam za Wasz¹ krew, jak¹
bezinteresownie oddajecie nie-
znanym biorcom oraz za pomoc
jakiej nam udzielacie w promo-
waniu idei honorowego krwio-
dawstwa.

Dzia³ania Polskiego Czerwonego
Krzy¿a to przede wszystkim pra-
ca na rzecz potrzebuj¹cych,
uwra¿liwianie spo³eczeñstwa na
krzywdê ludzk¹ i promocja idei
niesienia bezinteresownej pomo-
cy. Mija 95 lat dzia³alnoœci tego
spo³ecznego stowarzyszenia.

szych, dawców krwi mi³o by³o go-
œciæ sponsorów i goœci, dziêki któ-
rym dzia³alnoœæ statutowa organi-
zacji mimo trudnych czasów na-
dal jest mo¿liwa.

W dowód uznania za najpiêk-
niejszy dar humanitarny, bezinte-
resowne i d³ugoletnie oddawanie
krwi Podkarpacki Oddzia³ Okrêgo-
wy PCK w Rzeszowie nada³ odzna-
kê krwiodawcom z powiatu le¿aj-
skiego: Zas³u¿ony Honorowy Daw-

ca Krwi Stopnia I (po oddaniu 18
litrów mê¿czyŸni 15 litrów kobiety);
Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi

Stopnia II (po oddaniu 12 litrów krwi
przez mê¿czyzn i 10 litrów przez

kobiety); Zas³u¿ony Honorowy

Dawca Krwi Stopnia III (po odda-
niu 6 litrów krwi przez mê¿czyzn
i 5 litrów krwi przez kobiety).

Honorowe Krwiodawstwo
w powiecie le¿ajskim to blisko 3500
donacji, a dok³adnie 1532 litrów
krwi pe³nej metod¹ konwencjo-
naln¹.

Wspomniane œwiêto jest wspa-
nia³¹ okazj¹ do pogratulowania
wszystkim krwiodawcom zaanga-
¿owanym w ideê bezinteresowne-
go oddawania krwi, prezentowa-
nia w³aœciwej postawy spo³ecznej,
dzielenia siê z potrzebuj¹cymi
cz¹stk¹ samego siebie. Podczas

obchodów Dni Honorowego
Krwiodawstwa w imieniu zarz¹du
klubu sk³adali serdeczne ¿yczenia
zdrowia, bardzo potrzebnego w tej
dzia³alnoœci, zadowolenia i satys-
fakcji z ka¿dej oddanej kropli krwi,
wszelkiej pomyœlnoœci w codzien-
nym ¿yciu. Serdecznie dziêkuje-
my za dotychczasowy udzia³
w akcjach krwiodawstwa, za od-
dan¹ krew, za wszelkie dzia³ania
propaguj¹ce honorowe krwiodaw-
stwo.

Zarz¹d HDK PCK
w Nowej Sarzynie
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Jesteœmy bardzo dumne mówi¹
chórzystki wraz z dyrygentk¹, po-
niewa¿ z województwa podkarpac-
kiego przyjêto tylko chór Cantia-
mo pod batut¹ Barbary Kuczek
z Gimnazjum Miejskiego im. W³a-
dys³awa Jagie³³y w Le¿ajsku. Spo-
czywa³a wiêc na nas wielka odpo-
wiedzialnoœæ, aby godnie zaprezento-
waæ nie tylko szko³ê, miasto, ale ca³e
województwo.

Poziom artystyczny, wokalny
i muzyczny w Bydgoszczy by³ bar-
dzo wysoki. Wszystkie chóry œpie-
wa³y piêknie. Jurorzy byli bardzo
wymagaj¹cy, brali pod uwagê do-
bór repertuaru, zgodnoœæ wyko-
nania utworu z partytur¹, czas
trwania utworów, dykcjê, intona-
cjê, emisjê, dynamikê, ekspresjê
wyrazu, interpretacjê i ogólny
wyraz artystyczny. Chór oprócz
bardzo dobrego wystêpu piêknie
prezentowa³ siê na scenie. Otrzy-
ma³ wysok¹ punktacjê, która da³a
mu Srebrny Kamerton.

Konkurs odby³ siê w sobotê.
Natomiast w niedzielê og³oszenie
wyników, poprzedzone piêknym
koncertem galowym w Filharmo-
nii Pomorskiej. Ca³a sala widowi-
skowa by³a wype³niona po brzegi
widzami. Swoj¹ obecnoœci¹ za-
szczycili przedstawiciele minister-
stwa, prezydent Bydgoszczy, juro-
rzy. Gala zachwyca³a rozmaitoœci¹.
Œpiew poszczególnych chórów
przeplata³y sceny z musicalu
„Skrzypek na dachu”, tañce ludo-
we i wspó³czesne. Na zakoñcze-
nie wszystkie chóry wykona³y
w piêknym opracowaniu wielo-
g³osowym Gaude Mater Polonia,
Hymn Ogólnopolskiego Konkur-
su Chórów a’Cappella oraz
Hymn III Tysi¹clecia.

Tydzieñ póŸniej, tj. 25 paŸdzier-
nika odby³ siê Miêdzynarodowy
Festiwal Chóralny „Varsovia Can-
tat” w Warszawie. Eliminacje by³y
równie¿ w maju. Duma nas rozpie-
ra³a, gdy okaza³o siê, ¿e zakwalifi-
kowano nas do tak presti¿owego fe-
stiwalu. Tym bardziej, ¿e uczestni-
czy³y w nim chóry z wielu krajów,
np. z Indonezji, Danii, Wêgier,

Organizacja po¿ytku publicz-
nego to organizacja, która ma –
nadany przez Krajowy Rejestr S¹-
dowy – prawny status po¿ytku pu-
blicznego. O uzyskanie tego sta-
tusu mog¹ ubiegaæ siê np. stowa-
rzyszenia, fundacje oraz kluby spor-
towe. Status organizacji po¿ytku
publicznego wprowadzi³a ustawa
o dzia³alnoœci po¿ytku publiczne-
go i o wolontariacie. Jego za³o¿e-
niem jest zasada, ¿e w zamian za
pewne przywileje, np. mo¿liwoœæ
uzyskania 1% podatku osób pry-
watnych, organizacje po¿ytku
publicznego zobowi¹zane s¹ do
przestrzegania bardziej rygory-
stycznych zasad g³ównie zwi¹za-
nych z przejrzystoœci¹ dzia³añ ni¿
ogó³ organizacji pozarz¹dowych.
Na terenie naszego powiatu funk-
cjonuje 12 organizacji posiadaj¹-
cych status organizacji po¿ytku
publicznego.

Przeka¿ 1% podatku dochodowego

lokalnej organizacji po¿ytku publicznego
Przekazuj¹c 1% podatku w rozliczeniu rocz-
nym PIT masz udzia³ i pomagasz w realizacji
wielu wa¿nych spo³ecznie przedsiêwziêæ
w naszym powiecie.

1. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych w Grodzi-
sku Dolnym KRS 0000031018

2. Stowarzyszenie „Nasza Ma³a Ojczyzna” KRS 0000152888

3. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto Le¿ajsk” KRS 0000177565

4. Stowarzyszenie „Dobry Dom” KRS 0000197865

5. Parafialny Uczniowski klub Sportowy „Francesco” w Jelnej KRS

0000229696

6. Uczniowski Klub Sportowy dzia³aj¹cy przy Szkole Podstawowej
Nr 2 w Le¿ajsku KRS 0000253065

7. Uczniowski Klub Sportowy Maraton KRS 0000254849

8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dêbno KRS 0000262290

9. Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Le¿ajskiej KRS 0000275455

10.Stowarzyszenie „Nie dzieli Nas Nic” KRS 0000292013

11.Fundacja Fundusz Lokalny w Le¿ajsku KRS 0000328376

12.Stowarzyszenie „Integracja Bez Granic” KRS 0000045567

Sukcesy chóru „Cantiamo”

W³och, Rosji, Czech, Chorwacji,
S³owacji, S³owenii, £otwy, Litwy.

 Na szczególn¹ pochwa³ê za-
³uguj¹ najsolidniejsze chórzyst-
ki: Aleksandra Bobowska, Pauli-
na Kusio, Katarzyna Kuczek,
Milena Nazar, Aleksandra Giela-
ra, Magdalena Mase³ek, Wioletta
Kostek, Dominika Ci¹g³o, Jowita
Zygmunt, Wiktoria Zab³otnia,
Gabriela Gumu³a, Katarzyna Miœ,
Aleksandra D¹bek, Zuzanna Flis,
Sandra M¹czka, Magdalena Opa-
liñska, Magdalena Pustelny, Ga-

briela Zasoñska, Karolina Dzia³o,
Weronika Krupa, El¿bieta O¿óg,
Dominika Sarzyñska, Kinga Prze-
p³ata, Barbara Mase³ek, Gabriela
Kwieciñska, Klaudia Rajska.

Podziêkowania nale¿¹ siê opie-
kunom: Ewelinie Wysockiej (na-
uczycielka SP2) oraz Aleksandrze
Ko³odziej (nauczycielka gimna-
zjum w Le¿ajsku).

Wyjazd do Bydgoszczy i Warsza-
wy mo¿liwy by³ dziêki sponsorom,
którym szczególnie wdziêczne s¹
chórzystki wraz z dyrygentk¹.

14 listopada 2014 roku chór Cantiamo z Gim-
nazjum Miejskiego im. W³adys³awa Jagie³³y w Le-
¿ajsku oraz chór Belcanto z Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku pod
batut¹ Barbary Kuczek otrzyma³y Nagrodê Mar-
sza³ka Województwa Podkarpackiego w ramach pro-
gramów wspierania edukacji uzdolnionej m³odzie-

Nagrody Marsza³ka Województwa Podkarpackiego
dla chóru Cantiamo i Belcanto pod batut¹ Barbary Kuczek

W dniach 17-19 paŸdziernika
2014 r. odby³ siê XXXIV Ogólno-
polski Konkurs Chórów a’Cappel-
la Dzieci i M³odzie¿y w Bydgosz-
czy. Eliminacje do tego¿ konkur-
su mia³y miejsce w maju. Rada
artystyczna po raz dziesi¹ty za-
kwalifikowa³a chór „Cantiamo”
do fina³u.

¿y „Nie zagubiæ talentu”. Wrêczenie nagród odby-
³o siê w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszo-
wie. Oba chóry wraz z dyrygentk¹ mia³y zaszczyt
odebraæ nagrodê z r¹k Marsza³ka Województwa Pod-
karpackiego W³adys³awa Ortyla oraz Przewodnicz¹-
cego Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Stani-
s³awa Bartnika. BK

Sponsorzy: Iwona Maria Sier-
¿êga – Prezes Zarz¹du Elektro-
ciep³owni Nowa Sarzyna, Urz¹d
Miejski w Le¿ajsku, Nadleœnic-
two Le¿ajsk – Nadleœniczy Ze-
non Szkamruk, Europose³ –
Stanis³aw O¿óg, Pose³ – Kazi-
mierz Go³ojuch, FHU Stanley –
Stanis³aw Sarzyñski, ROLNIK –
Helena i Zenon Grabarz, Prezes
MZK – Stanis³aw ¯o³yniak,
Sklep Firmowy Nr 5 Zak³adów
Miêsnych Jaros³aw – Stanis³aw
Brzyski, Prezes PSS – Euge-
niusz Mendyk, Stanis³aw Mar-
chwiany – Prezes Zarz¹du Ban-
ku Spó³dzielczego, Dorota
M¹czka oraz anonimowi spon-
sorzy. Do zdobycia œrodków na
wyjazd przyczynili siê równie¿:
Radny Województwa Podkar-
packiego Stanis³aw Bartnik, Dy-
rektor Gimnazjum Miejskiego
im. W³adys³awa Jagie³³y W³ady-
s³aw Py¿ oraz Andrzej Wiêc³aw
(us³ugi cateringowe).
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artyku³ nr 27

Œwiêty Miko³aj, Dziadek Mróz,
Gwiazdor – to ta sama postaæ ina-
czej nazywana w ró¿nych stro-
nach Polski. Wszêdzie jednak
wygl¹da tak samo.

To korpulentny, sympatyczny,
z obowi¹zkow¹ siw¹ brod¹ dziadek,
ubrany w czerwono-bia³y strój.
Oczyma wyobraŸni widzimy go,
jak przemierza na saniach zaprzê-
¿onych w rogate renifery odleg³¹,
zaœnie¿on¹ krainê. Spieszy siê, aby
w tê nadzwyczajn¹ noc uszczêœli-
wiæ dzieci i doros³ych. Siarczysty
mróz osadza siê na jego siwej bro-
dzie i czerwonej czapce z wielkim
bia³ym pomponem. Ze sob¹ ma
worki z wymarzonymi prezenta-
mi. Zostawia je pod drzwiami albo
wrzuca przez komin, czasami
wk³ada pod poduszkê. A my, wcze-
œnie rano szybko wyskakujemy
z ³ó¿ek i po ca³ym domu szukamy
spe³nionych marzeñ. Spogl¹daj¹c
na dzieciaki, podœwiadomie i my
liczymy na prezent z odleg³ej La-
ponii. Po chwili, radoœæ wype³nia
nasze domy. Tak, wszyscy chcemy
wierzyæ w istnienie Œwiêtego Mi-
ko³aja.

Jedziemy do odleg³ej Finlandii,
¿eby sprawdziæ, czy istnieje na-
prawdê.

Wyprawa do Finlandii to czêœæ
naszej podró¿y po Skandynawii.
Na prze³omie czerwca i lipca wy-
ruszamy na spotkanie kolejnej
przygody. Jedziemy do Gdañska,
gdzie wieczorem okrêtujemy siê na
pok³adzie promu do Szwecji. Spo-
gl¹daj¹c na Westerplatte opuszcza-
my Polskê. Rano jesteœmy w Szwedz-
kim Nynäshamn. Zwiedzamy
Sztokholm oraz uniwersyteckie
miasto Uppsala, gdzie urodzi³ siê
i kszta³ci³ Anders Celsjusz, twórca
pomiaru temperatury opartym na
wrzeniu wody. Jest i akcent Polski.
W miejscowej katedrze pochowa-
na jest królowa Katarzyna Jagiel-

lonka, ¿ona króla Szwecji Jana III
Wazy. Po przejechaniu kilkuset
kilometrów natrafiamy na kem-
ping. Wynajmujemy domek, do
którego w strugach deszczu prze-
rzucamy nasz baga¿. Dopiero po
chwili zauwa¿amy, ¿e jest ju¿ po
23-ciej. To pierwszy nocleg, na któ-
rym witaj¹ nas bia³e noce. Niesa-
mowite zjawisko, z którym nasze
organizmy próbuj¹ walczyæ. Zegar-
ki mówi¹ – trzeba iœæ spaæ – orga-
nizm – przecie¿ jest jasno. Deszcz
przestaje padaæ, wiêc wybieramy
siê na krótki spacer. Po godzinie
wracamy do domku. Kolacja, roz-
mowy, planowania jutrzejszego
dnia, a sen nie nadchodzi. Zas³a-
niamy szczelnie okna – czas spaæ.
Wczesnym rankiem ruszamy da-
lej na pó³noc, nieustannie zbli¿a-
j¹c siê do ko³a podbiegunowego.
Mijamy przepiêkne, krystalicznie
czyste jeziora, z których wyrastaj¹

potê¿ne g³azy. Na nich kolorowe,
maleñkie domki. Droga zaczyna
skrêcaæ na wschód, to znak ¿e je-
steœmy na pó³nocy Morza Ba³tyc-
kiego. Po trzech dniach podró¿y
dotarliœmy do granicy Szwedzko-
Fiñskiej. Jeszcze kilkadziesi¹t kilo-
metrów i wje¿d¿amy do Rovanie-
mi. To jedno z najs³ynniejszych
miast Finlandii. Znane z dwóch
powodów. Tutaj przebiega umow-
na linia krêgu polarnego, albo ina-
czej ko³a podbiegunowego pó³-
nocnego. Miejsce to niemal do-
k³adnie wyznacza granicê wystê-
powania dnia polarnego i nocy
polarnej, podczas których s³oñce
nie zachodzi lub nie wschodzi
przez co najmniej 24 godziny.
Tutaj równie¿ znajduje siê park
i wioska œw. Miko³aja. Wielkim za-
skoczeniem by³a dla nas pogoda,
jak¿e odmienna od naszych wy-
obra¿eñ. A tu 20 stopni ciep³a!

Ponoæ tak wygl¹da tu lipiec, naj-
cieplejszy miesi¹c dalekiej pó³no-
cy.

Wioska Œwiêtego Miko³aja to
typowo turystyczny kompleks kil-
ku schludnych, drewnianych bu-
dynków otaczaj¹cych wewnêtrzny
dziedziniec na œrodku którego
mocno zarysowano bia³¹ liniê
z napisem 66O32”35’ Arctic Circ-
le. Jak wiêkszoœæ turystów i my
robimy tutaj obowi¹zkowe zdjêcie.
Wchodzimy do pierwszego bu-
dynku, w którym urzêduje szacow-
ny staruszek i gdzie znajduje siê
urz¹d pocztowy. To w³aœnie tutaj
trafiaj¹ pisane przez dzieci przed
ka¿dymi œwiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia listy do œw. Miko³aja, Santa
Claus czy Dziadka Mroza. Dla za-
interesowanych adres – Santa

Claus, Arctic Circle, 96930 Rova-

niemi, Finlandia. W œrodku, panu-
je iœcie œwi¹teczna atmosfera i to
przez ca³y rok. Tutaj mo¿na zamó-
wiæ kartkê od Miko³aja na Gwiazd-
kê. Tak, tak – Miko³aj te¿ pisze do
dzieci! Wystarczy zaadresowaæ ko-
pertê i wrzuciæ do wielkiej skrzy-
ni. St¹d mo¿na wys³aæ pocztówkê
z podobizn¹ Œwiêtego sygnowan¹
specjalnym znaczkiem poczto-

�Mira (Turcja) pomnik Miko³aja

�Tutaj dzieci pozostawiaj¹ swoje marzenia

�Pocztowy elf

Z wizytą
u Świętego
Mikołaja
– Finlandia

Z wizytą
u Świętego
Mikołaja
– Finlandia
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wym i stemplem potwierdzaj¹cym
wyj¹tkowe miejsce wys³ania prze-
sy³ki. To naprawdê niezwyk³e miej-
sce. Klientów obs³uguj¹ prawdzi-
we elfy, trafi³ siê i renifer czerwo-
nonosy. W kolejnym pomieszcze-
niu, tu¿ przy kominku znajduje
siê biurko i fotel, na którym siedzi
sam Œwiêty Miko³aj. Niestety
mamy pecha – ponoæ odpoczywa
strudzony pisaniem listów. Na
pod³odze stoj¹ skrzynki ze œwie¿¹
korespondencj¹, posegregowane
wed³ug kraju. Jest i Polska.

A tymczasem kilka ciekawostek.
Tutaj liczê na wyrozumia³oœæ dzie-
ci, którym Kurier Powiatowy przy-
padkowo wpad³ w rêce.

Sk¹d pochodzi Œwiêty Miko³aj?
Oczywiœcie, ¿e z Finlandii. Ale nie
od zawsze. Tak naprawdê historia
œwiêtego Miko³aja bierze swój po-
cz¹tek w Turcji. ¯y³ tam biedny
wieœniak, który nie mia³ wystarcza-
j¹co pieniêdzy by wydaæ za m¹¿
swoje trzy córki. Postanowi³ wiêc,
¿e najm³odsz¹ sprzeda w niewolê
i dziêki temu przynajmniej dwie
pozosta³e bêd¹ mia³y szanse na
godne ¿ycie. Jednak ostatniego
wieczoru przed odejœciem naj-
m³odszej córki, do domu wkrad³

siê Œwiêty, który nape³ni³ poñczo-
chy i trzewiki, które córki umie-
œci³y przy kominku dla wysusze-
nia. St¹d w krajach, gdzie popu-
larne w domach by³y kominki,
powsta³ zwyczaj ustawiania przy
nich bucików lub wieszania skar-
pet na prezenty. Tam, gdzie ko-
minków nie u¿ywano, œw. Miko-
³aj po cichutku wsuwa prezenty
pod poduszkê, albo zostawia na
parapecie. Tym œwiêtym okaza³ siê
Miko³aj, biskup z tureckiego mia-
steczka Mira. Legenda mówi, ¿e
ca³y swój maj¹tek rozda³ biednym
– w ten sposób sta³ siê pierwowzo-
rem postaci rozdaj¹cej prezenty
dzieciom. Przedstawiany jako sta-
rzec z okaza³¹ brod¹, czêsto w in-
fule i z pastora³em, workiem pre-
zentów i pêkiem rózg w rêce.

Co roku, 6 grudnia, w roczni-
cê œmierci biskupa z Miry, Œwiêty
Miko³aj grzecznym dzieciom przy-
nosi prezenty, a niegrzecznym na
ostrze¿enie rózgê. Wiêkszoœæ lu-
dzi na ca³ym œwiecie jest zgodna
co do tego, jak wygl¹da Œwiêty
Miko³aj: rubaszny, w czerwonym
p³aszczu i z bia³¹ brod¹. Ale nie
zawsze tak wygl¹da³. W ukszta³-
towaniu i rozpowszechnieniu

jego wspó³czesnego wizerunku,
pomog³y reklamy napoju Coca-
Cola. Na pocz¹tku Miko³aja
przedstawiano jako elfa w br¹zo-
wym ubranku, w miniaturowych
saniach, zaprzê¿onych w maleñ-
kie renifery. Wierzono, ¿e miesz-
ka w jaskini. Z czasem zaczêto go
sobie wyobra¿aæ jako cz³owieka.
Mia³ policzki okr¹g³e jak jab³ka,
nosi³ bia³e bokobrody i by³ weso-
³ym starszym panem. Postaæ Œwiê-
tego Miko³aja, który zna ca³y
œwiat, stworzy³ amerykañski ilu-
strator Huddon Sundblom, a za
wzór pos³u¿y³ mu jego przyjaciel
Lou Prentiss. Przez ponad trzy-
dzieœci lat w œwi¹tecznych rekla-
mach Coca-Coli pojawia³ siê co-
raz to inny obrazek, przedstawia-
j¹cy Œwiêtego Miko³aja. Kiedyœ by³
nawet niegrzeczny Miko³aj, przy-
³apany na podkradaniu butelki
Coca-Coli z lodówki lub bawie-
niu siê przyniesionymi prezenta-
mi. Po œmierci rysownika, Coca-
Cola nie zaprzesta³a wykorzysty-
wania wizerunku Œwiêtego Miko-
³aja. Nadal œmieje siê do nas ru-
basznie z butelek i reklam oraz
przypomina o zbli¿aj¹cych siê
œwiêtach.

A jak Œwiêty Miko³aj trafi³ do
Finlandii? Wszystko, za spraw¹ fiñ-
skiego sprawozdawcy radiowego,
Markusa Rautio, który powi¹za³
legendê z Turcji ze wzgórzem Ko-

rvatunturi, gdzie wys³uchiwane s¹
wszystkie dzieciêce ¿yczenia. Nie-
stety, po sowiecko-fiñskiej wojnie,
kiedy Finlandia zmuszona by³a
oddaæ Rosji znaczn¹ czêœæ swego
terytorium, miejsce to znalaz³o siê
na granicy z ZSRR i zwi¹zku z tym
przesta³o siê nadawaæ do kultywo-
wania tej legendy, tote¿ Miko³aja
przeniesiono do Rovaniemi.

Niestety, czas ucieka a Miko³aj
nadal odpoczywa. Idziemy wiêc do
kolejnego budynku. Tu feria barw,
kolorów i zapachów. Komercja
w najczystszej formie, choæ w naj-
wy¿szym guœcie. W Finlandii na-
wet najwiêksze atrakcje turystycz-
ne, nie maj¹ krzykliwoœci Disney-
landu. Mo¿na zatem spokojnie
powêdrowaæ po swego rodzaju
centrum handlowym, gdzie
oprócz wszystkiego co kojarzy siê
z Bo¿ym Narodzeniem, znajdzie-
my tu wyroby fiñskiego rêkodzie-
³a: filcowe kapcie, piêkne no¿e
z rêkojeœci¹ wykonan¹ z rogów re-
nów, ³osi i drzewa brzozowego,
zwane w Polsce „finkami”, a w Fin-
landii puukko. Skóry reniferów
i otwieracze do butelek z ich ro-
gów. Kubraczki, czapeczki i fiñ-
skie ludowe stroje. Breloczki, ma-
gnesy, œwieczki, pocztówki
i wszystko, co zbêdne i nieprak-
tyczne. Ale takie s¹ pami¹tki.

Opuszczamy to magiczne miej-
sce, nadal zadaj¹c sobie pytanie.
Czy naprawdê istnieje ten Miko-
³aj czy nie?

Tekst, zdjêcia
Ireneusz Wo³ek

�Pami¹tkowe zdjêcie na fotelu Œw. Miko³aja �Wioska Œw. Miko³aja i linia wyznaczaj¹ca przebieg ko³a podbiegunowego

�Symboliczny drogowskaz �Krajobraz Finlandii to lasy, olbrzymie zielone bagna, ³¹ki oraz tysi¹ce jezior i rzek

www.niezwyklyswiat.com

You Tube Niezwykly

Swiat Finlandia
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Weso³ych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêœliwego

Nowego Roku,
wszystkim swoim klientom

¿yczy

Nastaje wyj¹tkowo trudny okres
dla osób bezdomnych, bezrad-
nych i samotnych. Ka¿dego roku
Policja odnotowuje przypadki
zgonów, których przyczyn¹ jest
wych³odzenie organizmu. Policja
przypomina – aby uratowaæ
komuœ ¿ycie wystarczy zadzwo-
niæ pod numer alarmowy 997. Nie
b¹dŸmy obojêtni na ludzki los!

Niskie temperatury stanowi¹
zagro¿enie dla osób, które w mroŸ-
ne dni i noce przebywaj¹ bez da-
chu nad g³ow¹. Tragiczny fina³
mo¿e mieæ noc spêdzona na ³awce
podczas nawet niewielkich mro-
zów, dlatego policjanci patroluj¹
te miejsca, w których mog¹ prze-
bywaæ osoby bezdomne, nara¿o-
ne na wych³odzenie. Funkcjona-
riusze sprawdzaj¹ opuszczone bu-
dynki, kana³y ciep³ownicze, ogród-
ki dzia³kowe, parki i skwery. Jed-
nak nie s¹ w stanie dotrzeæ do
wszystkich osób potrzebuj¹cych

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Le¿ajsku informuje, ¿e

Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczyna
ogólnopolsk¹ kampaniê edukacyjn¹ pt.

Kampania skierowana jest
w szczególnoœci do kobiet w wieku
prokreacyjnym, które nie odnosz¹
ryzyka zaka¿enia HIV do siebie,
a tak¿e do lekarzy ginekologów, któ-
rzy niechêtnie kieruj¹ swoje pa-
cjentki na badania w kierunku HIV.
Badanie powinno zostaæ wykona-
ne przed 10. tygodniem ci¹¿y oraz
miêdzy 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniej-
szenie liczby zaka¿eñ HIV wœród
nowo narodzonych dzieci oraz
zwiêkszenie œwiadomoœci doty-
cz¹cej testowania w kierunku
HIV wœród osób doros³ych.

Wiele osób nies³usznie uwa-
¿a, ¿e problem HIV ich nie doty-
czy, przez co o swoim zaka¿eniu
dowiaduj¹ siê zbyt póŸno, nawet
w fazie AIDS. W naszym kraju
rodz¹ siê równie¿ dzieci zaka¿o-

ne tym groŸnym wirusem. Mo¿-
na temu jednak zapobiec – wy-
starczy jedynie, ¿eby przysz³a
mama wykona³a w czasie ci¹¿y
test w kierunku HIV i podda³a
siê odpowiedniemu leczeniu,
gdyby jego wynik okaza³ siê po-
zytywny. Dziêki wykonaniu te-
stu w kierunku HIV kobiety ra-
tuj¹ nie tylko swoje ¿ycie, lecz
tak¿e daj¹ szansê na zdrowe ¿ycie
swoim dzieciom.

Test na HIV powinien wykonaæ
tak¿e przysz³y tata. Ojciec dziecka
mo¿e wykonaæ test anonimowo,
bezp³atnie i bez skierowania w jed-
nym z punktów konsultacyjno-
diagnostycznych (adresy punktów
mo¿na znaleŸæ na stronie interne-
towej Krajowego Centrum ds.
AIDS www.aids.gov.pl).

PSSE

Uchroniæ przed
zamarzniêciem

pomocy. Policja apeluje o infor-
mowanie oœrodków pomocy spo-
³ecznej o osobach bezdomnych,
starszych mieszkaj¹cych samot-
nie, w trudnej sytuacji material-
nej, których ¿ycie i zdrowie mo¿e
byæ zagro¿one podczas mrozów.

Pamiêtajmy, jeœli widzimy
bezdomnego lub œpi¹cego

na dworze cz³owieka
nie przechodŸmy obok niego

obojêtnie. Zadzwoñmy na
Policjê lub Stra¿ Miejsk¹.

Podjêta interwencja
i udzielona tej osobie pomoc,

byæ mo¿e uratuje jej ¿ycie.
Podkarpacki Urz¹d Wojewódz-

ki uruchomi³ specjaln¹ infoliniê
– pod bezp³atnym, ca³odobowym
numerem 987 pomoc znajd¹ oso-
by bezdomne z województwa pod-
karpackiego wymagaj¹ce pomocy
w okresie zimowym.

Oficer Prasowy
KPP Le¿ajsk

OG£OSZENIE P£ATNE

Zrób test na HIV.
Dla siebie i swojego dziecka.

Zrób test na HIV.Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.Dla siebie i swojego dziecka.

Gabinet
Weterynaryjny

„BORSUK”.
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Drugie miejsce na Mistrzostwach
Polski ̄ aków z £êtowni

9.11.2014 r. w ¯yrakowie ko³o
Dêbicy rozegrano Mistrzostwa
Podkarpacia Dru¿ynowego Tur-
nieju Uczniowskiego w tenisie
sto³owym ¿aków i m³odzików.

Drugie miejsce w Polsce w tak
powszechnie uprawianej dyscypli-
nie sportu jest du¿ym sukcesem
m³odych tenisistów sto³owych
Arki.

Bilans gier ¿aków

Arki w Krakowie:

w grach singlowych:

Krystian Ko³odziej – 5 zwy-

ciêstw i 2 pora¿ki,

Marcin Doktor – 4 zwyciêstwa i

2 pora¿ki,

w grach debli:

Ko³odziej/Doktor – 4 wygrane,

Doktor/Przybysz – 1 zwyciêstwo.

Opiekê nad nimi sprawowali
Jan Sum i Grzegorz Przybysz.

Okaza³y puchar, srebrne meda-
le, dyplom i nagrody utalentowa-
nym zawodnikom Arki wrêcza³
prezes Polskiego Zwi¹zku Sporto-
wego Tenisa Sto³owego – Wojciech
Waldowski oraz dzia³acze zwi¹zko-
wi i samorz¹dowi Krakowa.

Przygotowania i udzia³ tenisi-
stów sto³owych „Arki” w tych za-
wodach by³ mo¿liwy dziêki dota-
cjom Burmistrza Nowej Sarzy-
ny i Starostwa Powiatowego
w Le¿ajsku oraz sta³ym naszym
sponsorom: firmom panów Janu-
sza Janika z Nowej Sarzyny i Sta-
nis³awa Buczka z Nowego Ka-
mienia.

W po³owie grudnia Marcin
i Krystian pojad¹ na 2 Grand Prix
Polski ̄ aków do Brzegu Dolnego.

js

Wiêcej szczegó³ów na: www.pzts.pl

Do zdecydowanych faworytów
w kategorii ¿aków nale¿a³y dru¿yny
z £êtowni i Dukli, których repre-
zentanci zagrali rewelacyjnie
w I Grand Prix Polski w £odzi
i w rankingu dru¿ynowym s¹ od-
powiednio na 1 i 3 miejscu w Polsce.
W fina³owej rozgrywce zawodnicy
Arki wygrali 3:0 i zajêli pierwsze
miejsce. Kolejna impreza by³a roz-
grywana w dniach 29-30 listopada
2014 r. w Krakowie gdzie rozegrano
fina³ ogólnopolski Turnieju Tenisa
Sto³owego Dru¿yn Uczniowskich
w kategorii ¿aków i m³odzików. Pra-
wo gry w tych nieoficjalnych mi-
strzostwach Polski uzyskiwali zwy-
ciêzcy eliminacji wojewódzkich,
w tym zaliczana do grona fawory-
tów dru¿yna ¿aków Arki z³o¿ona
z Marcina Doktora, Krystiana
Ko³odzieja i Patryka Przybysza
(w eliminacjach wojewódzkich gra³
jeszcze Dawid Gumieniak).

W fazie grupowej Arka wygra³a
dwa mecze po 3:0, w tym z dobrze
graj¹c¹ dru¿yn¹ Gózdu (lubelskie)
i awansowa³a do najlepszej „ósem-
ki”, która dalej gra³a systemem
pucharowym.

W æwieræfinale zawodnicy z £ê-
towni pokonali 3:1 dru¿ynê Orli-
ka Gdynia i awansowali do gry
o medale. W pó³finale stosunko-
wo ³atwo wygrali 3:0 z Nadwiœla-
ninem P³ock. Krakowski fina³ by³
rewan¿em za fina³ wojewódzki,
gdzie Arka wygra³a 3:0 z Dukl¹.

Dru¿yna Dukli do turnieju
w Krakowie zosta³a do³¹czona
w wolne miejsce ze wzglêdu na
wysoki ranking ogólnopolski
(2 miejsce na liœcie startowej).

Zawodnikom z Dukli rewan¿ siê
uda³. Po niezwykle wyrównanym
meczu wygrali 3:2.

oraz mistrzostwo Podkarpacia
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Dziewczêta 2006-2005: Karina

Karaku³a – Kata III miejsce i Kumite

I miejsce; Jurkowska Karolina Kata

I miejsce i Kumite II miejsce

Dziewczêta 2002-2001: D¹bek

Wiktoria – Kumite I miejsce

Dziewczêta 1998-1997: Korcho-

wiec Aldona – Kumite I miejsce

Kupras Kinga – Kumite III miejsce

Ch³opcy 2007 i m³odsi: Jakub Czubat

– Kata I miejsce i Kumite I miejsce

Ch³opcy 2005-2006 +30 kg: Ad-

rian Mroczkowski – Kumite III miej-

sce

Ch³opcy 2003-2004 -30 kg: Sta-

chowiak Norbert – Kumite I miej-

sce; Aleksander Dziki – Kumite II

miejsce

Podkarpacka Liga Karate Shinkyokushin

15 listopada 2014 r. w sali wido-
wiskowo-sportowej w Gimnazjum
nr 2 w Mielcu odby³y siê trzecie
zawody w ramach Podkarpackiej
Ligii Dzieci i M³odzie¿y Karate
Shinkyokushin.

Ch³opcy 2003-2004 -40 kg: Kry-

spin Karaku³a – Kata III miejsce

i Kumite I miejsce

Ch³opcy 2002-2001 -40 kg: Dziki

Adrian – Kumite I miejsce

Jakub Korchowiec

Ch³opcy 2000-1999 +50 kg: Patryk

Marcinowski – Kumite III miejsce

11.10.2014r.
W Rzeniszowie k/Czêstochowy

rozegrano pierwsz¹ seriê Pucharu
Polski w kolarstwie prze³ajowym,
w którym bardzo dobrze zaprezen-
towali siê zawodnicy „Azalii”. Bry-
gida Piersiak zajê³a I miejsce, na-
tomiast jej kolega klubowy Patryk
Plasota zaj¹³ II miejsce. Obydwoje
startowali w kategorii M³odziczka
i M³odzik. Kinga Kalembkiewicz
w kategorii Juniorka M³odsza za-
jê³a IV miejsce.

12.10.2014r.
W miejscowoœci Mas³oñskie

w gminie Poraj zosta³ rozegrany
drugi wyœcig punktowany do
Challange Polskiego Zwi¹zku Ko-
larskiego. Zawodnicy „Azalii” ko-
lejny raz zajêli wysokie miejsca:
Brygida Piersiak wygra³a i objê³a
prowadzenie w Pucharze Polski, Pa-
tryk Plasota zaj¹³ II miejsce. Dru-
gie miejsce zajê³a równie¿ Kinga
Kalembkiewicz w kategorii Junior-
ka M³odsza.

wanie z przewag¹ o ponad 1,5 mi-
nuty nad kolejn¹ zawodniczk¹.
Bardzo dobrze taktycznie pojecha³
Patryk Plasota w kategorii M³o-
dzik, który nie da³ siê wyprzedziæ
w koñcówce wyœcigu. Po piêknym
finiszu zaj¹³ I miejsce – najbardziej
wartoœciowe w tym sezonie. Kin-
ga Kalembkiewicz wœród Juniorek
M³odszych zajê³a V miejsce.

Serdecznie dziêkujemy firmie
„Metkos” Edwarda Kosiny z Brzó-
zy Królewskiej za pomoc udzie-
lan¹ sekcji kolarskiej.

Trener SZ

Organizatorem Turnieju by³
Mielecki Klub Kyokushin Karate
i Miejski Oœrodek Sportu i Rekre-
acji w Mielcu. W zawodach star-
towa³o 122 zawodników i zawod-
niczek z 9 miast Województwa
Podkarpackiego: Brzozowa, Dêbi-
cy, Le¿ajska, Kolbuszowej, Kro-
sna, Mielca, Soko³owa Ma³opol-
skiego, £añcuta, Rzeszowa. Funk-
cjê sêdziego g³ównego pe³ni³ Sen-
sei Wojciech Œwistak 3 dan z Brzo-
zowa.Z le¿ajskiegoklubu wystarto-
wa³o 13 zawodników, którzy siê spi-
sali znakomicie zajmuj¹c miejsca
medalowe.Wyjazd by³ mo¿liwy
dziêki wsparciu finansowemu
Elektrociep³owni Nowa Sarzyna.

AD

W miesi¹cach paŸdziernik – listopad odby³y siê starty zawodników
Smak – Górno – Poltino „Azalia” Brzóza Królewska w cyklu wyœci-
gów w kolarstwie prze³ajowym.

19.10.2014r.
Trzy starty i trzy zwyciêstwa pad³y

³upem zawodników Smak – Górno
– Poltino „Azalia” Brzóza Królew-
ska. By³ to trzeci wyœcigu prze³ajo-
wy punktowany do Challenge Pol-
skiego Zwi¹zku Kolarskiego, który
rozegrano w Lublinie – Grand Prix
Ziemi Lubelskiej „Godzina w pie-
kle”. Juniorka M³odsza – Kinga Ka-
lembkiewicz I miejsce, M³odziczka
– Brygida Piersiak – I miejsce, M³o-
dzik – Patryk Plasota I miejsce.

11.11.2014r.
Tego dnia rozegrano drug¹ seriê

wyœcigu prze³ajowego o Grand Prix
Ziemi Lubelskiej „Godzina w pie-
kle” w ramach V serii Pucharu Pol-
ski. By³ to kolejny znakomity wy-
stêpzawodników „Azalii”, w któ-
rym Brygida Piersiak kolejny raz
stanê³a na najwy¿szym podium.
Wzorem Brygidy pod¹¿a Kinga
Kalembkiewicz, która melduje siê
na I miejscu wœród Juniorek M³od-
szych. Kolejny zawodnik ekipy

„Azalii” Patryk Plasota w kategorii
M³odzików zajmuje II miejsce. Po
dwóch seriach wszyscy wymienie-
ni zawodnicy zajmuj¹ pierwsze
miejsca i s¹ liderami tego wyœcigu.

15.11.2014r.
W Kozieg³owach k/Czêstocho-

wy rozegrano VI Seriê Pucharu
Polski w Kolarstwie Prze³ajowym.
By³ to najmocniej obstawiony wy-
œcig wraz z udzia³em ekip zagra-
nicznych. Kolejny raz zawodnicz-
ka „Azalii” Brygida Piersiak w ka-
tegorii M³odziczka nie mia³a so-
bie równych zwyciê¿aj¹c zdecydo-

Cykl wyścigów w kolarstwie przełajowymCykl wyścigów w kolarstwie przełajowym
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Jeœli jesteœ przedsiêbiorc¹ i masz
w¹tpliwoœci dotycz¹ce zakupów
przez Internet, poza lokalem
przedsiêbiorstwa lub w tradycyj-
nym sklepie – odwiedŸ serwis, któ-
ry pomo¿e przygotowaæ twoj¹ fir-
mê do zmian prawnych. W akcji
edukacyjnej bierze udzia³ 14 insty-
tucji, które informuj¹ o nowych
przepisach.

25 grudnia wchodzi w ¿ycie usta-
wa o prawach konsumenta. Zmie-
ni¹ siê zasady dotycz¹ce sprzeda¿y
przez Internet, na pokazach, prezen-
tacjach, a tak¿e w sklepach tradycyj-
nych. Ju¿ teraz przedsiêbiorcy mog¹
szykowaæ siê do nadchodz¹cych
zmian, korzystaj¹c ze specjalnie stwo-
rzonego portalu – www.prawakon-
sumenta.uokik. gov.pl.

Jeœli jesteœ przedsiêbiorc¹, ko-
niecznie odwiedŸ ten adres.

Strona internetowa opisuje stan
prawny obowi¹zuj¹cy od 25 grud-
nia, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem praw konsumentów i obo-
wi¹zków sprzedawców. Przedsiê-
biorcy korzystaj¹c z prostych przy-
k³adów, mog¹ ³atwo i szybko za-
poznaæ siê np. ze zmianami
w procedurze reklamacyjnej, do-
wiedzieæ siê, czy wszystkie produk-
ty s¹ objête rêkojmi¹. Przyk³ado-
wo: je¿eli towar siê zepsuje, kon-
sument bêdzie móg³ dochodziæ

Poradnik konsumenta:

prawakonsumenta.uokik.gov.pl
– to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez Urz¹d Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów. Przybli¿a przepisy ustawy o prawach konsumenta.

swoich praw w ramach tej ochro-
ny, wybieraj¹c miêdzy: wymian¹,
napraw¹, obni¿eniem ceny i  – gdy
wada jest istotna – odst¹pieniem
od umowy, czyli zwrotem pieniê-
dzy. Je¿eli przedsiêbiorca nie zgo-
dzi siê z tym wyborem, bêdzie
móg³ zaproponowaæ inne rozwi¹-
zanie. Jednak, gdy rzecz ponow-
nie siê zepsuje lub sprzedawca nie
wywi¹¿e siê ze swoich obowi¹zków
i nie usunie wady, klient ma pra-
wo ¿¹daæ obni¿enia ceny lub zwro-
tu pieniêdzy i jego roszczenie musi
byæ spe³nione. Pomocny podczas
sk³adania reklamacji w ramach rê-
kojmi bêdzie schemat opracowa-
ny przez UOKiK.

Ustawa o prawach konsumen-
ta wdra¿a do polskiego porz¹dku
przepisy Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie
praw konsumentów, które bêd¹
obowi¹zywaæ we wszystkich kra-
jach UE. Dziêki ujednoliceniu
przepisów przedsiêbiorcom bêdzie
³atwiej dzia³aæ na rynkach zagra-
nicznych. Najwa¿niejsze zmiany,
o których powinni wiedzieæ
e-sprzedawcy:

1. Wyd³u¿enie czasu na odst¹-
pienie kupuj¹cego od umowy
zawartej przez Internet (czyli na
odleg³oœæ) oraz na pokazie (czyli
poza lokalem przedsiêbiorstwa)
z 10 do 14 dni.

2. Uregulowanie kwestii kosz-
tów odes³ania towaru. Warto wie-
dzieæ, ¿e w sytuacji rezygnacji
z zakupów – to konsument po-
niesie koszty odes³ania towaru,
a sprzedawca zwróci oprócz ceny
produktu tak¿e koszt jego wys³a-
nia, ale tylko najtañszy przez sie-
bie oferowany.

3. Zap³ata za zmniejszenie
wartoœci towaru. Konsument ma
prawo obejrzeæ dostarczony towar
w taki sposób, w jaki móg³by to
zrobiæ w sklepie stacjonarnym.
Je¿eli rzecz nie spe³nia jego wy-
magañ, nie mo¿e u¿ywaæ jej do-
wolnie. Gdy tak siê stanie i klient
bêdzie chcia³ odst¹piæ od umowy,
przedsiêbiorca ma prawo obci¹¿yæ
go dodatkowymi kosztami
w zwi¹zku ze zmniejszeniem war-
toœci towaru.

4. Jasne terminy zwrotu kosz-
tów zakupu. Jeœli konsument zre-
zygnowa³ z e-zakupów i wys³a³
oœwiadczenie, to sprzedawca bê-
dzie mia³ prawo wstrzymaæ siê ze
zwrotem  pieniêdzy za rzecz oraz
kosztów jej wysy³ki do czasu otrzy-
mania od konsumenta towaru lub
potwierdzenia jego nadania.

5. Dodatkowe koszty zakaza-
ne. Za skorzystanie z okreœlonej
formy p³atnoœci przedsiêbiorcy nie
wolno ¿¹daæ od konsumenta op³a-
ty przewy¿szaj¹cej koszty ponie-

sione przez sprzedawcê z tego ty-
tu³u. Dodatkowa op³ata – np. za
p³atnoœæ kart¹ – nie mo¿e byæ
wy¿sza od prowizji, któr¹ uiœci
w zwi¹zku z tym sprzedawca.

Warto ju¿ teraz poznaæ wszyst-
kie obowi¹zki informacyjne, z któ-
rych ka¿dy sprzedawca bêdzie
musia³ siê wywi¹zywaæ ju¿ od 25
grudnia. Zachêcamy do pobiera-
nia gotowych formularzy ze stro-
ny www.prawakonsumenta.
uokik.gov.pl – dotycz¹cych m.in.
obni¿enia ceny, zwrotu towaru,
odst¹pienia od umowy zawartej na
odleg³oœæ, które u³atwi¹ konsu-
mentom korzystanie z ich praw,
a przedsiêbiorcom – wywi¹zanie siê
z obowi¹zków. Dodatkowo, naj-
wa¿niejsze zasady zawierania
umów z konsumentami opisuj¹
najnowsze publikacje Przepisy
konsumenckie dla przedsiêbior-
ców oraz Vademecum konsumen-
ta, a tak¿e ulotki: Zakupy przez
Internet i Jak kupowaæ? Mo¿na je
pobraæ ze strony internetowej
UOKiK lub zamówiæ w wersji
drukowanej.

www.uokik.gov.pl

Biuro Powiatowego

Rzecznika Konsumenta

czynne jest

we wtorek

i czwartek

w godz. 7:30 -15:30
w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Le¿ajsku

przy ul. Kopernika 8

pok. 102

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
dużo zdrowia, szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym
Nowym Roku 2015
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Nakład: 3000 sztuk; Całość wydania: pełny kolor;
Teren rozpowszechniania: Powiat Leżajski

Cennik:
246 zł brutto

123 zł brutto
61,50 zł brutto

strona Astrona A4:4:
1/2 strony A1/2 strony A4:4:

1/4 strony A1/4 strony A4:4:
W przypadku zamieszczenia reklamy

w więcej niż dwóch wydaniach

przewidziane rabaty!

W przypadku zamieszczenia reklamy
w więcej niż dwóch wydaniach

przewidziane rabaty!

LEŻAJSK, NOWA SARZYNA, GMINA LEŻAJSK,
GRODZISKO DOLNE, KURYŁÓWKA

Zareklamuj się
w „KURIERZE POWIATOWYM”

Zareklamuj się
w „KURIERZE POWIATOWYM”

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