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�408 osób skorzysta³o z porad
prawnych Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów, który po-
dejmowa³ interwencje najczê-
œciej w sprawach umów z ope-
ratorami sieci komórkowych
i stacjonarnych. Spora grupa
problemów obejmowa³a umo-
wy zawierane poza lokalem
przedsiêbiorstwa lub na odle-
g³oœæ – ich treœæ by³a dla konsu-
mentów niezrozumia³a, poja-
wia³y siê k³opoty z rozwi¹za-
niem, umowy adhezyjne (ma-
sowe, z dominuj¹c¹ pozycj¹ jed-
nego kontrahenta) nie by³y
przedmiotem negocjacji
i w konsekwencji istotnych, ko-
rzystnych dla konsumentów
zmian. Ponad 60% pisemnych
interwencji rzecznika zakoñczy-
³o siê pomyœlnie dla skar¿¹cych
– dochodzi³o do ugody lub za-
spokojenia ich ¿¹dañ. – Nieste-
ty, coraz liczniejsze by³y przy-
padki wprowadzania rzecznika
w b³¹d i domagania siê zaspo-
kojenia roszczeñ nie bacz¹c na
realia prawne – powiedzia³a
Agnieszka Wyczarska, powiato-
wy rzecznik konsumentów.

�W 2013 r. ze stacjonarnego po-
bytu w nowosarzyñskim Specja-
listycznym Oœrodku Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
skorzysta³o 31 kobiet wraz z 30
dzieci. Placówka bezp³atnie ofe-
ruje ca³odobow¹ pomoc umo¿-
liwiaj¹c czasowe zamieszkanie
oraz fachowe wsparcie specjali-
stów – psychologów, pedago-
gów, pracownika socjalnego
oraz prawnika. Oprócz pomo-
cy stacjonarnej oferowana jest
tak¿e ambulatoryjna (indywidu-
alne porady i zajêcia, z których
skorzysta³o 95 osób) oraz telefo-
niczna (71 osób). Zesz³oroczny

bud¿et oœrodka zamkn¹³ siê
sum¹ ponad 503 tys. z³.

� 40 wychowanków przebywa³o
przez ca³y ubieg³y rok w Domu
Dziecka w Nowej Sarzynie.
Dzieci pochodzi³y z regu³y z ro-
dzin patologicznych (alkoho-
lizm, przemoc) z ograniczony-
mi prawami rodzicielskimi lub
pozbawionymi tych praw –
14 z nich stanowi¹ pó³sieroty,
a tylko jedna jest sierot¹. Grupa
8 wychowanków zosta³a objêta
programem usamodzielnienia
i wkracza w doros³e ¿ycie korzy-
staj¹c z odrêbnego mieszkania
na terenie placówki. Roczny
bud¿et – 1.164 tys. z³, miesiêcz-
ny koszt utrzymania dziecka
– 3 tys. z³.

� 41 osób z ograniczon¹ zdolno-
œci¹ intelektualn¹ lub zaburze-
niami psychicznymi korzysta³o
na co dzieñ ze Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Jelnej.
Najliczniejsz¹ grup¹ byli miesz-
kañcy gminy Le¿ajsk (15 uczest-
ników) oraz miasta Le¿ajsk (13).
Dominuj¹c¹ formê terapii sta-
nowi³y treningi m.in. funkcjo-
nowania w ¿yciu codziennym,
umiejêtnoœci interpersonalnych
i rozwi¹zywania problemów
oraz spêdzania wolnego czasu.
Roczne koszty utrzymania pla-
cówki – 530 tys. z³.

�Dom Pomocy Spo³ecznej w Brzó-
zie Królewskiej by³ sta³ym miej-
scem zamieszkania dla 59 osób.
Pomimo podniesienia standar-
dów placówka nadal dyspono-
wa³a 13 wolnymi miejscami.
Oznacza³o to koniecznoœæ zbilan-
sowania wydatków dodatkowym
dofinansowaniem przez Powiat
Le¿ajski, które ostatecznie za-
mknê³o siê kwot¹ 210 tys. z³, przy
bud¿ecie 2.273 tys. z³. Z kolei

Dom Pomocy Spo³ecznej w Pi-
skorowicach-Mo³yniach dyspo-
nuj¹cy 85 miejscami dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
(w pe³ni wykorzystana liczba
miejsc) ca³kowicie zbilansowa³
swoje wydatki (2.889 tys. z³) do-
tacj¹ celow¹ wojewody oraz do-
chodami. Radny Marek Leszczak
zwróci³ uwagê na niedostateczn¹
optymalizacjê wydatków w obu
dps-ach m.in. z powodu braku
wspólnych zakupów w trybie
przetargowym. Radny Marek
Œli¿ doda³, ¿e szczegó³owe zasa-
dy przetargów organizowane
przez jednostki powiatowe po-
winien okreœliæ zarz¹d.

�w 58 rodzinach zastêpczych
funkcjonuj¹cych w powiecie le-
¿ajskim wychowywa³o siê 81 dzie-
ci (56 w rodzinach spokrewnio-
nych, 25 w rodzinach niezawo-
dowych). Na ten cel przekazano
w ub. roku 688 tys. z³, przeciêt-
nie na dziecko przypada³o 988 z³
miesiêcznie. 120 tys. z³ wynios³o
dofinansowanie turnusów reha-
bilitacyjnych dla osób niepe³no-
sprawnych, skorzysta³y z nich
93 osoby (w tym 31 dzieci) oraz
57 opiekunów. Z dofinansowa-
nia zakupu sprzêtu rehabilitacyj-
nego, ortopedycznego i œrodków
pomocniczych skorzysta³o
271 osób.Wartoœæ – 197 tys. z³.
Oprócz wymienionych zadañ
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie finansuje dzia³alnoœæ
Powiatowego Zespo³u do Spraw

Orzekania o Niepe³nosprawno-
œci (roczny bud¿et 190 tys. z³)
oraz Oœrodka Interwencji Kry-
zysowej (38 tys. z³).

� Samodzielny Publiczny Zespó³
Opieki Zdrowotnej zamkn¹³
ubieg³y rok zyskiem wstêpnie
szacowanym na 507 tys. z³. Jed-
noczeœnie poprawi³a siê – zda-
niem Mariana Furmanka, dy-
rektora SP ZOZ – p³ynnoœæ fi-
nansowa i na koniec roku zo-
bowi¹zania wymagalne wynio-
s³y 162 tys. z³. I chocia¿ lepsze
wyniki umo¿liwi³y zwiêkszenie
funduszu p³ac o 760 tys. z³, to
nadal nie ma mowy o finanso-
waniu inwestycji z w³asnych
œrodków. Odpowiadaj¹c na py-
tania M. Furmanek poinformo-
wa³ – wymóg posiadania przy-
szpitalnego l¹dowiska zosta³
przesuniêty na pocz¹tek 2016
r.; spodziewane rozstrzygniêcie
konkursu na ordynatora oddzia-
³u ginekologiczno-po³o¿nicze-
go nast¹pi w czerwcu br. rów-
nie¿ stanowisko pielêgniarki
oddzia³owej obsadzone zostanie
w trybie konkursowym; zmniej-
szenie zatrudnienia na tym od-
dziale odbywa siê ewolucyjnie.

� Fundacja Chasydów Polska prze-
kaza³a le¿ajskiej policji (za po-
œrednictwem bud¿etu samorz¹-
du powiatowego) 7 tys. z³ na
pokrycie kosztów zwi¹zanych
z ochron¹ i porz¹dkiem tego-
rocznej pielgrzymki chasydów
do Le¿ajska. (ja)

Sesja Rady Powiatu
Pod znakiem sprawozdañ przebiega³a lutowa LIII sesja Rady Powiatu.

Szefowie jednostek podleg³ych Powiatowi Le¿ajskiemu rozliczali za-

dania zrealizowane w 2013 r.

26 lutego 2014 r. Rada Powiatu podjê³a uchwa³y:

�Nr LIII/275/2014w sprawie okreœlenia zadañ z zakresu rehabilitacji za-

wodowej i spo³ecznej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych oraz

wysokoœci œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-

pe³nosprawnych przeznaczonych na realizacjê tych zadañ w 2014 r.

�Nr LIII/276/2014 sprawie przekazania œrodków finansowych dla

policji,

�Nr LIII/277/2014 sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumie-

nia dotycz¹cego wspólnej realizacji zadania zwi¹zanego z przebu-

dow¹ przejazdu kolejowego w ci¹gu linii Nr 68 Lublin – Przeworsk

w miejscowoœci Le¿ajsk,

�Nr LIII/278/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie Po-

wiatu na 2014 r.

„JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM i ŻYCIEM.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”

(J 11,25)

Niech te Œwiêta Wielkanocne bêd¹ pe³ne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwsta³y obudzi w nas

radoœæ, mi³oœæ, spokój i szczêœcie.

Ciep³ych, pogodnych i radosnych Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego,
rodzinnych spotkañ przy wielkanocnym stole

oraz smacznego œwiêconego jajka

¿ycz¹

W imieniu Zarz¹du
Powiatu Le¿ajskiego

Starosta Le¿ajski Jan Kida

W imieniu radnych Rady
Powiatu Le¿ajskiego

Przewodnicz¹cy Rady Tadeusz Trêbacz
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Licealistki samodzielnie upiek³y
ciastka i „muffinki”, które w szyb-
kim tempie zosta³y sprzedane za
symboliczn¹ z³otówkê. Ca³a szko-
³a wraz z dyrekcj¹ i rad¹ pedago-
giczn¹ zaanga¿owa³a siê w akcjê
dziêki czemu uda³o siê zebraæ ok.
900 z³. Kwota ta zosta³a w ca³oœci
przeznaczona na zakup zaba-
wek, które w dniu 14.02.2014 r.
delegacja uczniów wraz z opie-
kunami przekaza³a oddzia³owi
dzieciêcemu Szpitala Powiato-
wego w Le¿ajsku. W podziêko-
waniu za wspó³pracê i hojnoœæ
uczniów oraz pracowników szko-
³y klasa 2H pod przewodnictwem
pani mgr Aleksandry Dubiel oraz
z pomoc¹ pani pedagog mgr Iza-
beli Miazga zorganizowa³a „Chri-
stmasevent” – przedstawienie
w jêzyku angielskim o tematyce
œwi¹tecznej. Uczniowie bior¹cy
w nim udzia³ zaprezentowali swo-
je umiejêtnoœci artystyczne,
a przede wszystkim jêzykowe.
Ogromn¹ kreatywnoœci¹ wykaza-
³y siê dziewczêta z klasy drugiej
o profilu humanistyczno-jêzyko-
wym tworz¹c scenariusz oraz or-

Uroczystoœæ przygotowa³y i po-
prowadzi³y uczennice z klas 2g
i 2h, pod czujnym okiem nauczy-
cielek jêzyka niemieckiego – Re-
naty Ró¿ak i Aleksandry Panochy.
Swoj¹ obecnoœci¹ w spotkaniu z
kultur¹ niemieck¹ zaszczycili nas
wicedyrektor – Waldemar T³uczek
oraz przewodnicz¹cy Rady Rodzi-
ców – Wojciech Surma.

Uczniowie dowiedzieli siê ró¿-

„Der Deutsche Tag”
w Zespole Szkó³ Licealnych im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku

Dnia 6 marca 2014 r. odby³ siê w na-
szej szkole „Dzieñ Niemiecki”. Uroczy-
stoœæ ta mia³a miejsce w wype³nionej
po brzegi auli szkolnej. Przyby³ych wita³
napis w jêzyku niemieckim „Herzlich
Willkommen zum Deutschen Tag” na
tle flag polskiej i niemieckiej, symboli-
zuj¹cych przyjaŸñ miêdzy tymi dwoma
narodami.

nych ciekawostek przedstawio-
nych w formie slajdów, a dotycz¹-
cych Niemców i Niemiec. Niespo-
dziank¹ dla wszystkich okaza³ siê
wyœwietlony film, nakrêcony przez
uczennice z klas 2g i 2h. Moty-
wem przewodnim filmu by³o po-
kazanie celowoœci i po¿ytecznoœci
nauki jêzyka niemieckiego jako
jednego z wiod¹cych jêzyków eu-
ropejskich. W dokumencie filmo-

wym zamieszczono m. in. wywia-
dy z absolwentami naszej szko³y,
kierownikiem firmy BMF Polska
oraz pani¹ dyrektor z Powiatowe-
go Urzêdu Pracy w Le¿ajsku. Po
projekcji filmu uczniowie zostali
zaproszeni do multimedialnego
quizu, dotycz¹cego zwyczajów
niemieckich, znanych osobistoœci
oraz realiów niemieckiego obsza-
ru jêzykowego. Uczniowie, którzy

wziêli udzia³ w konkursie, wyka-
zali siê du¿¹ wiedz¹, sprawnie od-
powiadaj¹c na wszystkie pytania.
W nagrodê wszyscy uczestnicy za-
bawy otrzymali cenne upominki.
Na zakoñczenie uroczystoœci
„Dnia Niemieckiego” Izabela Ra-
domska brawurowo zaœpiewa³a
piosenkê Anny Jantar „Jeder erste
Schritt ist schwer” („Najtrudniej-
szy pierwszy krok”).

„Dzieñ Niemiecki” zakoñczy³
siê s³odkim akcentem. Uczennice
czêstowa³y wszystkich pysznymi
ciastami i ciasteczkami, upieczo-
nymi w³asnorêcznie wed³ug nie-
mieckich przepisów kulinarnych.

Spotkanie z jêzykiem niemiec-
kim by³o niezwykle udane. ZA-
PRASZAMY ZA ROK!

Serdeczne podziêkowania sk³a-
damy osobom, które uczyni³y ten
dzieñ niezapomnianym.

Organizatorki
Aleksandra Panocha

i Renata Ró¿ak

M³odzie¿ ma serce – Chrobry w akcji
M³odzie¿ ma wielkie serce. Prze-
konaliœmy siê o tym podczas ak-
cji charytatywnej zorganizowanej
przez uczniów Zespo³u Szkó³
Licealnych im. Boles³awa Chro-
brego w Le¿ajsku.

W ca³ym przedsiêwziêciu wziêli

udzia³ nastêpuj¹cy uczniowie:

Karolina Baj, Dorota Bucior, Ka-
rolina Cichoñ, Weronika Czyrny,
Martyna Æwik³a, Ewelina Æwik³a,
Katarzyna Kozyra, Monika Wilkos,
Ewelina Ma³ysa, Paulina Nienaja-
d³o, Iwona Potacza³a, Karolina Pa-
wul, Sabina Paliñska, Agnieszka
Rêbacz, Sabina Z¹bczyk, Magda-
lena Rumianek, Magdalena Zyg-
munt, Jakub Mundzia, Jacek Cza-
pla, Magdalena Pietrak, Sylwia
Krówka, Anna Partyka, Dorota
Dec, Jacek Czop, Andrzej Majczak,
Karol Rogowski, Damian Szan-
tula, Bartek Jab³oñski, Micha³
Œwi¹der i Maciej Mierzwa.

ganizuj¹c wspó³pracê z innymi
klasami. Przedstawienie, które od-
by³o siê 18.12.2013 r. okaza³o siê
wielkim sukcesem, a uczniowie

przyjêli je z ogromnym entuzja-
zmem. Jest to dowód na to, ¿e
mo¿na skutecznie ³¹czyæ przyjem-
ne z po¿ytecznym. ZSL
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W pierwszej czêœci spotkania
pan Tomasz Janik, wykorzystu-
j¹c prezentacjê multimedialn¹,
wyjaœnia³, ¿e „¯o³nierze Wyklê-
ci” to okreœlenie ¿o³nierzy pod-
ziemia niepodleg³oœciowego
i antykomunistycznego, stawia-
j¹cych opór próbie sowietyzacji
Polski i podporz¹dkowania jej
ZSRR w latach 1944-1956. Mimo
gro¿¹cych kar za dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹ ¿o³nierze podzie-
mia nie poszli na ¿aden kom-
promis i zap³acili za to cenê naj-
wy¿sz¹. „Ich rozstrzelane i po-
hañbione cia³a wystawiano na
ulicach, aby krzycza³y, ¿e taki bê-
dzie koniec ka¿dego, kto odwa-
¿y siê marzyæ o wolnej Polsce”.
Jeszcze do niedawna historia

Miko³aj Komór jest jednym
z 30 m³odych profesjonalistów,
którzy w ca³ej Polsce odwiedzaj¹
szko³y, biblioteki i domy kultury.
To m³odzi ludzie maj¹cy ciekaw¹,
przysz³oœciow¹ pracê zwi¹zan¹
z nowoczesnymi technologiami.
Wszystkich ³¹czy charyzma, pasja
i wa¿ne doœwiadczenia zawodowe,
mog¹ce byæ inspiracj¹ dla m³odzie-
¿y.

W spotkaniu wziêli udzia³
uczniowie klas maturalnych Ze-
spo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie.
Dowiedzieli siê, jak wygl¹da dzieñ
pracy m³odego profesjonalisty,
wspólnie rozmawiali o nowych
zawodach i zastanawiali siê, które
z nich s¹ najbardziej przysz³oœcio-
we. Ca³oœæ mia³a charakter warsz-
tatowy – by³y quizy, pytania,
wspólne æwiczenia.

Lekcja
z historii
najnowszej

o nich milcza³a. Dziœ na nowo
stali siê bohaterami.

W drugiej czêœci lekcji ucznio-
wie zostali podzieleni na 4 grupy
i ka¿da z nich pracowa³a z teksta-
mi Ÿród³owymi, mapami i zdjê-
ciami, w których nale¿a³o znaleŸæ
informacje dotycz¹ce sylwetki
i czynów bohaterów. Ka¿da z dru-
¿yn prezentowa³a wyniki swojej
pracy, dzieli³a siê z pozosta³ymi
nowymi, nieznanymi dotychczas
faktami i informacjami.

Spotkanie z pracownikiem
IPN uœwiadomi³o m³odzie¿y za-
s³ugi i tragiczny los uczestników
antykomunistycznego zrywu po
przejêciu w³adzy przez komuni-
stów.

Tomasz Doktór

13 lutego br. w Zespole Szkó³
im. Ignacego £ukasiewicza od-
by³a siê lekcja z historii najnowszej na temat: „¯o³nierze Wyklêci”.
Prowadzi³ j¹ pan Tomasz Janik, pracownik Instytutu Pamiêci Naro-
dowej w Rzeszowie, a uczestnikami byli uczniowie klasy I LO B.

Rozmawiali o karierze
Które zawody s¹ najbardziej przysz³oœciowe? Gdzie siê uczyæ?
Co studiowaæ, aby w przysz³oœci mieæ nie tylko pracê, ale i satysfak-
cjê z tego, co siê robi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytañ zwi¹za-
nych z planowaniem swojej kariery zawodowej szukali uczestnicy
spotkania z Miko³ajem Komórem, koordynatorem i coachem projek-
tów unijnych, specjalist¹ ds. wizerunku, studentem SGH, które odby³o
siê w Zespole Szkó³ im. Ignacego £ukasiewicza w Nowej Sarzynie.

Spotkanie by³o elementem dru-
giej edycji projektu „Link do
przysz³oœci. M³odzi, Internet,
Kariera”, w którym uczestniczy
Zespó³ Szkó³ im. Ignacego £uka-
siewicza w Nowej Sarzynie. Jest to
przedsiêwziêcie Fundacji Rozwo-
ju Spo³eczeñstwa Informacyjne-
go, realizowane dziêki œrodkom
firmy Microsoft i Polsko-Amery-
kañskiej Fundacji Wolnoœci, objê-
te patronatem Ministra Edukacji
Narodowej oraz Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej.

Spotkanie z m³odym, inspiru-
j¹cym do aktywnych dzia³añ pro-

fesjonalist¹ wspiera myœlenie
m³odych ludzi o ich przysz³oœci
zawodowej w sposób szeroki i nie-
szablonowy, uwzglêdniaj¹cy roz-
wój spo³eczeñstwa informacyjne-
go i gospodarki opartej na wie-
dzy. Pomaga zwróciæ ich uwagê
na znajomoœæ jêzyków obcych,
posiadanie kompetencji medial-
nych, znaczenie nowych techno-
logii na rynku pracy, ale tak¿e
uœwiadamia, ¿e ju¿ teraz, bêd¹c
jeszcze w liceum, mo¿na i warto
zdobywaæ doœwiadczenia zawodo-
we i nabywaæ cenne umiejêtno-
œci. JW

Has³em przewodnim tej edycji programu by³o

M³odzi inspiruj¹ m³odych!
Inspiracje uczestników

spotkania w Nowej Sarzynie:

�Mieæ jeden, konkretny cel.

�Nie poddawaæ siê, pomimo pora-
¿ek.

�Mo¿na znaleŸæ sw¹ wymarzon¹
przysz³oœæ.

� Indywidualne dzia³anie i silna
wola s¹ potrzebne do osi¹gniêcia
sukcesu.

�Zaproszony goœæ ciekawie opowia-
da³ o swoim doœwiadczeniu. Ujê³o
mnie, ¿e w tak m³odym wieku
odniós³ taki du¿y sukces. Osi¹gn¹³
go dziêki du¿emu zaanga¿owaniu
i uporze, nie podda³ siê.

� Bardzo ciekawy by³ quiz (quiz wie-
dzy o aktualnej sytuacji i trendach
na rynku pracy).
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Wypowiedz Wicestarosty Le¿ajskiego

Marka Koguta

Pragnê z³o¿yæ gratulacje i podziêkowania

wszystkim naszym placówkom oœwiatowym,

które bior¹ udzia³ w projekcie „Podkarpacie

stawia na zawodowców”, a w szczególnoœci

Zespo³owi Szkó³ Technicznych, które jest li-

derem owego przedsiêwziêcia. Cieszê siê

bardzo, i¿ w ramach projektu uczniowie na-

szych szkó³ maj¹ mo¿liwoœæ uczestnictwa w

atrakcyjnych szkoleniach i kursach oraz uzyskania uprawnieñ zawo-

dowych przydatnych na obecnym rynku pracy. Projekt to wspania³a

okazja do jak najlepszego przygotowania uczniów do standardów

wspó³czesnego zatrudnienia. Realizacja projektu na pewno przyczyni

siê do wzrostu kompetencji zawodowych m³odzie¿y, zgodnie z kie-

runkiem kszta³cenia przy wykorzystaniu nowoczesnej bazy dydaktycz-

nej.Zachêcam m³odzie¿ do licznego uczestnictwa w projekcie a rodzi-

ców do motywowania swoich dzieci.

Przetarg odbędzie się w siedzibie szkoły w dniu 23.04.2014 r.

Sprzedawane składniki rzeczowe można obejrzeć w terminie od 1.04.2014

do 23.04.2014 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie szkoły.

W skład sprzedawanego majątku wchodzą następujące składniki: tokarka

uniwersalna TUM-25A, tokarka uniwersalna TUM-25B, młot resorowy

MR-80A, wiertarka WE-25.

Szczegółowy opis sprzedawanych składników zamieszczony jest na stronie in-

ternetowej szkoły www.zst.lezajsk.pl.

Wysokość wadium ustalona została w kwotach: tokarka uniwersalna TUM-

25A 190 zł, tokarka uniwersalna TUM-25B 190 zł, młot resorowy MR-80A

450 zł, wiertarka WE-25 70 zł. Forma wadium jest gotówka.

Termin wniesienia najpóźniej do dnia składania ofert, tj. 23.04.2014 r., miejsce

wniesienia kasa szkoły. Dowód wpłaty wadium warunkuje dopuszczenie do

udziału w przetargu. Cena wywoławcza: tokarka uniwersalna TUM-25A 1980 zł,

Dyrektor Zespo³u Szkó³ Technicznych im. T. Koœciuszki
z siedzib¹ przy ul. Mickiewicza 67, 37-300 Le¿ajsk, tel. 17 24 06 107, fax 17 24 02 108

og³asza przetarg
dotycz¹cy sprzeda¿y sk³adników rzeczowych maj¹tku ruchomego szko³y.

tokarka uniwersalna TUM-25B 1980 zł, młot resorowy MR-80A 4500 zł, wier-

tarka WE-25 792 zł.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym zawierać imię

nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, oferowaną cenę i warunki jej

zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu

lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 23.04.2014 r. do godziny 12:00

w sekretariacie głównym szkoły.

Złożona oferta wiążąca jest przez okres 14 dni od daty terminu składania ofert.

Informujemy, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetar-

gu bez wybrania którejkolwiek z ofert, nie podając przyczyn.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, która została złożona po wyznaczonym

terminie w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

jak również nie zawiera danych i dokumentów wymaganych przez organizatora

przetargu, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość.

Jednym z priorytetów polityki
oœwiatowej Powiatu Le¿ajskiego
jest stworzenie mo¿liwoœci nowo-
czesnego kszta³cenia zawodowego
m³odzie¿y. Z tego celu wynikaj¹
konkretne dzia³ania powiatu po-
dejmowane w tym obszarze edu-
kacji, m.in. poprzez w³¹czenie siê
do realizacji, w partnerstwie z Wo-
jewódzkim Urzêdem Pracy w Rze-
szowie, projektu systemowego
w ramach Programu Operacyjne-
go Kapita³ Ludzki, pod nazw¹
„Podkarpacie stawia na zawodow-
ców”. Celem projektu, jest pod-
niesienie atrakcyjnoœci i jakoœci
kszta³cenia zawodowego m³odzie-
¿y pod k¹tem wymagañ wspó³cze-
snego rynku pracy. Realizacja tego
celu odbywa siê przez szeroki za-
kres dzia³añ zaplanowanych
i wspó³finansowanych z bud¿etu
projektu. Adresatem wsparcia ofe-
rowanego w ramach projektu jest
m³odzie¿ klas technikum i zasad-
niczej szko³y zawodowej ucz¹ca siê
w Zespole Szkó³ Technicznych
im. T. Koœciuszki w Le¿ajsku,
w Zespole Szkó³ Licealnych
im. B. Chrobrego w Le¿ajsku,
w Zespole Szkó³ im. I. £ukasiewi-
cza w Nowej Sarzynie oraz Spe-
cjalnym Oœrodku Szkolno-Wy-

Kszta³cenie zawodowe mo¿e byæ atrakcyjne i efektywne, czyli jak przebiega realizacja projektu

„Podkarpacie stawia na zawodowców”
w powiecie le¿ajskim

chowawczym w Le¿ajsku. Ca³ko-
wita wartoœæ projektu dla Powiatu
Le¿ajskiego wynosi ok. 2,7 mln z³;
zaœ okres jego realizacji to: czer-
wiec 2012 – paŸdziernik 2014.

Dziêki projektowi m³odzie¿ na-
szego powiatu korzysta z ró¿nych
form wsparcia takich jak: sta¿e
u pracodawców, doradztwo eduka-
cyjno-zawodowe oraz szkolenia
i specjalistyczne kursy zawodowe,
tj. kurs spawacza, operatora obra-
biarek sterowanych numerycznie
CNC, Akademii Cisco, SEP, pra-
wa jazdy kat. B, operatora wózków
wid³owych, kurs kelnerski, styliza-
cji i wiza¿u, organizacji przyjêæ
okolicznoœciowych, kompetencji
kluczowych, obs³ugi programu
Insert i P³atnik. W ramach projek-
tu zakupiono wyposa¿enie do pra-
cowni zawodowych: wyposa¿ono
pracowniê urz¹dzeñ i systemów
energetyki odnawialnej, pracowniê
techniki komputerowej i sieci
komputerowych w Zespole Szkó³
Technicznych, pracowniê gastro-
nomiczn¹ w Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym, dwie
pracownie ekonomiczne w Zespo-
le Szkó³ Licealnych oraz Centrum
Doskonalenia Kompetencji Zawo-
dowych w Zespole Szkó³ w Nowej

Sarzynie. Ka¿da szko³a wdro¿y³a
równie¿ system doradztwa eduka-
cyjno-zawodowego poprzez utwo-
rzenie specjalistycznych pracowni,
szkolenia Rad Pedagogicznych oraz
kursy dla szkolnych doradców za-
wodowych.

Czêœæ zadañ projektowych bê-
dzie kontynuowana przez kilka
najbli¿szych miesiêcy, jednak ju¿
teraz mo¿na dokonaæ wstêpnej
oceny efektów ich realizacji. Dziê-
ki projektowi, m³odzie¿, uczestni-
cz¹c w kursach i sta¿ach, zdoby³a
dodatkow¹ wiedzê i kwalifikacje
zawodowe oraz interpersonalne
w rzeczywistych warunkach œrodo-

wiska pracy swojego zawodu. Fakt
ten pozytywnie wp³ynie na pod-
niesienie atrakcyjnoœci naszych ab-
solwentów i zwiêkszenie ich mo-
bilnoœci na rynku pracy. Z kolei
szko³y uczestnicz¹ce w projekcie
zyska³y nowoczesn¹ techniczn¹
bazê kszta³cenia poprzez doposa-
¿enie specjalistycznych pracowni
zawodowych, co skutkowaæ bêdzie
podwy¿szeniem standardów kszta³-
cenia zawodowego m³odzie¿y na-
szego powiatu. ZST

Wiêcej informacji na

stronie: www.zst.le-

zajsk.pl, zak³adka: „Podkarpacie

stawia na zawodowców”.

OG£OSZENIE P£ATNE
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Akcja prowadzona we wspó³-
pracy m.in. z Urzêdem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
oraz wojewódzkimi inspektorata-
mi inspekcji handlowej ma przy-
pominaæ, ¿e wydanie paragonu
w sklepie, barze czy restauracji ma
du¿e znaczenie dla kupuj¹cego.
Dziêki niemu nie tylko ³atwiej jest
dochodziæ swoich praw np.
w przypadku reklamacji wadliwe-
go towaru czy us³ugi, ale równie¿
porównywaæ ceny u ró¿nych sprze-
dawców i kontrolowaæ w³asne wy-
datki. Chodzi równie¿ o uœwiado-
mienie przedsiêbiorcom potrzeby
rzetelnego wydawania paragonów.

Wiêkszoœæ podatników sprzeda-
j¹cych towary i œwiadcz¹cy us³ugi,
w tym równie¿ w zakresie handlu
i gastronomii, ma obowi¹zek pro-
wadzenia ewidencji obrotów
i kwot podatku nale¿nego, przy
zastosowaniu kas rejestruj¹cych.
Ka¿da sprzeda¿ powinna zostaæ
udokumentowana paragonem,
który nastêpnie zostaje wrêczony
kupuj¹cemu. Nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e czêœæ podatników uchy-
la siê od obowi¹zku instalowania
kas fiskalnych. S¹ równie¿ i tacy,
którzy mimo tego, ¿e posiadaj¹
kasê fiskaln¹, nie rejestruj¹ swo-
ich obrotów za ka¿dym razem,
czyli ukrywaj¹ swoje obroty, a co
za tym idzie konsument nie otrzy-
muje paragonu.

W konsekwencji zani¿ane s¹
wp³ywy do bud¿etu pañstwa z ty-
tu³u podatku od towarów i us³ug

Bia³a Szko³a w Rymanowie Zdroju
Ka¿dy dzieñ pobytu by³ boga-

to wype³niony. Gospodarze za-
prosili uczniów do udzia³u w cie-
kawych zajêciach rozwijaj¹cych
zdolnoœci i zainteresowania oraz
umo¿liwiaj¹cych poznanie œrodo-
wiska geograficzno-przyrodnicze-
go Beskidu Niskiego. By³y – kon-
kursy, quizy, zabawy i tañce inte-
gracyjne przy muzyce, zawody
sportowe, zajêcia œwietlicowe, spa-
cery po Rymanowie i okolicznych
szlakach.

Niezapomnianych emocji
uczniowie doœwiadczyli na stoku
w Pu³awach Górnych. Tam – dziê-
ki uprzejmoœci organizatorów
programu „Narty Dzieciom” –Nauka jazdy na nartach pod czujnym okiem instruktora.

W dniach 3-9.02.2014 r. dziesiêcioosobowa grupa dzieci z Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Le¿ajsku wraz z opiekunami uczestni-
czy³a w „Bia³ej Szkole” w Domu Wczasów Dzieciêcych w Rymano-
wie Zdroju.

skorzystali z lekcji nauki jazdy na
nartach pod okiem instruktorów.

Wiele wra¿eñ dostarczy³a tak¿e
wycieczka do Centrum Dziedzic-
twa Szk³a w Kroœnie, gdzie dzieci
pozna³y technologiê powstawania
wyrobów szklanych oraz podziwia-
³y piêkne eksponaty ze szk³a.

Organizacja wyjazdu mo¿liwa
by³a dziêki pomocy sponsorów.
Wspomog³y nas nastêpuj¹ce in-
stytucje: Stowarzyszenie „Nie
Dzieli Nas Nic” w Le¿ajsku, Elek-
trociep³ownia w Nowej Sarzynie,
PGE Rzeszów i Grupa ̄ ywiec S.A.
Browar w Le¿ajsku. Serdecznie
wszystkim dziêkujemy.

Dorota Portka, Sabina Pikor

Ruszy³a kolejna ods³ona akcji

Ministerstwa Finansów

„WeŸ paragon”

oraz podatku dochodowego.
Uczciwie prowadz¹cym dzia³al-
noœæ przedsiêbiorcom trudniej
tym samym konkurowaæ na ryn-
ku, a konsumentom nie³atwo do-
chodziæ swoich praw. W celu zmi-
nimalizowania tego zjawiska wa¿-
ne jest wskazanie konsumentom,
¿e za ka¿dym razem gdy dokonuj¹
zakupu, powinni ¿¹daæ od sprze-
dawcy paragonu.

Dowód zakupu musimy otrzy-
maæ niezale¿nie od miejsca sprze-
da¿y produktu lub us³ugi. Para-
gon powinien byæ wydany rów-
nie¿ wówczas, gdy kupujemy bi-
let autobusowy, do kina, na mecz.

Kontrolerzy skarbowi bêd¹
sprawdzaæ prawid³owe ewidencjo-
nowanie sprzeda¿y na kasach fi-
skalnych i przypominaæ o obowi¹z-
ku wydawania paragonów przy
ka¿dej transakcji. Natomiast
w przypadku problemów z zaku-
pami czy odrzucon¹ reklamacja
mo¿emy liczyæ na bezp³atn¹ po-
moc miejskich lub powiatowych
rzeczników konsumentów.

Wies³aw Cisek
Naczelnik Urzêdu

Skarbowego w Le¿ajsku

BIOR¥C PARAGON:
1. U³atwiasz sobie z³o¿enie reklamacji – mo¿esz ³atwiej dochodziæ swo-

ich praw w przypadku sporu z przedsiêbiorc¹, np. z³o¿enia reklamacji.

2. Masz mo¿liwoœæ porównywania cen – mo¿esz ³atwiej doko-

naæ porównania stosowanych cen z cenami u innych sprze-

dawców.

3. Wspierasz uczciw¹ konkurencjê – masz pewnoœæ, ¿e

sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji. Wspie-

rasz przedsiêbiorców/sprzedawców, którzy uczciwie

funkcjonuj¹ na rynku oraz tworz¹ nowe miejsca pracy.

4. Masz pewnoœæ, ¿e nie zosta³eœ oszukany – wiesz do-

k³adnie za co i ile p³acisz.

5. Zmniejszasz szar¹ strefê – pomagasz w likwidacji sza-

rej strefy, przyczyniaj¹c siê do zwiêkszenia wp³ywów

do bud¿etu.
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Muzeum po raz kolejny wyko-
rzystuje dofinansowanie na dzia-
³ania maj¹ce na celu przed³u¿enie
tradycji wyrobu drewnianej zabaw-
ki. Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu
rzeszowski oœrodek zabawkarski do
którego nale¿ymy by³ jednym
z najbardziej znanych i znacz¹-

Informujemy, i¿ w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
ul. Mickiewicza 20A

mo¿na zakupiæ publikacjê
Powiatowa Rada Narodowa w Le¿ajsku w latach 1956-1975

(szkic do monografii)
35 z³/sztuka

Herb Powiatu Le¿ajskiego, Herby Miast i Gmin Ziemi Le¿ajskiej
15 z³/sztuka

¯yczenia Radosnych

Œwi¹t Wielkanocnych

wype³nionych nadziej¹

budz¹cej siê do ¿ycia wiosny

i wiar¹ w sens ¿ycia.

Pogody w sercu

i radoœci p³yn¹cej z faktu

Zmartwychwstania Pañskiego

oraz smacznego Œwiêconego

w gronie najbli¿szych osób

szczerze ¿ycz¹

Dyrektor

i pracownicy

Muzeum

Ziemi Le¿ajskiej

W miejscu, gdzie dziœ mieszkamy, tygodniami
toczy³y siê intensywne walki. Spoczêli tu na zawsze
polegli w bojach mieszkañcy Austrii, Wêgier, Czech
i dalekich zak¹tków imperium rosyjskiego. Tysi¹ce
mieszkañców naszego regionu walczy³o na kilku
fronatch tej wojny. Dziesi¹tki z nich spe³ni³y swoje
marzenie o walce w polskim mundurze – w Legio-
nach Polskich.

Wykorzystuj¹c t¹ niepowtarzaln¹ okazjê, Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej przypomni o brzemiennych
w skutki latach I wojny œwiatowej poprzez zorgani-
zowanie wystawy oraz cyklu wydarzeñ popularyza-
torskich, takich jak wyk³ady, debaty i promocje pu-
blikacji tematycznych.

APEL DO MIESZKAÑCÓW POWIATU LE¯AJSKIEGO
Prosimy o kontakt osoby, które chcia³yby
wzbogaciæ nasz¹ wystawê swoj¹ wiedz¹

lub posiadanymi pami¹tkami.

Wyprodukowano w Le¿ajsku
– promowanie zabawek drewnianych
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej realizuje projekt pn. „Wyprodukowano

w Le¿ajsku – promowanie zabawek drewnianych (produktu lokalne-

go) i zabawkarstwa przez Muzeum Ziemi Le¿ajskiej”. Projekt ten wspó³-

finansowany jest ze œrodków Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³-

pracy („Alpejsko-Karpacki Most Wspó³pracy” Dzia³anie 5 Fundusze

Grantowe).

cych. Dziœ niestety dzia³alnoœæ
w nim zanika. Jako Muzeum je-
steœmy zobowi¹zani podejmowaæ
odpowiednie kroki do jej zacho-
wania.

Najwa¿niejszym z dzia³añ pro-
jektu jest wykonanie 5 powiêkszo-
nych zabawek drewnianych, któ-

Ca³kowita wartoœæ projektu: 23 200,00 PLN/ 6 389,95 CHR (100%). Kwota wsparcia szwajcarskiego: 19 424,00 PLN/ 5 349,93 CHR (85%).
Œrodki w³asne: 3 529,41 PLN / 972,10 CHR (15%). Czas realizacji projektu: 1.03-10.06.2014 r.

Pozosta³e informacje dostêpne na stronie internetowej Muzeum Ziemi Le¿ajskiej www.muzeum-lezajsk.pl, w biurze projektu
(Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Le¿ajsk, budynek administracji, pok. nr 1 lub pod nr tel. 17 240 22 35 wew. 11.

re zostan¹ wystawione na placu
przed Muzeum, tworz¹c swoisty
„Park zabawek le¿ajskich”. Zabaw-
ki te bêd¹ wielkoœci dziesiêciokrot-
nie wiêkszej ni¿ orygina³y. Jedna
taka zabawka widnieje ju¿ na pla-
cu – jest to ptak klepak. Do³¹cz¹
do niego wóz z konikiem, konik
na biegunach, dziêcio³ek, ludzik
schodz¹cy po drabinie oraz wia-
traczek. Wykonane zabawki s³u-
¿yæ maj¹ promocji tego lokalnego
produktu.

W zwi¹zku z tym, ¿e dzieci s¹
najliczniejsz¹ grup¹ docelow¹ pro-
jektu, 1 czerwca (niedziela)
w Dniu Dziecka odbêdzie siê dru-

ga edycja „Jarmarku drewnianej
zabawki”. Wtedy to nast¹pi otwar-
cie „Parku zabawek le¿ajskich”. Jar-
mark odbêdzie siê na placu przed
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej. W cza-
sie jego trwania przeprowadzony
zostanie plenerowy warsztat za-
bawkarski dla dzieci. W jego ra-
mach zwiedziæ bêdzie mo¿na eks-
pozycjê zabawkarsk¹, poznaæ hi-
storiê wyrobu le¿ajskich zabawek
drewnianych, a tak¿e poprzez za-
jêcia plastyczne wykonaæ projekt
w³asnej zabawki. Czas umilaæ bê-
dzie wystêp kapel. Odbêdzie siê
tak¿e karaoke dla dzieci, gry, zaba-
wy i konkursy oparte o motyw
zabawki. Ponadto swoje stoiska
zaprezentuj¹ lokalni twórcy (za-
bawkarstwo, kulinaria, rêkodzie³o,
rzemios³o, itp.).
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Z okazjiZ okazji ŚŚwiwiąątt
Zmartwychwstania PaZmartwychwstania Pańńskiegoskiego
przesyprzesyłłam z serca pam z serca płłynynąącece
żżyczenia wszelkiej pomyyczenia wszelkiej pomyśślnolnośści,ci,
wiary w zwyciwiary w zwycięęstwo dobra,stwo dobra,
nadziei oraz wspanianadziei oraz wspaniałłego, godnego przeego, godnego przeżżywaniaywania
ŚŚwiwiąąt Wielkanocnycht Wielkanocnych
w gronie najbliw gronie najbliżższych.szych.
Niechaj ZmartwychwstaNiechaj Zmartwychwstałły Jezus Chrystusy Jezus Chrystus
wypewypełłni nasze serca nadziejni nasze serca nadziejąą i mii miłłoośściciąą
i niech nam bi niech nam błłogosogosłławi na kaawi na każżdy dziedy dzieńń naszegonaszego żżycia.ycia.

Ja jestem

zmartwychwstaniem

i życiem.

Kto we Mnie wierzy,

choćby i umarł,

żyć będzie

Jan 11, 25

Wielkanoc 2014 r.

StanisStanisłław Oaw Ożżógóg

PosePosełł na Sejm RPna Sejm RP

WesoWesołłego Alleluja!ego Alleluja!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
wszystkim mieszkańcom Powiatu Leżajskiego,

pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego
oraz wszelkiej pomyślności.

Niech świąteczne dni upłyną
w miłej i rodzinnej atmosferze.

Poseł na Sejm RP

Zbigniew Rynasiewicz

Trzeba odwagi by z³o dobrem zwyciê¿aæ,
trzeba mocy, mêstwa, si³y i m¹droœci

aby dzieñ po dniu ¿yæ piêknie
i byæ dla drugiego bratem.

Takiej si³y i mocy mo¿emy znowu zaczerpn¹æ
od Zmartwychwsta³ego

Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Zechciejmy tylko!

Zatrzymajmy siê w ten Wielkanocny czas
przy Krzy¿u Œwiêtym i pustym Grobie

aby dalej iœæ.

Wszystkim Mieszkañcom Ziemi Le¿ajskiej
¿yczê b³ogos³awionych, radosnych,

pe³nych wiosennego ciep³a
i piêkna Œwi¹t Wielkiej Nocy.

Janina Sagatowska
Senator RP

W swe ramiona mnie weŸ,
Moc¹ Krzy¿a dodaj si³.

W Ksiêgê ¿ycia mnie wpisz,
Abym móg³ dalej iœæ.

Wielkanoc 2014
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REGULAMIN:

Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie Filia w Le¿ajsku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Promocji
i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Honorowy patronat: Pose³ na Sejm RP – Zbigniew Rynasiewicz, Sta-
rosta Powiatu Le¿ajskiego – Jan Kida, Zwi¹zek Literatów Polskich Od-
dzia³ w Rzeszowie.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich po-
etów bez wzglêdu na ich przynale¿noœæ do zwi¹zków i stowarzyszeñ
twórczych.

2. Odbywa siê w dwóch kategoriach:
- m³odzie¿owej (uczniowie szkó³ gimnazjalnych i œrednich)
- doros³ych.

3. W konkursie jubileuszowym mog¹ braæ udzia³ laureaci poprzednich
edycji.

4. Uczestnicy konkursu nadsy³aj¹ tylko jeden zestaw zawieraj¹cy 3 niepubli-
kowane dotychczas w ¿adnej formie (tak¿e w Internecie) i nienagradzane
w innych konkursach utwory poetyckie napisane w jêzyku polskim.

5. Tematyka i forma utworów dowolna.
6. Prace powinny byæ z³o¿one w 5 egzemplarzach w formie maszynopi-

su lub wydruku komputerowego wraz z p³yt¹ CD z tekstem zapisanym
w programie Word.

7. Zestawy nale¿y opatrzyæ god³em, a w do³¹czonej zaklejonej kopercie
z tym samym god³em i zaznaczon¹ kategori¹ podaæ imiê i nazwisko,
adres, telefon, zawód, (Uczniowie – nazwa szko³y).

8. Prace zostan¹ ocenione przez
Jury powo³ane przez organiza-
tora, nie podlegaj¹ zwrotowi
i pozostaj¹ do dyspozycji or-
ganizatorów.

9. Autorzy, nadsy³aj¹c prace na
konkurs, zgadzaj¹ siê na prze-
twarzanie danych osobowych
oraz bezp³atn¹ publikacjê na-
grodzonych wierszy.

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kwiat Azalii”

Terminy:

1. Termin nadsy³ania prac: 30.04. 2014 r.

2. Przewidywany termin og³oszenia wyników i wrêczenia nagród:
13.06.2014 r. (O szczegó³ach laureaci zostan¹ powiadomieni odrêb-
nym pismem lub telefonicznie).

3. W ci¹gu 7 dni od tego terminu uka¿e siê informacja w na stronie
internetowej biblioteki (www.pbw.org.pl)

Nagrody:

1. Laureaci otrzymaj¹ nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
2. Nagrody nie bêd¹ wysy³ane poczt¹. Nale¿y je odebraæ osobiœcie lub

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

Prace nale¿y nadsy³aæ na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

w Rzeszowie Filia w Le¿ajsku ul. Mickiewicza 79, 37-300 Le¿ajsk
Dodatkowe informacje: tel. 17 242 8352, e-mail: lezajsk@pbw.org.pl

Jazzowe granie w Le¿ajsku!

Dla kilkudziesiêciu le¿ajskich
mi³oœników tej muzyki, by³ on
okazj¹ do wys³uchania takich
utworów jak The girl from Ipadena
Antonio Calrlosa Jobima, The
Chickensiwiele, wiele innych trud-
nych technicznie magicznych,
improwizacji

Wszystkie utwory zosta³y wyko-
nane przez Tomek Stê¿alski Qu-
intet w sk³adzie: Tomek Stê¿alski-
gitara, Stanis³aw Domarski – sak-
sofon sopranowy oraz flet, Filip
Domarski – saksofon tenorowy,
Witold Solarski – gitara basowa
oraz Mateusz Pêcak – perkusja, by³
on równie¿ inicjatorem ca³ego
koncertu.

Wieczór podzielony by³ na trzy
czêœci. Pierwsza o nostalgicznym
brzmieniu, kolejna nieco bardzie
¿ywio³owa z du¿¹ iloœci¹ brzmieñ

14 marca w ch³odny pi¹tkowy
wieczór w Restauracji Zaœcianek
w Le¿ajsku odby³o siê niecodzien-
ne spotkanie muzyków – Wieczo-
rek Jazzowy.

bluesowych. W przerwie koncer-
tu oczekiwanie na dalsze wra¿e-
nia, uprzyjemni³ Pan Bogdan Pê-
cak wykonuj¹c utwory na Fletni
Pana. Koñcz¹ca koncert Jam Ses-
sion – czyli wspólny koncert z oso-
bami z widowni stanowi³, równie¿
nie ma³¹ atrakcjê. Je¿eli przyjmie-

my, ¿e g³ówne cechy muzyki jaz-
zowej to improwizacja, swingowa-
nie i elementy bluesa, to wówczas
ka¿dy z uczestników koncertu
móg³ siê czuæ usatysfakcjonowa-
ny, a gwarancj¹ wyj¹tkowego
brzmienia byli muzycy o ogólno-
polskiej s³awie.

W dzisiejszych czasach Jazz jest
coraz bardziej popularnym nur-
tem muzyki, warto wiêc by sta³ siê
on równie¿ modny wœród nieco
m³odszego pokolenia le¿ajszczan.
Jazzowe kompozycje na ¿ywo po-
mog³y skutecznie oderwaæ siê od
szaroœci przedwioœnia wszystkim
uczestnikom spotkania. Kolejny
Wieczorek ju¿ wkrótce! Serdecz-
nie zapraszamy.

MP
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Aby spe³niæ choæ czêœæ kobie-
cych pragnieñ, 9 marca w Gmin-
nym Oœrodku Kultury w Kury-
³ówce odby³ siê koncert pt.: „Mê¿-
czyŸni kobietom”, dedykowany
wszystkim paniom z gminy, które
t³umnie przyby³y, aby mi³ym ak-
centem zakoñczyæ ten wyj¹tkowy
dzieñ. Tradycyjnie powitania do-
kona³ Wójt Gminy Kury³ówka
Tadeusz Halesiak, przytaczaj¹c
historiê Dnia Kobiet i sk³adaj¹c
paniom ¿yczenia w imieniu
wszystkich mê¿czyzn, którzy przy-
gotowali bogaty program arty-
styczny.

W czasie koncertu, emanuj¹ce-
go ciep³em i wzruszeniem, nie za-
brak³o dobrej zabawy. Spor¹ daw-
kê œmiechu sprawi³y zebranym
skecze „Przychodzi baba do leka-
rza” w wykonaniu cz³onków Klu-
bu Seniora, czy te¿ „Kwiaty na
dzieñ kobiet”, pewnie jeszcze d³u-
go wywo³ywaæ bêd¹ uœmiech na
wielu twarzach. By³o te¿ refleksyj-
nie i nostalgicznie, dziêki piosen-
kom: Bella Bella Donna, Gdzie siê
podzia³y tamte prywatki i Hej Biesz-
czady w wykonaniu Boles³awa
Matuszki, My Way – Bogdana Pê-
caka, Kochaæ kobiety – Piotra

Zdrowych, Pogodnych
Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ
w gronie rodziny
i wœród przyjació³
oraz weso³ego „Alleluja”

¿ycz¹
Wójt i Rada Gminy Kury³ówka

Mê¿czyŸni kobietom
Dzieñ kobiet jest w naszym kraju jednym z najsympatyczniejszych elementów
dziedzictwa Polski Ludowej, a wi¹¿e siê go przede wszystkim z ideologi¹ po-
przedniego ustroju i symbolicznym czerwonym goŸdzikiem. Wszystkie kobiety
w tym dniu chc¹ czuæ siê wyj¹tkowo, oczekuj¹c kwiatów, mi³ych niespodzianek
i szczególnego traktowania…

Dziechciarza i Bo z dziewczynami –
Zbigniewa Tryki. Na scenie zapre-
zentowa³ siê równie¿ chór mêski,
po raz pierwszy pod batut¹ Ma-
rioli Jagie³³o-Chrzan i orkiestra
dêta Gminnego Oœrodka Kultu-
ry w utworach: Za zdrowie Pañ,
Z kobietami to ró¿nie bywa³o, Polka
z czeskich gór, La Golondrina, Ser-
duszko puka w rytmie cha-cha oraz
goœcinnie zespó³ Heven wykonu-
j¹c: Zawsze z Tob¹ chcia³bym byæ
i By³aœ dla mnie wszystkim.

Piêknym gestem koñcz¹cym
koncert Dnia Kobiet, by³o z³o¿e-
nie ¿yczeñ przez dyrektora GOK
i wrêczenie wszystkim uczestnicz-
kom kwiatów. Odœpiewanie
Wszystkiego najlepszego przez chór
mêski sprawi³o, ¿e ten wieczór na
d³ugo pozostanie w pamiêci oraz
sercach wszystkich Pañ.

gbpldz
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Po kilkunastu miesi¹cach Spó³-
ka planuje kolejne du¿e inwesty-
cje. 13 lutego 2014 r. odby³a siê
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
w Nowej Sarzynie, podczas której
wyra¿ono zgodê na objêcie czêœci
terenów Z.CH., zlokalizowanych
na obszarze miasta o ³¹cznej po-
wierzchni oko³o 39,1 ha, statusem
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W obradach sesji uczestniczy³a
Dyrektor Zarz¹dzaj¹ca ds. Tech-
nicznych i Rozwoju Regina Gna-
tek, która przybli¿y³a najwa¿niej-
sze za³o¿enia nowego projektu in-

W ostatni¹ sobotê tegorocznego
karnawa³u Ko³o Gospodyñ Wiej-
skich w Rudzie £añcuckiej zor-
ganizowa³o w miejscowym
Domu Stra¿aka cykliczn¹ impre-
zê kulturaln¹ „Dobre, bo nasze”.

Zaproszonych goœci oraz zgro-
madzon¹ publicznoœæ, w tym de-
legacje z kó³ gospodyñ wiejskich
z terenu naszej gminy powita³a
przewodnicz¹ca ko³o Katarzyna
Kamiñska. – Dzisiejsze spotkanie,
to znakomita okazja do integracji
naszej spo³ecznoœci i prezentacji m³o-
demu pokoleniu naszego dorobku

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych,
sk³adamy Mieszkañcom powiatu le¿ajskiego
serdeczne ¿yczenia zdrowia, pogody ducha, radoœci oraz rodzinnego ciep³a.
¯yczymy, aby Zmartwychwsta³y Chrystus by³ dla Pañstwa
Ÿród³em nadziei i wiary w moc dobra, które zawsze zwyciê¿a.
Niech dobra nowina o zwyciêstwie ¿ycia nad œmierci¹
umacnia Was w codziennym wykonywaniu obowi¹zków
rodzinnych i zawodowych.

Burmistrz Jerzy Paul i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Stanis³aw Kurlej.

U gospodyñ w Rudzie £añcuckiej

kulturalnego – podkreœli³a w swo-
im wyst¹pieniu.

Pierwsze na scenie zaprezento-
wa³y siê gospodynie, które przy
akompaniamencie kapeli wyko-
na³y kilkanaœcie ludowych piose-
nek. Nastêpnie wyst¹pi³ laureat

wielu konkursów muzycznych
Dominik Tudryn, który zaœpiewa³
m.in. przebój „Dni, których nie
znamy” Marka Grechuty. W dal-
szej czêœci spotkania, uœmiechy
na twarzach zebranych wzbudzi³
skecz w wykonaniu m³odzie¿y,

parodiuj¹cy telewizyjny teletur-
niej.

Po wystêpach artystycznych
so³tys Józef Padowski z³o¿y³
wszystkim paniom ¿yczenia
z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Ko-
biet, a Dominik Tudryn wrêczy³
im s³odkie upominki.

Tradycyjnie mo¿na by³o równie¿
skosztowaæ smacznych, regional-
nych potraw przygotowanych
przez organizatorki. Wœród kuli-
narnych specja³ów dominowa³y
sa³atki warzywne i domowe wypie-
ki. Na zakoñczenie odby³a siê za-
bawa taneczna przy akompania-
mencie zespo³u muzycznego.

Sponsorem imprezy by³o Mia-
sto i Gmina Nowa Sarzyna.

Nowa inwestycja
w Zak³adach Chemicznych

„Organika-Sarzyna” S.A.
W grudniu 2012 r. Zak³ady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.
w Nowej Sarzynie po raz pierwszy uruchomi³y innowacyjn¹ instalacjê
produkcyjn¹ substancji aktywnych MCPA i MCPP-P, u¿ywanych do
produkcji nowych i udoskonalonych œrodków ochrony roœlin. Jej bu-
dowa trwa³a 14 miesiêcy i poch³onê³a ponad 146 mln z³otych brutto.
Inwestycja wspó³finansowana by³a przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Dzia³ania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
osi priorytetowej 4, Inwestycje w innowacyjne przedsiêwziêcia Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

westycyjnego. Zak³ada on kom-
pleksow¹ rozbudowê zak³adu pro-
dukcyjnego Spó³ki w dwóch ob-
szarach: tworzyw sztucznych
i œrodków ochrony roœlin. Projekt
ukierunkowany jest na wdro¿enie
nowych rozwi¹zañ technologicz-
nych, które przyczyni¹ siê do
zwiêkszenia produkcji i ogranicze-
nia jej kosztów. Aby spe³niæ wy-
magania ekonomiczne Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, zak³ad bê-
dzie musia³ m. innymi zainwesto-
waæ minimum 84 mln z³. Bardzo
wa¿nym elementem jest fakt, ¿e in-

nowacyjne rozwi¹zania w ramach
projektu inwestycyjnego zostan¹ wy-
pracowane samodzielnie przez na-
szych in¿ynierów oraz we wspó³pracy
z polskimi jednostkami naukowymi,
co oznacza, ¿e wydatkowane œrodki
nie trafi¹ do podmiotów zagranicz-
nych – powiedzia³a dyrektor Regi-
na Gnatek. W ramach inwestycji,
do koñca 2017 r. Z.CH. planuj¹
równie¿ utworzyæ 21 nowych
miejsc pracy, które zobowi¹zuj¹ siê
utrzymaæ przez minimum piêæ
kolejnych lat oraz, co równie¿
istotne, utrzymaæ istniej¹ce za-
trudnienie na terenach obejmo-
wanych statusem Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Korzyœci dla

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz
regionu ma byæ znacznie wiêcej.
Inwestycja mo¿e byæ wykonywana
i serwisowana w du¿ej mierze si³ami
lokalnych firm budowlanych, mam
tu na myœli m.in. spó³ki zlokalizowa-
ne na terenie zak³adu. Dodatkowo
do kasy gminy trafi¹ wiêksze œrodki
z tytu³u podatku od nieruchomoœci,
podatku dochodowego od zatrudnio-
nych pracowników na terenie SSE,
a tak¿e – po 2020 roku z tytu³u po-
datku dochodowego spó³ki – wskazy-
wa³a przedstawicielka Z.CH.

Inwestycja rozpocznie siê, jeœli
Spó³ka uzyska zezwolenie, jeszcze
w bie¿¹cym roku, a potrwa do
koñca 2017 roku.
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Wszystkim mieszkañcom gminy Le¿ajsk
i czytelnikom Kuriera Powiatowego
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia

zdrowych, pogodnych, pe³nych radoœci
Œwi¹t Wielkanocnych

Miejscowoœæ Miejsce Godzina Data

24.03.2014
Wierzawice Dom Kultury 8.00-13.00 4.04.2014

5.05.2014

Przychojec Sala KGW 8.00-13.00
25.03.2014
24.04.2014

Dêbno Remiza OSP 8.00-13.00
26.03.2014
11.04.2014

1.04.2014
Brzóza Królewska Dom Kultury 8.00-13.00 14.04.2014

6.05.2014

3.04.2014
Piskorowice Dom Kultury 8.00-13.00 10.04.2014

7.05.2014

Cha³upki Dêbniañskie Dom Kultury 8.00-13.00 25.04.2014

Biedaczów-Gwizdów Dom Kultury 8.00-13.00 23.04.2014

Hucisko Szko³a Podstawowa 8.00-13.00 28.04.2014

Maleniska Szko³a Podstawowa 8.00-13.00 29.04.2014

Stare Miasto Biblioteka 8.00-13.00 30.04.2013

Giedlarowa GOK 8.00-13.00
9.04.2014
8.05.2014

Rzuchów Remiza 8.00-13.00 22.04.2014

Przedstawiamy harmonogram spotkañ w so³ectwach gminy Le-
¿ajsk zorganizowany przez Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolni-
czego w Le¿ajsku Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Boguchwale dotycz¹cy pomocy rolnikom w wype³nianiu wnio-
sków o dop³aty bezpoœrednie do gruntów rolnych:

Cennik us³ug (wg zarz. Dyrektora Podkarpackiego Oœrodka Do-
radztwa Rolniczego z 1 marca 2011 r.).

P³atnoœci obszarowe: 25 z³ do 10 dzia³ek ewidencyjnych do któ-
rych przyznawana jest p³atnoœæ obszarowa plus 1 z³ – za ka¿d¹ na-
stêpn¹ dzia³kê ewidencyjn¹ do której przyznawana jest p³atnoœæ
obszarowa.

Harmonogram spotkañ pomocy rolnikom

w wype³nianiu wniosków o dop³aty

Wybraliœmy „Kobiety Roku”

Gala, podczas której rozstrzy-
gniêto konkurs odby³a siê 4 mar-
ca w trakcie obchodów Gminne-
go Dnia Kobiet w Cha³upkach
Dêbniañskich. W konkursie mo¿-
na by³o zg³aszaæ wszystkie miesz-
kanki gminy oraz kobiety zwi¹za-
ne z ni¹ poprzez swoj¹ pracê. Kan-
dydatury aktywnych pañ zg³aszaæ
mogli wszyscy mieszkañcy gminy.
Z kronikarskiego obowi¹zku od-
notujmy, ¿e konkurs zorganizo-
wa³a Gmina Le¿ajsk przy wspó³-
pracy GOK Gminy Le¿ajsk.

Po zliczeniu oddanych g³osów
okaza³o siê, ¿e Kobiet¹ Biznesu
zosta³a Helena Urban – prezes
Spó³dzielni Socjalnej „Dêbnian-
ka”, natomiast Kobiet¹ Dzia³alno-
œci Spo³ecznej – Monika Kojder –
skarbnik Stowarzyszenia Rozwo-
ju Wsi Dêbno.

Podczas imprezy nie zabrak³o
licznie przyby³ych goœci: delegacji
kó³ gospodyñ wiejskich z terenu
gminy, dyrektorek szkó³, przedsta-
wicielek stowarzyszeñ i kierowni-
czek referatów Urzêdu Gminy. Na
gali nie zabrak³o mê¿czyzn: Wójta

Jedna szefuje spó³dzielni, druga
to skarbnik jednego z aktywniej-
szych stowarzyszeñ w regionie –
to laureatki, które uhonorowano
w konkursie „Kobieta Roku 2013
Gminy Le¿ajsk”.

Gminy Le¿ajsk Krzysztofa Sobej-
ko, Przewodnicz¹cego Rady Gmi-
ny Le¿ajsk Dariusza Mêdrka, Wi-
ceprzewodnicz¹cych Rady Gminy
– Radnych Kazimierza Krawca
oraz Wojciecha Lorysia, radnego
powiatowego Adama Wylazia,
Radnych Cha³upek Dêbniañ-
skich Andrzeja Machno oraz Wie-
s³awa Kojdra, so³tysa wsi Cha³up-
ki Dêbniañskie Piotra Szpili, dy-
rektora GOK Gminy Le¿ajsk
Marka Krauza oraz dyrektorów
szkó³ z terenu gminy Jana Kucz-
ka (ZS w Starym Mieœcie) i Dariu-
sza Misia (ZS w Dêbnie).

Po emocjach zwi¹zanych z roz-
strzygniêciem konkursu Panowie
wrêczyli wszystkim zaproszonym
Paniom kwiaty i z³o¿yli ¿yczenia.
So³tys Piotr Szpila równie¿ wrêczy³
od siebie ka¿dej z zaproszonych
pañ kwiatka. Dope³nieniem tego
wspania³ego wydarzenia by³a roz-
rywkowa czêœæ artystyczna poœwiê-
cona kobietom, przygotowana
przez OK w Cha³upkach Dêb-
niañskich. Na scenie wyst¹pili:
miejscowy Zespó³ „Cha³upcza-
nie” z OK w Cha³upkach Dêb-
niañskich, Zespó³ Œpiewaczy
„Brzozoki” z Brzózy Królewskiej,
Kapela Ludowa z Giedlarowej,
Ewelina Bochenek, Wioletta Bo-
chenek, Natalia Wilk oraz Patry-
cja Kie³boñ, a tak¿e miejscowi ar-

Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Dariusz Mêdrek

Wójt Gminy Le¿ajsk

Krzysztof Sobejko

tyœci – W³adys³aw Pelc, Krystyna
Stopyra oraz Roman Ledwo¿yw.
Na zakoñczenie spotkania KGW
z Cha³upek Dêbniañskich ugoœci-
³o wszystkich zaproszonych wspa-
nia³ym poczêstunkiem.

Przypomnijmy, ¿e Dzieñ Kobiet
to jedno z najbardziej popularnych
w Polsce œwi¹t. Ustanowione zosta-
³o w 1910 r. jako wyraz szacunku
dla ofiar walki o równouprawnie-

nie kobiet w Stanach Zjednoczo-
nych; w Polsce obchodzone by³o
na wyj¹tkowo szerok¹ skalê do 1993
roku, ale i dziœ ma bardzo wielu
zwolenników w naszym kraju.
Dodajmy, ¿e o œwiêcie w miejscu
pracy nie zapomnia³ tak¿e wójt
gminy Krzysztof Sobejko, który
z³o¿y³ wszystkim paniom pracuj¹-
cym w Urzêdzie Gminy najserdecz-
niejsze ¿yczenia, obdarowuj¹c je
kwiatami i s³odyczami. Œwiêtowa-
nie oprawi³ z humorem i muzycz-
nie Zespó³ Œpiewaczy „Brzozoki”
z Brzózy Królewskiej.
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8 marca do remizy OSP w Gro-
dzisku Dolnym zjecha³y gminne
dzia³aczki i przedstawicielki Kó³
Gospodyñ Wiejskich, by uroczy-
œcie uczciæ swoje œwiêto. Inicjato-
rem uroczystoœci by³o Stowarzy-
szenie Kobiety Gminy Grodzisko
Dolne. W spotkaniu uczestniczy-
³o ok. 100 przedstawicielek p³ci
piêknej, a w œród nich same wa¿-
ne persony: dyrektorki, kierow-
niczki, prezeski, nauczycielki,
przedstawicielki ODR, matki,
¿ony i babcie. Goœciem specjalnym
Pañ by³a Pos³anka do Parlamentu
Europejskiego – El¿bieta £ukaci-
jewska.

Zaproszenie do udzia³u w spo-
tkaniu przyjêli tak¿e panowie.
Z ¿yczeniami, kwiatami i s³odycza-
mi przybyli: Pose³ na Sejm RP –
Zbigniew Rynasiewicz, Dyrektor
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa – Marek Ordy-
czyñski, Wójt Gminy – Jacek
Chmura i Przewodnicz¹cy Rady
Gminy – Jerzy Gdañski.

Sobotnie popo³udnie up³ynê³o
pod znakiem ¿artów i dobrej za-
bawy. Zebranych goœci powita³y
dyrektor Oœrodka Kultury – Ka-
tarzyna Mach-Wawrzaszek i pre-
zes Stowarzyszenia Kobiety Gmi-
ny Grodzisko Dolne – pani Teresa

B³ogos³awieñstwa Chrystusa Zmartwychwsta³ego
wraz z serdecznymi ¿yczeniami
radoœci, szczêœcia oraz pogody ducha,
a tak¿e prze¿ycia w zdrowiu i spokoju
Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego

Œwiêto kobiet w gminie
Fatalnie prowadz¹ auta, nie przestaj¹ gadaæ, s¹ wiecznie niezadowo-
lone, najczêœciej siedz¹ w domu i wychowuj¹ dzieci, a pod pantoflem
trzymaj¹ zapracowanego mê¿a – takie mity o p³ci piêknej towarzysz¹
kobietom od dawna. A jaka jest Grodziska kobieta? Odpowiedzi na to
pytanie szuka³y uczestniczki sobotniego spotkania zorganizowanego
z okazji Dnia Kobiet.

Ga³usza. Prowadzeniem dalszej
czêœci uroczystoœci zajê³a siê m³o-
dzie¿.

Zgromadzeni na sali wys³uchali
humorystycznego bloku artystycz-
nego dedykowanego Paniom,
a przygotowanego przez niezwy-
kle pomys³ow¹ m³odzie¿ i grono
pedagogiczne z Zespo³u Szkó³
w Grodzisku Dolnym. Przezabaw-
ne komentarze, skecze i wstawki,
tematem których by³y trudy ko-
biecego ¿ywota oraz stereotypy
zwi¹zane z kobietami, wywo³a³y
wiele radoœci i uœmiechu. Najwiêk-
sze brawa zebra³a piosenka „Byæ
kobiet¹”, w jak¿e niezwyk³ym wy-
konaniu naszych „kole¿anek ” –
przebranych w damskie stroje
m³odych ch³opców, którzy z wiel-
kim urokiem „dygali” na scenie.
Nie zabrak³o te¿ tañców i wokali
w duetach. W doborowym towa-
rzystwie, przy smakowicie zasta-

wionych sto³ach czas mija³ bardzo
szybko.

Po czêœci rozrywkowej przyszed³
czas na chwile powagi. Kobietom
w dniu ich œwiêta zorganizowano
wyk³ad poœwiêcony profilaktyce
zdrowia. O tym jak dbaæ o siebie
opowiada³y Panie z Wojewódzkie-
go Oœrodka Koordynuj¹cego Po-
pularyzacjê Programu wczesnego
wykrywania raka piersi i szyjki ma-
cicy oraz zwi¹zanej z tym profilak-
tyki – dr Karolina Syrek – Kaplita
oraz kierownik Oœrodka, Anna
Œwieca. Wszystkie uczestniczki pre-
lekcji otrzyma³y zestawy promuj¹-
ce badania profilaktyczne.

Przy okazji tego œwiêta zorgani-
zowany zosta³ pokaz ¿ywieniowy,
który przeprowadzi³y Panie
z Oœrodka Doradztwa Rolniczego.
Przygotowanych specja³ów mogli
zakosztowaæ wszyscy zgromadze-
ni na sali. Dodatkowo uczestnicz-
ki spotkania od Pañ z ODR otrzy-
ma³y kilka sprawdzonych przepi-
sów na ciasta i sa³atki.

MH

¿ycz¹
Wójt Gminy Grodzisko Dolne

Jacek Chmura

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Jerzy Gdañski
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Od zesz³ego roku Gmina
Grodzisko Dolne realizuje pro-
jekt „Termomodernizacja obiek-
tów u¿ytecznoœci publicznej”,
w sk³ad którego wchodzi remont
3 budynków, tj. budynku Urzê-
du Gminy, Szko³y Podstawowej
w Zmys³ówce oraz budynku Ze-
spo³u Szkó³ w Grodzisku Gór-
nym wraz z sal¹ gimnastyczn¹.
Realizacja projektu przyniesie
przede wszystkim efekt termo-
modernizacyjny, tj. doprowadzi
docelowo do zmniejszenia wydat-
ków na ogrzewanie, a dodatko-
wym efektem bêdzie ³adniejszy
wygl¹d i nowa kolorystyka.

Czêœæ zakresu prac zrealizowa-
na zosta³a w zesz³ym roku. Od
sierpnia trwaj¹ prace przy budyn-
ku urzêdu gminy. Równolegle
z pracami termomodernizacyj-
nymi prowadzona by³a budowa
parkingu przed i za Urzêdem.
Teraz przyszed³ czas na szko³y.
W obiekcie szko³y w Zmys³ówce
ca³kowitej wymianie uleg³a insta-
lacja ogrzewania, ³¹cznie z wy-
mian¹ pieca c.o. na nowoczesny

Gustownie wystrojone seniorki
i dostojnie ubrani seniorzy przy-
byli z ochot¹ na zaproszenie so³ty-
sa i miejscowego Ko³a Gospodyñ
Wiejskich do Domu Stra¿aka
w Chodaczowie. Okazja by³a spe-
cjalna – œwiêto wszystkich seniorów.

Na pocz¹tku spotkania, ciep³y-
mi s³owami, seniorów i zaproszo-
nych goœci powita³a prowadz¹ca
uroczystoœæ, pani Maria Krzeszow-
ska, która w imieniu w³asnym
i organizatorów z³o¿y³a wszystkim
seniorom serdeczne ¿yczenia. Po
s³owach powitania rozpocz¹³ siê
blok artystyczny. Najpierw senio-
rom czas umili³y dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Chodaczowie.
Uczniowie zaprezentowali przed-
stawienie teatralne oraz zaœpiewa-
li kilka piosenek. Najwiêkszy
aplauz i podziw wzbudzi³ wystêp
Weroniki Joniec, która wykona³a
bardzo ambitn¹ piosenkê z reper-
tuaru Anny German „Tañcz¹ce
Eurydyki”.

Przed zacnymi seniorami na sce-
nie zaprezentowa³y siê tak¿e zapro-
szone zespo³y. Kilka utworów za-
gra³a M³odzie¿owa Kapela Ludo-
wa, a muzyczn¹ wi¹zankê wyœpie-
wa³a „Wiola”. Ze specjaln¹ dedy-
kacj¹ dla seniorów przyby³ równie¿
zespó³ z s¹siedniej gminy Tryñcza.
„Œpiewaj¹cych Zosiek” z Gniew-
czyny Trynieckiej nie tylko mi³o siê

Uroczysty dzieñ seniora w Chodaczowie
Moc ¿yczeñ i uœmiechów, p³yn¹-
ce z serca piosenki i artystyczne
wystêpy – w takiej oto atmosfe-
rze i w mi³ym towarzystwie ok.
70-osobowa grupa mieszkañców
Chodaczowa spêdzi³a sobotnie
popo³udnie. A wszystko to za
spraw¹ zorganizowanego w tym
so³ectwie w dniu 22 lutego Dnia
Seniora.

s³ucha³o, ale i ogl¹da³o. Specjalna
dedykacja od zespo³u pop³ynê³a
w stronê obecnego na sali lokalne-
go poety, pana Henryka Joñca,
który nie omieszka³ uraczyæ obec-
nych na sali swoj¹ poezj¹.

Autor przeczyta³ kilka wierszy,
w tym jeden napisany specjalnie
z okazji Dnia Seniora.

Wszyscy wystêpuj¹cy na scenie
artyœci spotkali siê z ciep³ym i ¿ycz-
liwym przyjêciem, a dobry nastrój
i atmosfera weso³oœci rozkrêca³y siê
z minuty na minutê. Gospodarze
imprezy po raz kolejny przekona-
li siê, ¿e warto i trzeba organizo-
waæ takie spotkania, a zabiegi
i trud w³o¿ony w zapewnienie po-
czêstunku siê op³acaj¹. Uœmiech-
niête twarze seniorów to najlep-
sza nagroda za trud w³o¿ony
w organizacjê.

Mo¿na siê zatem pokusiæ
o stwierdzenie, ¿e seniorzy na ten
dzieñ czekali ca³y rok. Pewnie dla
czêœci z nich by³a to jedyna okazja
do wyjœcia, spotkania siê i poroz-
mawiania ze znajomymi, których
niekiedy nie widzi siê przez ca³y rok.

MH

i oszczêdny. W budynku zosta³a
wymieniona instalacja ciep³ej
wody u¿ytkowej, ocieplono fun-
damenty. Obecnie trwaj¹ prace
przy wymianie okien. W dalszej
kolejnoœci planowane jest ocie-
plenie budynku, wykonanie ele-
wacji i malowanie dachu.

Postêpuj¹ tak¿e prace w Ze-
spole Szkó³ w Grodzisku Gór-
nym. Tu zakres projektu obejmo-
wa³ m.in. wymianê starej insta-
lacji c.o. z grzejnikami, wymia-
nê stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenie œcian zewnêtrznych
i stropu pod poddaszem oraz
monta¿ kolektorów s³onecznych.
Postêpy prac widaæ go³ym okiem.
Budynek pokry³a nowa elewacja.

Roboty na wszystkich obiek-
tach potrwaj¹ do koñca maja.
Ca³kowity koszt inwestycji objê-
tych projektem wyniesie ok.
1,8 mln z³, z czego 85% pokryte
zostanie w ramach dotacji z Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpac-
kiego.

MH

Termomodernizacja

obiektów gminnych



16 KURIER POWIATOWY � 3/2014 (120)

��POWIAT

Taka iloœæ ods³on œwiadczy nie
tylko o tym, ¿e strona interneto-
wa jest popularna, ale tak¿e przej-
rzysta, ³atwa w obs³udze, a surfo-
wanie po niej sprawia przyjem-
noœæ u¿ytkownikom. W 2013 roku
Podkarpackie Stowarzyszenie Sa-
morz¹dów Terytorialnych przy-
zna³o stronie internetowej Staro-
stwa Powiatowego tytu³ najlepszej
strony internetowej jednostki sa-
morz¹dowej na Podkarpaciu.

Przedstawiamy kilka ciekawych
danych dotycz¹cych funkcjono-
wania strony Powiatu Le¿ajskiego
www.starostwo.lezajsk.pl na prze-
strzeni kilku lat.

Strona internetowa w obecnej
ods³onie powsta³a w 2008 roku.
Od tego te¿ roku zacz¹³ funkcjo-
nowaæ licznik wejœæ. Na podsta-
wie danych zebranych od lutego
2012 roku przygotowano zesta-
wienia poni¿ej.

2500 wejœæ dziennie!

Œrednia iloœæ dziennych wejœæ
na stronê Powiatu Le¿ajskiego ci¹-
gle roœnie i w lutym 2014 roku
przekroczy³a œrednio liczbê 450
wejœæ dziennych. Rekord równie¿
pad³ w lutym 2014 roku kiedy stro-
nê jednego dnia odwiedzi³o ponad
2500 u¿ytkowników.

JU¯ MILION WEJŒÆ
na stronê internetowa powiatu!!!

Stronê internetow¹
Powiatu Le¿ajskiego

odwiedzi³o ju¿ 1000000
u¿ytkowników.

Uzyskujemy coraz lepsze wyni-
ki, kiedy w 2012 roku œrednia iloœæ
miesiêcznych wejœæ na stronê wy-
nosi³a ok. 9000, w 2013 ju¿ ok.
10 000 natomiast w lutym 2014
roku przekroczy³a 15 000 wejœæ.

Nie tylko z Polski!

Bardzo cieszy fakt, ¿e na stronie
internetowej odnotowuje siê co-
raz wiêcej wejœæ z poza granic kra-
ju. Najwiêkszy odsetek stanowi

USA (11%), które znacznie prze-
wy¿sza goœci z innych krajów ta-
kich jak Niemcy (3%), Kanada
(1%), Holandia (1%). 5-cio pro-
centowy udzia³ odnotowuj¹ inne
kraje z najwiêkszym odsetkiem
Ukrainy i Gruzji. S¹ to kraje,
z którymi Powiat Le¿ajski wspó³-
pracuje od kilku lat, konkretnie
z Rejonow¹ Administracj¹ w Py-
riatyniu i Pereczynie (Ukraina)
oraz w Chokhatauri (Gruzja).

Dodatkowo, widoczny jest
znaczny spadek iloœci wywo³añ/
zapytañ, która jeszcze w lutym
2012 wynosi³a ok. 17 000, nato-
miast w lutym 2014 spad³a poni-
¿ej 10 000. Co to oznacza? Jest to
dobra wiadomoœæ, gdy¿ wskazuje
na to, ¿e coraz wiêcej u¿ytkowni-
ków pamiêta adres naszej strony
internetowej oraz kieruje siê na ni¹
poprzez wpisanie www.staro-
stwo.lezajsk.pl, a nie wywo³anie
has³a w wyszukiwarce.

Damian M.

Najczêœciej poszukiwanymi
has³ami w latach 2012-2014,

które odnosi³y
u¿ytkowników na stronê

www.starostwo.lezajsk.pl
by³y:

1. starostwo le¿ajsk kontakt
2. starostwo le¿ajsk godziny

otwarcia
3. powiat le¿ajsk

4. kurier powiatowy le¿ajsk
5. urz¹d starostwa le¿ajsk –

kontakt
6. praca le¿ajsk

7. le¿ajsk zabytki
8. pielgrzymka s³u¿b mundu-

rowych
9. muzeum w le¿ajsku

10. wydzia³ komunikacji le¿ajsk
11. godziny otwarcia aptek

12. le¿ajsk organy
13. dni le¿ajska 2013

14. ewidencja gruntów le¿ajsk
15. wpis lpg do dowodu reje-

stracyjnego
16. do¿ynki w le¿ajsku

17. informacja pkp

www.starostwo.lezajsk.plwww.starostwo.lezajsk.pl
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WSZYSTKO CZEGO NIE WIECIE, A CO CHCIELIBYŒCIE WIEDZIEÆ O LE¯AJSKIM SZPITALU

Dy¿ur na Leœnej
DODATEK SPECJALNY

Szanowni Pacjenci

Ju¿ od lat w naszym Szpitalu
przeprowadzane s¹ zmiany ma-
j¹ce na celu podnoszenie standar-
dów i dostêpnoœci œwiadczonych
przez nas us³ug. Jednoczeœnie, co
jakiœ czas, zmieniaj¹ siê przepisy
ogólnopolskie w zwi¹zku z trwa-
j¹c¹ reform¹ s³u¿by zdrowia. Nic
wiêc dziwnego, ¿e wokó³ tych re-

form i przemian narasta coraz
wiêksza frustracja, dezorientacja
i liczne nieporozumienia. Celem
ninieszej publikacji jest dostar-
czenie Pañstwu prostego prze-
wodnika po naszym Szpitalu,
a wiêc wskazanie, do jakich œwiad-
czeñ i na jakich warunkach maj¹
Pañstwo prawo w ramach ubez-
pieczenia zdrowotnego. Poka¿e-
my „w pigu³ce” ca³¹ drogê, jak¹

musi przebyæ pacjent, aby jak
najszybciej, bez dodatkowych
stresów i wydatków dostaæ siê do
w³aœciwego specjalisty i uzyskaæ
potrzebn¹ pomoc zarówno
w przypadkach nag³ych jak
i w razie potrzeby d³u¿szego le-
czenia. Powiemy Pañstwu, do
kogo dzwoniæ w razie wypadku
na drodze lub w innej sytuacji za-
gro¿enia ¿ycia, a do kogo w razie

pogorszenia siê stanu zdrowia.
Przypomnimy, w jakich sytu-
acjach potrzebne bêdzie skiero-
wanie, a kiedy mo¿na siê bez nie-
go obejœæ, a tak¿e wyt³umaczymy,
jakie formalnoœci musi za³atwiæ
pacjent aby skróciæ swoj¹ drogê
do specjalisty. Postaramy siê rów-
nie¿ przedstawiæ nasz¹ ofertê do-
tycz¹c¹ diagnostyki, profilaktyki
i rehabilitacji.

PRZYŒLIJCIE KARETKÊ! NATYCHMIAST!
czyli kiedy i jak wzywaæ pogotowie

Jak prawid³owo wezwaæ karet-
kê pogotowia, kiedy widzimy za-
gro¿enie œmierci¹? Wiele osób czu-
je wtedy tylko bezsilnoœæ i rozpacz.
Dzwoni¹c na numer 112 lub 999
s³usznie oczekujemy natychmia-
stowej reakcji i jak najszybszej po-
mocy. Dlatego warto zapamiêtaæ
kilka bardzo istotnych faktów.

PAMIÊTAJMY: od 1 lutego 2014 r.
dyspozytornia karetek pogoto-
wia znajduje siê w Rzeszowie.
Dlatego wzywaj¹c karetkê mu-
simy podaæ dyspozytorowi NAJ-
WA¯NIEJSZE FAKTY.

Po pierwsze: GDZIE znajduje
siê osoba potrzebuj¹ca pomocy,
a wiêc podajemy nazwê powiatu,
miejscowoœci i dok³adny adres. To
bardzo wa¿ne, bo w województwie
podkarpackim znajduje siê kilka
wsi o tych samych nazwach, rów-
nie¿ w miastach ulice nosz¹ na-
zwê tego samego patrona, np.
Adama Mickiewicza. Jeœli nie zna-
my dok³adnego adresu, rozejrzyj-
my siê po okolicy i opiszmy miej-
sce zdarzenia.

Po drugie: OPIS ZDARZENIA.
A wiêc na przyk³ad: zderzy³y siê
dwa samochody, jest po¿ar, pieszy
potr¹cony przez motocykl, ktoœ
spad³ z drabiny, mê¿czyzna upad³
pod sklepem, kogoœ pok¹sa³o
zwierzê, by³a bójka pod dyskotek¹
itp. Mówimy te¿ ile osób mo¿e
potrzebowaæ pomocy.

Po trzecie: OBJAWY. Opisuje-
my prostymi s³owami stan osoby
poszkodowanej. Czy ma widocz-

ne uszkodzenia cia³a, czy rozma-
wia logicznie, porusza siê. Mo¿e
wyst¹pi³ masywny krwotok, wy-
mioty, drgawki, nag³y ból w klatce
piersiowej lub w jamie brzusznej,
widaæ rozleg³e oparzenia, rany, wy-
st¹pi³a wysypka po³¹czona z dusz-
noœci¹. Byæ mo¿e przypuszczamy,
¿e dosz³o do pora¿enia pr¹dem,
podtopienia, zatrucia lub próby
samobójczej. Mo¿e poszkodowa-
ny ma nienaturalnie wykrêcone
koñczyny. To bardzo wa¿ne infor-
macje dla za³ogi karetki, która ma
ratowaæ ¿ycie.

Wa¿ne jest, zw³aszcza przy ura-
zach g³owy, aby zatrzymaæ osobê

poszkodowan¹ na miejscu zdarze-
nia a¿ do przyjazdu karetki. Zda-
rza siê, ¿e mimo braku widocz-
nych uszkodzeñ cia³a, dochodzi do
obra¿eñ wewnêtrznych, które
mog¹ byæ niebezpieczne dla zdro-
wia i ¿ycia, nawet w kilka godzin
po wypadku.

Nie roz³¹czajmy siê z dyspozyto-
rem natychmiast po zg³oszeniu
wypadku! Byæ mo¿e, kieruj¹c siê
jego telefonicznymi wskazówkami,
bêdziemy mogli pomóc poszkodo-
wanym do czasu przyjazdu karetki.

W razie NAG£EGO ZAGRO-
¯ENIA ZDROWOTNEGO pa-
cjent mo¿e równie¿ sam zg³osiæ

siê do Szpitalnego Oddzia³u Ra-
tunkowego. Zostanie wstêpnie
zdiagnozowany oraz otrzyma po-
moc polegaj¹c¹ na ustabilizowa-
niu funkcji ¿yciowych. Niekiedy
po uzyskaniu takiej pomocy pa-
cjent mo¿e wróciæ do domu. Oso-
by wymagaj¹ce dalszego leczenia
kierowane s¹ do oddzia³ów szpi-
talnych lub do poradni specjali-
stycznych.

PAMIÊTAJMY: Szpitalny Oddzia³
Ratunkowy czyli SOR nie zastê-
puje lekarza rodzinnego ani le-
karza specjalisty. Pracuje ca³odo-
bowo w ramach systemu Pañ-
stwowego Ratownictwa Medycz-
nego i zajmuje siê przypadkami
wi¹¿¹cymi siê z nag³ym zagro-
¿eniem ¿ycia lub zdrowia.

�Ratownicy z Le¿ajska na Mistrzostwach Ratowników Medycznych w Sosnowcu w 2012 r. Fot. Przemek Król

Wiêcej informacji na stronie internetowej www.spzoz-lezajsk.pl wwwwww
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Kolejki do specjalistów to na-
gminny widok we wszystkich chy-
ba przychodniach naszego kraju.
Nawet, jeœli mamy wyznaczony
termin, musimy swoje „odsie-
dzieæ” przed drzwiami gabinetu.
Oby nie na pró¿no! Pragn¹c ust-
rzec naszych pacjentów przed ko-
niecznoœci¹ dodatkowych wizyt
w poradniach specjalistycznych,
przypominamy wa¿ne informacje.

Teraz rejestracja w gabinecie

UWAGA! Od stycznia 2014 roku
rejestracja do lekarzy specjalistów
w le¿ajskiej przychodni odbywa siê
przy ka¿dej poradni. Tylko do po-
radni ortopedycznej nadal reje-
strujemy siê w rejestracji ogólnej.
Ponadto przejœciowo, w rejestra-
cji ogólnej rejestrujemy siê do
trzech innych poradni: okulistycz-
nej, chirurgicznej i endokrynolo-
gicznej.

Skierowanie do poradni specja-
listycznej wystawia lekarz podsta-
wowej opieki zdrowotnej lub le-
karz specjalista. Musi byæ on leka-
rzem ubezpieczenia zdrowotnego
– jest nim lekarz lub lekarz denty-
sta, który zawar³ umowê z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia lub
jest zatrudniony w placówce me-
dycznej, która zawar³a umowê
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Narodowy Fundusz Zdrowia
nie okreœla, jak d³ugo skierowanie
zachowuje wa¿noœæ. Zale¿y to od
schorzenia pacjenta, który zg³asza
siê na leczenie. Przyk³adowo: jeœli
z zapaleniem zatok zg³osimy siê
do laryngologa dopiero po dwóch
miesi¹cach skierowanie prawdo-
podobnie zostanie uznane za nie-

wa¿ne. Jeœli jednak otrzymaliœmy
skierowanie do specjalisty z powo-
du bólu w stawach wówczas po
dwóch miesi¹cach bêdzie ono jesz-
cze wa¿ne.

Rodzaje skierowañ do lekarza

specjalisty

�na konsultacjê – uprawnia do
jednej wizyty (konsultacji) u le-
karza specjalisty

�na leczenie (objêcie opiek¹) lub
kontynuacjê leczenia – jest pod-
staw¹ do przejêcia leczenia przez
lekarza specjalistê. Jeœli je otrzy-
ma³eœ, na nastêpne wizyty do
lekarza specjalisty przychodzisz
bez skierowania.
Po rozpoczêciu leczenia u spe-

cjalisty nasze skierowanie jest wa¿-
ne dopóki istnieje problem
zdrowotny. Warto pamiêtaæ, ¿e le-
czenie u specjalisty jest OKRE-
SOWE i polega na zdiagnozowa-
niu choroby i ustaleniu leczenia,
które nale¿y kontynuowaæ u leka-
rza rodzinnego (POZ). W razie
potrzeby lekarz rodzinny wystawi
nowe skierowanie. I jeszcze jedno
wa¿ne rozró¿nienie: na podstawie
skierowania specjalista leczy tylko
tê konkretn¹ chorobê, która wska-
zana jest w skierowaniu, a nie
wszystkie choroby towarzysz¹ce.
Je¿eli wiêc lekarz rodzinny wpisa³
w skierowaniu, ¿e podejrzewa za-
palenie stawu kolanowego, nie
mo¿emy wymagaæ, aby zaj¹³ siê
diagnozowaniem i leczeniem in-
nych naszych dolegliwoœci.

Bez skierowania mo¿emy
przyjœæ do ginekologa i po³o¿nika,
dentysty, dermatologa, wenerolo-
ga, onkologa, okulisty, psychiatry.

Zazwyczaj wiemy, jak siê zacho-
waæ, kiedy zauwa¿ymy u siebie lub
kogoœ bliskiego niepokoj¹ce ob-
jawy. Udajemy siê do lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej.
Choroby i pogorszenia stanu
zdrowia „lubi¹” jednak pojawiaæ
siê w nocy lub w dni ustawowo
wolne od pracy, kiedy lekarz ro-
dzinny nie przyjmuje. Wówczas
mo¿emy skorzystaæ z pomocy le-

MAMA POCZU£A SIÊ GORZEJ
czyli opieka nocna i œwi¹teczna

karza nocnej i œwi¹tecznej opieki
zdrowotnej.

W le¿ajskim Szpitalu znajduje siê
gabinet lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej czynny codziennie:
– w dni robocze w godzinach od

18.00 do 8.00 rano nastêpnego
dnia

– w soboty, niedziele i inne dni
ustawowo wolne od pracy ca³o-
dobowo.

Kiedy wiêc nasza mama poczu-
je siê gorzej, kiedy dziecko kaszle,
gor¹czkuje i nie pomagaj¹ domo-
we sposoby lub w innych przypad-
kach kiedy widzimy, ¿e choroba
rozwija siê i obawiamy siê czekaæ
do momentu otwarcia przychod-
ni, zg³oœmy siê do lekarza opieki
nocnej i œwi¹tecznej. W takiej sy-
tuacji mo¿emy przyjœæ do Izby
Przyjêæ, a tam pracownicy skieruj¹
nas do odpowiedniego gabinetu.

Numery telefonów opieki

nocnej i œwi¹tecznej

w Le¿ajsku:

Gabinet:

17 2404 795

Lekarz

(tel.kom.) 691 121 205

Pielêgniarka

(tel.kom.) 781 333 384

Wa¿ne: W ramach nocnej i œwi¹tecznej opieki, ale tylko w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach, mo¿emy równie¿ zamówiæ wizytê domow¹ lekarza
lub pielêgniarki.

W KOLEJCE PO ZDROWIE
czyli leczymy siê
w przychodni specjalistycznej

Numery telefonów do poszczególnych poradni

Poradnia chirurgii ogólnej 2404 777

Poradnia dermatologiczna 2404 769

Poradnia diabetologiczna 2404 778

Poradnia gastroenterologiczna 2404 769

Poradnia endokrynologiczna  (I. Tomas) 2404 765

(J.Kula) 2404 778

Poradnia ginekologiczno-po³o¿nicza 2404 771

Poradnia gruŸlicy i chorób p³uc 2404 775

Poradnia kardiologiczna 2404 781

Poradnia nefrologiczna dla dzieci 2404 796

Poradnia neurologiczna 2404 780

Poradnia okulistyczna 2404 800 lub – 765

Poradnia otolaryngologiczna 2404 782

Poradnia preluksacyjna 2404 800 lub -765

Poradnia reumatologiczna 2404 767

Poradnia urazowo-ortopedyczna 2404 800 lub – 765

Poradnia Medycyny Pracy 2404 784

Poradnia zdrowia psychicznego – w budynku psychiatrii 2404 941

Poradnia leczenia uzale¿nieñ – w budynku psychiatrii 2404 942

Skierowanie nie jest wymaga-
ne od osób:chorych na gruŸlicê,
zaka¿onych wirusem HIV, inwali-
dów wojennych i osób represjo-
nowanych, uzale¿nionych od al-
koholu, œrodków odurzaj¹cych
i substancji psychotropowych ale
tylko w zakresie lecznictwa odwy-
kowego.

W stanach nag³ych œwiadcze-
nia zdrowotne w poradniach s¹
udzielane bez wymaganego skie-
rowania. W takich systuacjach
pacjent mo¿e przedstawiæ dowód
ubezpieczenia zdrowotnego
w póŸniejszym terminie. W in-
nych przypadkach, jeœli nie ma
skierowania, za leczenie specjali-
styczne musi zap³aciæ.

Jeœli Wasze schorzenie nie jest
mo¿liwe do leczenia w warunkach
ambulatoryjnych, dostaniecie skie-

rowanie do szpitala. Skierowanie
takie mo¿e wystawiæ lekarz.

Do specjalisty

z wynikami badañ

Lekarz specjalista przyjmuje na
podstawie skierowania od lekarza
rodzinnego ze wstêpnym rozpo-
znaniem choroby i wynikami wy-
konanych badañ. Jeœli leczyliœmy
siê ju¿ wczeœniej, zabierzmy na
pierwsz¹ wizytê dokumentacjê
medyczn¹.

Skierowanie na badania

specjalistyczne

Osoby objête leczeniem specja-
listycznym, które musz¹ wykonaæ
dalsze badania, otrzymuj¹ skiero-
wanie od lekarza specjalisty. Wska-
zuje on tak¿e, w których placów-
kach mo¿na je wykonaæ.

wwwwww
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Po pierwsze 415 ³ó¿ek na 14 od-
dzia³ach dla doros³ych i dzieci a
tak¿e 23 miejsca dla noworodków
w Oddziale Neonatologicznym.
Pacjenci przyjmowani s¹ na pod-
stawie skierowania lekarskiego. Bez
skierowania przyje¿d¿aj¹ kobiety do
porodu i osoby w stanie bezpoœred-
niego zagro¿enia ¿ycia.

Nasze oddzia³y: dwa oddzia³y
chorób wewnêtrznych – I o profi-
lu internistycznym ogólnym i II
o profilu kardiologicznym, oddz.
Reumatologiczny, oddz. Chirur-
gii Ogólnej, oddz. Urazowo-Orto-
pedyczny, oddz. Neurologiczny,
oddz. Udarowy, Oddz. Ginekolo-
giczno-Po³o¿niczy, oddz. Dzieciê-
cy, oddz. Noworodkowy, oddz.
Intensywnej Opieki Medycznej
i Anestezjologii, oddz. Psychia-
tryczny, oddz. Leczenia Alkoho-
lowych Zespo³ow Abstynenckich
(detoksykacji) oraz Szpitalny Od-
dzia³ Ratunkowy.

Z leczenia w tych oddzia³ach
korzystaj¹ zarówno pacjenci z te-
renu powiatu le¿ajskiego jak

i z powiatów s¹siednich. Oddzia-
³y s¹ systematycznie unowocze-
œniane poprzez remonty i zakup
sprzêtu i aparatury medycznej.
W oddzia³ach wykonujemy bada-
nia diagnostyczne, konsultacje le-
karskie, leczenie operacyjne i za-
chowawcze.

Po drugie przychodnia skupia-
j¹ca kilkanaœcie poradni specjali-
stycznych. S¹ to poradnie: chirur-
gii ogólnej, dermatologiczna, dia-
betologiczna, gastroenterologicz-
na, endokrynologiczna, ginekolo-
giczno-po³o¿nicza, gruŸlicy i cho-
rób p³uc, kardiologiczna, nefrolo-
giczna dla dzieci, neurologiczna,
okulistyczna, otolaryngologiczna,
preluksacyjna, reumatologiczna,
urazowo – ortopedyczna.

Osobn¹ jednostk¹ jest Porad-
nia Medycyny Pracy znana na-
szym pacjentom z wykonywania
badañ profilaktycznych, na które
kierowani s¹ przez swe zak³ady
pracy w oparciu o podpisane
umowy albo zg³aszaj¹ siê indywi-
dualnie przed podjêciem pracy.

CZY WIECIE CO POSIADACIE
czyli co szpital oferuje pacjentom

�Pacjenci ZOL-u otoczeni s¹ ca³odo-

bow¹ opiek¹ pielêgniarek. Fot. ez

W ramach ZOZ-u funkcjonuje
Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy
posiadaj¹cy 64 ³ó¿ka. ZOL znaj-
duje siê w budynku przy Placu
Mariackim 9. Obejmuje opiek¹
i leczeniem osoby, które nie wy-
magaj¹ leczenia szpitalnego, lecz
ze wzglêdu na swój stan zdrowia,
niepe³nosprawnoœæ i brak mo¿li-

woœci samodzielnego funkcjono-
wania wymagaj¹ profesjonalnej
pielêgnacji, opieki lekarskiej i re-
habilitacji.

Coraz wiêkszym uznaniem pa-
cjentów cieszy siê Centrum Re-
habilitacji Leczniczej, mieszcz¹-
ce siê w nowym budynku przy
bramie wjazdowej do szpitala.
Przychodzimy tu na masa¿e, æwi-
czenia fizykoterapeutyczne, kine-
zyterapiê, leczenie œwiat³em, po-
lem magnetycznym, wod¹. Tu te¿
obowi¹zuj¹ zasady: zabiegi wyko-
nywane s¹ na podstawie skiero-
wania od lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego. Skierowanie to na-
le¿y zarejestrowaæ w terminie do
30 dni od wystawienia, po tym
czasie traci wa¿noœæ. W Centrum
funkcjonuje równie¿ Poradnia
Rehabilitacyjna, do której kieruje
lekarz ubezpieczenia zdrowotne-
go. Na podstawie skierowania pa-
cjent mo¿e byæ leczony rok, po-
tem wymagane jest nowe skiero-
wanie.

Centralne

Laboratorium
naszego ZOZ-u pracuje ca³¹ dobê,
równie¿ w soboty i œwiêta. Wyko-
nuje ogromny panel badañ pod-
stawowych, chorób narz¹dowych,
chorób serca, oznaczanie hormo-
nów tarczycy i p³ciowych oraz mar-
kerów nowotworów a tak¿e bada-
nia bakteriologiczne, np. posiew
moczu, krwi i inne. Nie wszyscy
wiedz¹, ¿e laboratorium wykonu-
je zarówno badania ze skierowa-
nia lekarskiego jak i odp³atne.
Wyniki badañ wykonywanych
w laboratorium otrzymaj¹ Pañstwo
jeszcze tego samego dnia.

W ci¹gu jednego dnia mo¿na
tak¿e wykonaæ badanie na ozna-
czenie grupy krwi i wyrobiæ sobie
krewkartê czyli dokument trwa³y
potwierdzaj¹cy grupê krwi. Po
krewkartê zg³aszamy siê z dowo-
dem osobistym.

Zak³ad

Diagnostyki

Obrazowej
W ci¹gu ostatnich lat rozbudo-

waliœmy Zak³ad Diagnostyki
Obrazowej. Funkcjonuj¹ w nim
pracownie RTG, tomografii kom-
puterowej, mammografii, USG.
Ponadto w Szpitalu funkcjonuj¹
te¿ pracownie EKG, endoskopii,
badañ serca, echokardiografii i
elektroencefalografii.

Pracownia

Cytologiczna
Bardzo wa¿nym elementem

opieki i leczenia s¹ badania, które
wykonuje Pracownia Cytologicz-
na, znana z pewnoœci¹ naszym pa-
cjentkom. Pracownia, wraz z Po-
radni¹ Ginekologiczno – Po³o¿-
nicz¹, realizuje program profilak-
tyki raka szyjki macicy. Na bezp³at-
ne badania cytologiczne mog¹
zg³osiæ siê pacjentki w wieku od
25 do 59 roku ¿ycia raz na trzy
lata. Nie jest wymagane skierowa-
nie. W razie potrzeby po badaniach
pacjentka kierowana jest na dal-
sze leczenie.

W Szpitalu Powiatowym w Le¿ajsku na Oddziale Intensywnej
Opieki Medycznej w dn. 25.01.2014r. stwierdzono pierwszy przypa-
dek obecnoœci bakterii Pseudomonas aeruginosa MBL+ powszech-
nie nazywanej pa³eczk¹ ropy b³êkitnej. Od 12.02.2014 r. bakteria ta
zosta³a równie¿ wykryta u kilku pacjentów OIOM, chirurgii
i u jednego w oddziale wewnêtrznym. Jest to typowa bakteria bytu-
j¹ca w Oddziale Intensywnej Terapii. Nowoœci¹ jest jej mechanizm
wieloopornoœci na wiêkszoœæ antybiotyków. Zród³o tej bakterii jest
nieznane. Pierwszy raz w Polsce pojawi³a siê w roku 2000 równie¿
w Oddziale Intensywnej Terapii. Bakteria ta mo¿e wywo³ywaæ
u ciê¿ko chorych pacjentów dodatkowo zapalenie p³uc, zaka¿enie
uk³adu moczowego, zaka¿enie ran. Zdarza siê, ¿e kolonizuje chorego
nie daj¹c ¿adnych objawów. Najczêœciej przenosi siê drog¹ kontak-
tow¹. Dla osób zdrowych nie stanowi wiêkszego zagro¿enia. Powsta³e
w naszym Szpitalu Ÿród³o epidemiologiczne zosta³o zg³oszone do
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Le¿ajsku.

W miarê mo¿liwoœci pacjentów izolowano, wydzielono personel,
wstrzymano odwiedziny, przyjêcia i ruch miêdzyoddzia³owy, zaostrzo-
no re¿im sanitarny. Pobrano odpowiednie próbki mikrobiologiczne
– próby czystoœciowe œrodowiska oraz badania przesiewowe wœród
personelu i pacjentów. Wdro¿ono zaostrzone procedury dezynfek-
cji, wprowadzono nowe œrodki dezynfekcyjne, sprowadzono sprzêt
do dezynfekcji przez fumigacjê/zamg³awianie.

Personel podlega sta³ej edukacji, obowi¹zkowi stosowania œrod-
ków ochrony indywidualnej, re¿imowi sanitarnemu oraz kontroli.

Regularnie odbywaj¹ siê spotkania Dyrekcji SP ZOZ z Zespo³em
ds. Zaka¿eñ Szpitalnych, z Komitetem ds. Zaka¿eñ Szpitalnych;
odby³o siê spotkanie z Konsultantem Wojewódzkim ds. Epidemio-
logii lek. med. J. Kaliszczakiem, z Konsultantem Wojewódzkim ds.
Mikrobiologii dr n. med. Krzysztofem Golcem.

Podkarpacki Pañstwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zakoñ-
czy³ kontrolê placówki.

Nadal obowi¹zuje podwy¿szony re¿im sanitarny oraz codzienny
monitoring sytuacji przez osoby odpowiedzialne.

Aktualnie nie ma nowych przypadków identyfikacji chorych z t¹
bakteri¹, a ognisko epidemiczne jest opanowane.

KOMUNIKAT

�Tak wygl¹da krewkarta. Fot. ez

´

Wiêcej informacji na stronie internetowej www.spzoz-lezajsk.pl wwwwww
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- Panie Dyrektorze, czy to praw-
da, ¿e nasz Szpital zawdziêcza
pozytywny wynik finansowy
dotacji ze Starostwa Powiato-
wego?

W ubieg³ym roku zakoñczyli-
œmy dzia³alnoœæ z zyskiem w wyso-
koœci oko³o 560 tys.z³. Oznacza to,
¿e œrodki finansowe uzyskane za
œwiadczenia medyczne by³y wy¿sze
o 560 tys. z³ ni¿ poniesione kosz-
ty. Dotacje ze Starostwa przezna-
czone s¹ wy³¹cznie na finansowa-
nie inwestycji w Szpitalu. W ubie-
g³ym roku wykonaliœmy inwesty-
cje za kwotê ponad 5 milionów
z³otych, z czego dotacja ze Staro-
stwa wynios³a 450 tys. z³, œrodki
w³asne to 860 tys. z³, a kwota
3 miliony 760 tys. z³ pochodzi ze

re maj¹ du¿e straty na dzia³alno-
œci, a nasz Szpital, jak zosta³o wcze-
œniej wspomniane, przynosi zyski.

- Skoro wiêc Szpital nie zosta-
nie sprywatyzowany, proszê
zdradziæ, jakie s¹ plany na naj-
bli¿szy rok.

W zwi¹zku z dramatycznym
wzrostem zachorowañ na choro-
by nowotworowe zamierzamy po-
stawiæ na profilaktykê nowotwo-
row¹. W wielu przypadkach wy-
krycie nowotworu wystêpuj¹cego
w pojedynczym narz¹dzie, zanim
dojdzie do przerzutów w innych
czêœciach organizmu, oznacza
mo¿liwoœæ skutecznego leczenia
choroby i tym samym jej pokona-
nia. W celu poszerzenia mo¿liwo-

O ZYSKACH, DOTACJACH I PLANACH
rozmowa z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej

w Le¿ajsku Marianem Furmankiem

œrodków Unii Europejskiej. Nale-
¿y podkreœliæ, ¿e od 11 lat, kiedy
kierujê prac¹ tego Szpitala, Staro-
stwo ka¿dego roku udziela nam
pomocy w formie dotacji, œrednio
oko³o 500 tys. z³ rocznie, z prze-
znaczeniem na inwestycje prowa-
dzone w Szpitalu.

- Co roku, jak bumerang, po-
wraca te¿ pytanie o plany pry-
watyzacji Szpitala lub jego czê-
œci...

Starostwo Powiatowe, to jest Za-
rz¹d i Rada Powiatu, czyli w³aœci-
ciele Szpitala, ale równie¿ dyrek-
cja i pracownicy s¹ zdecydowanie
przeciwni prywatyzacji Szpitala
w Le¿ajsku. Ustawowo mog¹ zo-
staæ sprywatyzowane szpitale, któ-

œci diagnostycznych w roku bie¿¹-
cym planowane jest uruchomie-
nie nowoczesnej pracowni endo-
skopowej, sk³adaj¹cej siê z gabine-
tu kolonoskopii, gastroskopii
i bronchoskopii. Planujemy zakup
nowego tomografu oraz mammo-
grafu. Koszt inwestycji w tym za-
kresie to ponad 4 miliony z³otych.
Ponadto zakoñczymy w bie¿¹cym
roku remont psychiatrii. W ubie-
g³ym roku przeprowadziliœmy re-
mont oddzia³u psychiatrycznego,
a w bie¿¹cym roku zostanie wyre-
montowany oddzia³ leczenia zespo-
³ów abstynenckich. Istnieje rów-
nie¿ koniecznoœæ zakupu nowego
ambulansu sanitarnego.

Rozmawia³a E. Z.

Przygotowanie i redakcja tekstów: Bo¿ena Smycz i El¿bieta Zwierzchowska

Ju¿ ponad rok temu wszed³
w ¿ycie system eWUŒ czyli Elek-
troniczna Weryfikacja Upraw-
nieñ Œwiadczeniobiorców.
Umo¿liwia on natychmiastowe
potwierdzenie prawa pacjenta do
œwiadczeñ opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze œrodków publicz-
nych. Dziêki niemu nie musimy
pamiêtaæ o zbieraniu piecz¹tek
w legitymacjach ubezpieczenio-
wych ani zabieraæ tych legityma-
cji ze sob¹ kiedy wybieramy siê do
Szpitala. Wszystkie informacje
o naszym ubezpieczeniu, które
posiada Narodowy Fundusz Zdro-
wia, mog¹ byæ odczytane w kom-
puterach le¿ajskiego Szpitala.

Dane do systemu eWUŒ prze-
kazuj¹ p³atnicy naszych sk³adek,
a wiêc zak³ad pracy, Powiatowy
Urz¹d Pracy, KRUS, ZUS albo ro-
bimy to sami ubezpieczaj¹c siê jako
osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹.

Niekiedy, choæ rzadko, mo¿e
zdarzyæ siê, ¿e z ró¿nych powo-
dów system eWUŒ nie potwierdza
naszych uprawnieñ. Wówczas
mo¿emy potwierdziæ nasze prawa
za pomoc¹ posiadanych przez nas
dokumentów, takich jak: raport

Ubezpiecza nas eWUŒ

miesiêczny ZUS RMUA wydawa-
ny przez pracodawcê, druk zg³o-
szenia do ubezpieczenia zdrowot-
nego oraz aktualny dowód wp³aty
sk³adki na ubezpieczenie zdrowot-
ne, zaœwiadczenie lub legitymacja
aktualnie podstemplowana przez
KRUS, aktualny odcinek emery-
tury lub renty, zaœwiadczenie
z urzêdu pracy.

Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ z³o¿e-
nia oœwiadczenia przez pacjenta,
¿e jest osob¹ ubezpieczon¹.

Brak potwierdzenia
ubezpieczenia mo¿e skutkowaæ
obci¹¿eniem pacjenta
kosztami leczenia.

Od 1 stycznia 2013 r. osoba ubez-
pieczona ma te¿ obowi¹zek poin-
formowaæ swojego p³atnika sk³a-
dek (np. pracodawcê) o cz³onkach
rodziny, których nale¿y zg³osiæ do
ubezpieczenia zdrowotnego, np.
nowo narodzone dziecko. Mamy
na to 7 dni od dnia jego narodzin.
Pamiêtajmy, to ustawowy obowi¹-
zek rodziców.

Dlaczego pacjent mo¿e widnieæ
w systemie eWUŒ jako
nieuprawniony do œwiadczeñ?

Przyczyn mo¿e byæ wiele. Infor-
macje o osobie ubezpieczonej
mog³y nie zostaæ przekazane
przez inne instytucje do bazy NFZ

albo osoba ubezpieczona nie zg³o-
si³a cz³onków swojej rodziny do
ubezpieczenia. Wszystkie w¹tpli-
woœci nale¿y wyjaœniæ u p³atnika
sk³adek, np. pracodawcy.

Je¿eli utracisz zatrudnienie,
prawo do renty, zakoñczysz
urlop macierzyñski
lub wychowawczy, to przez
30 dni zachowasz jeszcze
prawo do ubezpieczenia
zdrowotnego.

Je¿eli po up³ywie tego okresu
nie bêdziesz posiada³ innego tytu-
³u do ubezpieczenia (np. z powo-
du podjêcia zatrudnienia, pracy na
podstawie umowy-zlecenia, zg³o-
szenia do ubezpieczenia przez
ma³¿onka) mo¿esz samodzielnie
op³aciæ ubezpieczenie zdrowotne
w NFZ.

Pamiêtaj!
Je¿eli utracisz status osoby bez-

robotnej, przez 30 dni zachowasz
jeszcze prawo do ubezpieczenia
zdrowotnego.

Zarówno w przypadku dobro-
wolnego ubezpieczenia zdrowot-
nego, jak i ubezpieczenia przez
urz¹d pracy, masz prawo zg³osiæ
do ubezpieczenia ma³¿onka oraz
dzieci, które nie ukoñczy³y 26.
roku ¿ycia i nadal siê ucz¹.

Wiêcej informacji na stronie internetowej www.spzoz-lezajsk.plwwwwww
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Grafik Galerii MCK Leżajsk

�Wystawa malarska „Przyjaciele – trzy
światy malarstwo” Pawła Kuprasa,
Eweliny Szopki, Julianny Cichoń,
21 marca – 25 kwietnia

�Wystawa rysunku prof. Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku Mariusza Kulpy
Wernisaż 15 czerwca,
15 czerwca – 25 czerwca

�Wystawa Zofii Turosz (Wicemistrzyni
Europy w biegu dystansowym)
Wernisaż 30 maja, 30 maja – 12 czerwca

�Wystawa plastyczna dzieci i młodzieży
z kół zainteresowań MCK
Wernisaż 15 czerwca,
15 czerwca – 3 lipca

IMPREZY KULTURALNE
KWIECIEŃ

KONKURS PLASTYCZNY „WIELKANOC
W OBRZĘDOWOŚCI GRODZISKIEJ

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

TERMIN IMPREZY: 10.03.-30.04.2014 R.
MIEJSCE: OŚRODEK KULTURY
W GRODZISKU DOLNYM

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY DLA
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
Z TERENU GMINY GRODZISKO DOLNE
„W OCZEKIWANIU NA KANONIZACJĘ
– JAN PAWEŁ II W MOICH OCZACH”.

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

TERMIN IMPREZY: 1-28.04.2014 R.
MIEJSCE: OŚRODEK KULTURY
W GRODZISKU DOLNYM

Krótki opis: Celem konkursu jest popularyzowa-
nie, kultywowanie i reaktywowanie istniejących
dawniej i obecnie tradycyjnych zwyczajów i ob-
rzędów związanych ze świętami wielkanocnymi.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów.

Krótki opis: Obecnie rośnie pokolenie, które nie
znało osobiście Jana Pawła II. Tymczasem pa-
mięć o naszym wielkim rodaku, jego dziełach
i świętości życia nie powinny pójść w zapomnie-
nie. Jest on przecież nie tylko wielką postacią
historyczną i orędownikiem w niebie, ale także
wciąż żywym i aktualnym autorytetem moral-
nym. Nasz konkurs dedykowany jest właśnie
Ojcu Św. z okazji Jego kanonizacji.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
DLA DZIECI – SPOTKANIE Z CZYTELNIKAMI

Organizatorzy: MCK – Biblioteka Publiczna

TERMIN IMPREZY: 2 KWIETNIA
MIEJSCE: BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. S. WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU

„CZWARTKOWE SEANSE BEZ HAPPY ENDU”
– DKF

Organizatorzy: MCK – Biblioteka Publiczna

TERMIN IMPREZY: 3, 17 KWIETNIA;
8, 22 MAJA; 5, 12 CZERWCA
MIEJSCE: BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. S. WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU

WIELKANOCNY RODZINNY TURNIEJ
SZACHOWY

Organizatorzy: MCK Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 5 KWIETNIA, GODZ. 13
MIEJSCE: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W LEŻAJSKU

XXVI WOJEWÓDZKI KONKURS „LUDOWE
OBRZĘDY I ZWYCZAJE”

Organizatorzy: WDK w Rzeszowie, GOK Gminy Leżajsk, Stowa-

rzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

TERMIN IMPREZY: 5-6 KWIETNIA
MIEJSCE:GOK W GIEDLAROWEJ

Krótki opis: Konkurs jest dorocznym przeglądem
dorobku ludowych teatrów obrzędowych, które
przez swoją działalność dokumentują stare zwy-
czaje i obrzędy, a prezentując je na scenie, popu-
laryzują wśród młodych pokoleń, zapewniając
w ten sposób ciągłość kulturową ludowych tra-
dycji.

WIDOWISKO „DZIADY” W WYKONANIU
GRUPY TEATRALNEJ BARATARIO

Organizatorzy: MCK Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 2 KWIETNIA
MIEJSCE: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W LEŻAJSKU

TARGI RĘKODZIEŁA LUDOWEGO
I ARTYSTYCZNEGO

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

TERMIN IMPREZY: 6 KWIETNIA
MIEJSCE: MOSIR W NOWEJ SARZYNIE

„KIM JESTEM I KIM MOGĘ SIĘ STAĆ”
– SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI
RÓŻNYCH ZAWODÓW

Organizatorzy: MCK – Biblioteka Publiczna

TERMIN IMPREZY: 7 KWIETNIA
MIEJSCE: BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. S. WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Organizatorzy: MCK – Biblioteka Publiczna

TERMIN IMPREZY: 10 KWIETNIA, 9 MAJA,
12 CZERWCA
MIEJSCE: BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. S. WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU

DZIEŃ KULTURY LUDOWEJ
Organizatorzy: Spotkanie Zespołu „Olszynka” z dziećmi ze

Szkoły Podstawowej w Biedaczowie – prezentacja staropolskich

zwyczajów kultury ludowej.

TERMIN IMPREZY: 10 KWIETNIA
MIEJSCE: OK W BIEDACZOWIE
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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ W JELNEJ
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jelna „Złoty Potok”,

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

TERMIN IMPREZY: 13 KWIETNIA
MIEJSCE: JELNA

KWIETNIOWE HARCE TEATRALNE –
POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRÓW
DZIECIĘCYCH

Organizatorzy: GOK w Giedlarowej

TERMIN IMPREZY: 24 KWIETNIA
MIEJSCE:GOK W GIEDLAROWEJ
Krótki opis: Powiatowy Przegląd Teatrzyków
Dziecięcych w Giedlarowej

„KONCERT Z OKAZJI KANONIZACJI OJCA
ŚW. JANA PAWŁA II”

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

TERMIN IMPREZY: 27 KWIETNIA
MIEJSCE: FILIA O.K SARZYNA

OGŁOSZENIE KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO DLA DZIECI W RAMACH

„ŚWIATOWEGO DNIA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO”

Organizatorzy:

MCK – Biblioteka Publiczna

TERMIN IMPREZY:
28 KWIETNIA

MIEJSCE: BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. S. WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU

OBRZĘDY WIELKANOCNE –
KURYŁOWSKIE ZWYCZAJE

Organizator: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej

TERMIN IMPREZY: 20-21 KWIETNIA
MIEJSCE: KURYŁÓWKA, DĄBROWICA,
KOLONIA POLSKA
Krótki opis: Dla obchodów Świąt Wielkanocnych
w wielu miejscowościach naszego regionu, cha-
rakterystyczne są straże grobowe strzegące
symbolicznego Grobu Chrystusa, od Wielkiego
Piątku do Wielkiej Niedzieli. Ta honorowa i za-
szczytna służba szybko wrosła w polską trady-
cję, aby się o tym przekonać wystarczy w Wielki
Piątek, Sobotę czy Niedzielę odwiedzić kościoły
w Brzyskiej Woli, Kulnie, Kolonii Polskiej, Tar-
nawcu, gdzie Turki nieprzerwanie pełnią wartę
przy Grobie Chrystusa pielęgnując tę piękną
polską tradycję.

MAJ

DNI OTWARTE W OŚRODKU KULTURY
W GRODZISKU DOLNYM

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

TERMIN IMPREZY: MAJ-CZERWIEC 2014 R.
MIEJSCE: OŚRODEK KULTURY
W GRODZISKU DOLNYM
Krótki opis: Cykl koncertów z okazji otwarcia wyre-
montowanego Ośrodka Kultury.

AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

TERMIN IMPREZY: 2 MAJA
MIEJSCE: AULA GIMNAZJUM W NOWEJ
SARZYNIE

UROCZYSTE OBCHODY ŚW. KONSTYTUCJI
3 MAJA POŁĄCZONE ZE ŚWIĘTEM
STRAŻACKIM

Organizatorzy: OSP Grodzisko Nowe,

Wójt Gminy Grodzisko Dolne,

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

TERMIN IMPREZY: 3 MAJA
MIEJSCE: GRODZISKO NOWE
Krótki opis: W tym dniu odbywają się uroczystości
upamiętniające Święto Konstytucji 3 Maja oraz
Gminny Dzień Strażaka.

V PIKNIK EUROPEJSKI – FESTYN Z OKAZJI
10 ROCZNICY WEJŚCIA POLSKI DO UNII
EUROPEJSKIEJ

Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

TERMIN IMPREZY: 4 MAJA
MIEJSCE: PLAC OBOK MIEJSKIEGO
CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Organizatorzy: MCK – Biblioteka Publiczna

TERMIN IMPREZY: 8-15 MAJA
MIEJSCE: BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I M. S. WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU
Krótki opis: W ramach tygodnia bibliotek zaplanowa-
ne zostały liczne atrakcje m.in.: spotkanie biblioteka-
rzy z gminnych bibliotek publicznych, recital poetycko
– muzyczny dla czytelników, lekcje biblioteczne, gło-
śne czytanie bajek, projekt „Spektakle pod chmurką”.

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA SKRZYPKÓW
GRAJĄCYCH MUZYKĘ LUDOWĄ
„MAJDANÓWKA 2014”

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Majdaniarze”, Ośrodek Kultury w

Nowej Sarzynie

TERMIN IMPREZY: 1 MAJA
MIEJSCE: MAJDAN ŁĘTOWSKI
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PIKNIK RODZINNY W RZUCHOWIE
Organizatorzy: Sołtys oraz KGW w Rzuchowie, GOK Gminy Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 11 MAJA
MIEJSCE: REMIZA W RZUCHOWIE

ROK 2014 – ROKIEM OSKARA KOLBERGA
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

TERMIN IMPREZY: 15.05.-23.06.
MIEJSCE: OŚRODEK KULTURY
W GRODZISKU DOLNYM
Krótki opis: Będzie to konkurs literacki dla młodzieży
gimnazjalnej i osób dorosłych. Polegał będzie na napi-
saniu własnej pieśni lub przyśpiewki ludowej nawią-
zującej treścią do tradycji i obyczajów naszego re-
gionu i środowiska.

SPEKTAKL SŁOWNO-MUZYCZNY Z OKAZJI
KANONIZACJI JANA PAWŁA II W REŻYSERII
MARIOLI JAGIEŁŁO CHRZAN

Organizatorzy: MCK Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 17 MAJA
MIEJSCE: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W LEŻAJSKU

„DNI KWITNĄCEJ AZALII”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, Oddział

PTTK w Nowej Sarzynie

TERMIN IMPREZY: 18 MAJA
MIEJSCE IMPREZY: REZERWAT
„KOŁACZNIA” W WOLI ZARCZYCKIEJ

XIII REGIONALNY I VII PODKARPACKI
PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ
PN. „ZNAK NADZIEI”

Organizatorzy: Bazylika oo. Bernardynów,

Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku,

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

TERMIN IMPREZY: 18 MAJA
MIEJSCE: BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PISARKĄ
M. GUTOWSKĄ-ADAMCZYK

Organizatorzy: MCK – Biblioteka Publiczna

TERMIN IMPREZY: 27 MAJA
MIEJSCE: BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. S. WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU

KONKURS LITERACKI „SZKOŁA MOICH
MARZEŃ”
Organizator: Zespół Szkół w Kuryłówce pod Honorowym Patronatem

Podkarpackiego Kuratora Oświaty

oraz Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk

TERMIN IMPREZY: 27 MAJA
MIEJSCE: ZESPÓŁ SZKÓŁ W KURYŁÓWCE

DZIEŃ SAMORZĄDOWCA
Organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

TERMIN IMPREZY: 28 MAJA

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE
71 ROCZNICĘ PACYFIKACJI LEŻAJSKA

Organizatorzy: Miasto Leżajsk, MCK Leżajska

TERMIN IMPREZY: 28 MAJA
MIEJSCE: PLAC OBOK POMNIKA 28 MAJA

DNI LEŻAJSKA
Organizatorzy: Miasto Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 31.05.– 1.06.
MIEJSCE: STADION MIEJSKI

Krótki opis: Przegląd Pieśni Maryjnej odbywa się
już 13 raz w Bazylice Zwiastowania NMP
w Leżajsku, jest ważnym wydarzeniem religijno
– kulturalnym adresowanym do szkół różnych
szczebli województwa podkarpackiego. Patronat
nad nim przejęli Kustosz Bazyliki o. dr Joachim
Ciupa oraz Podkarpacki Kurator Oświaty – Pan
Jacek Wojtas a organizatorem jest Zespół Szkół
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Obok kul-
tu Maryjnego, jego celem jest kształtowanie oraz
popularyzacja kultury wokalnej i muzycznej dzie-
ci i młodzieży.

Krótki opis:Jest imprezą folklorystyczną, pod-
czas której delegacje organizacji kobiecych oraz
indywidualni wystawcy z terenu całej Polski pre-
zentują przygotowane według staropolskich re-
ceptur potrawy wywodzące się najczęściej
z wiejskich gospodarstw domowych. Ich degu-
stacji towarzyszą zawsze koncerty zespołów folk-
lorystycznych z Polski i zza granicy oraz wystę-
py kapel ludowych.

XVII OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE
TRADYCYJNYCH POTRAW WIEJSKICH
– WŁOŚCIAŃSKIE JADŁO
Organizatorzy: GOK Gminy Leżajsk, Stowarzyszenie Miłośników

Folkloru Wsi Leżajskiej

TERMIN IMPREZY:25 MAJA
MIEJSCE:STADION W GIEDLAROWEJ

GMINNE ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA
Organizatorzy: OK w Wierzawicach

TERMIN IMPREZY: 26-30 MAJA
MIEJSCE: OK W WIERZAWICACH
Krótki opis:Organizacja konkursów dla przedszko-
laków z terenu Gminy Leżajsk w tym konkurs
piosenki, plastyczny, recytatorski

DZIEŃ RODZINY
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

TERMIN IMPREZY: 24 MAJA
MIEJSCE: OŚRODEK KULTURY
W GRODZISKU DOLNYM
Krótki opis: Święto łączy w sobie Dzień Matki, Dzień
Ojca i Dzień Dziecka. W jego trakcie odbędą się gry
i zabawy dla całych rodzin.

KONCERT PIEŚNI MARYJNEJW KOŚCIELE
PARAFIALNYM

Organizatorzy: OK w Biedaczowie

TERMIN IMPREZY: 25 MAJA
MIEJSCE: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
W GWIZDOWIE
Krótki opis: Koncert w wykonaniu amatorskich ze-
społów i solistów z Gwizdowa i Biedaczowa w re-
pertuarze pieśni Maryjnych.

„DZIEŃ OJCA, MATKI I DZIECKA”
Organizatorzy: Rada sołecka w Łukowej, Klub sportowy,

OSP w Łukowej, Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

TERMIN IMPREZY: 25 MAJA
MIEJSCE: ŁUKOWA

„NIEDŹWIEDŹ” I „OŚWIADCZYNY”
– SPEKTAKL KRAKOWSKIEGO TEATRU
KAMERALNEGO

Organizatorzy:

MCK Leżajsk

TERMIN
IMPREZY:
22 MAJA
MIEJSCE:
MIEJSKIE
CENTRUM
KULTURY
W LEŻAJSKU
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DZIEŃ DZIECKA W BIBLIOTECE – GRY I ZABA-
WY Z KSIĄŻKĄ

Organizatorzy: MCK – Biblioteka Publiczna

TERMIN IMPREZY: 2 CZERWCA
MIEJSCE: BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. S. WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU

EDUKACYJNA WYCIECZKA ROWEROWA
PO REZERWACIE PRZYRODY „SUCHY ŁUG”
Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA OCHRONY
ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Organizatorzy: MCK – Biblioteka Publiczna

TERMIN IMPREZY: 5 CZERWCA
MIEJSCE: BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. S. WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU

DNI GMINY KURYŁÓWKA
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka,

GOK w Kuryłówce

TERMIN IMPREZY: 7-8 CZERWCA
MIEJSCE: KURYŁÓWKA

PIKNIK SPORTOWO-REKREACYJNY
Z OKAZJI DNIA DZIECKA „POD BRZOZĄ”

Organizatorzy: OK w Brzózie Królewskiej, GOK Gminy Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 8 CZERWCA
MIEJSCE: OK W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
„MOJA WIEŚ – MOJA GMINA – MOJA
MAŁA OJCZYZNA”

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

TERMIN IMPREZY: 9.06. – 13.07.
MIEJSCE: OŚRODEK KULTURY
W GRODZISKU DOLNYM
Krótki opis: Będzie to
konkurs literacko-pla-
styczny dla uczniów
szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu
Gminy Grodzisko Dol-
ne, którego tematem
przewodnim jest popu-
laryzowanie i promo-
wanie walorów naturalnych, turystycznych i kra-
jobrazowych własnej miejscowości oraz jej ludo-
wego dziedzictwa kulturowego w formie literac-
kiej, poetyckiej lub plastycznej.

Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin,
połączony z występami zespołów artystycznych
z terenu miejscowości.

XXVIII FESTIWAL PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ ISKIERKA

Organizatorzy: MCK Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 13 – 15 CZERWCA
MIEJSCE: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W LEŻAJSKU

RECITAL ŚPIEWACZKI OPEROWEJ
MAŁGORZATY KELLIS Z TOWARZYSZENIEM
KWARTETU SMYCZKOWEGO

Organizatorzy: MCK Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 14 CZERWCA
MIEJSCE: SALA WIDOWISKOWA MCK
W LEŻAJSKU

PIECHOTĄ DO LATA… – KONCERT
ZESPOŁÓW MCK NA ZAKOŃCZENIE ROKU
KULTURALNEGO

Organizatorzy: MCK Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 15 CZERWCA
MIEJSCE: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W LEŻAJSKU

CZERWIEC

„DZIEŃ DZIECKA”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie,

MOSiR w Nowej Sarzynie

TERMIN IMPREZY: 1 CZERWCA
MIEJSCE: MOSIR W NOWEJ SARZYNIE

„JARMARK DREWNIANEJ ZABAWKI”
– II EDYCJA

Organizatorzy: Muzeum Ziemi Leżajskiej

TERMIN IMPREZY:1 CZERWCA
MIEJSCE:PLAC PRZED MUZEUM ZIEMI
LEŻAJSKIEJ
Krótki opis: Wydarzenie promujące zabawki leżaj-
skie, podsumowujące projekt pt. „Wyprodukowano
w Leżajsku”. W czasie jarmarku przeprowadzony
zostanie plenerowy warsztat zabawkarski dla dzie-
ci. Wystąpią kapele, twórcy lokalni zaprezentują
swoje wyroby. Nastąpi otwarcie plenerowej wysta-
wy powiększonych drewnianych zabawek „Park za-
bawek leżajskich”. Ponadto karaoke dla dzieci, gry
i zabawy, konkursy z nagrodami.

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
„KACZUCHA”

Organizator: WDK w Kolonii Polskie

TERMIN IMPREZY: 1 CZERWCA
MIEJSCE: WDK W KOLONII POLSKIEJ

DZIEŃ DZIECKA
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym,

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym

TERMIN IMPREZY: 1 CZERWCA
MIEJSCE: OŚRODEK KULTURY
W GRODZISKU DOLNYM
Krótki opis: Piknik dla dzieci i młodzieży, gry, zabawy,
quizy na świeżym powietrzu.

Krótki opis: Dni Gminy są okazją do wspólnego spotkania, biesiady i integracji społecznej mieszkańców
gminy Kuryłówka. W tym dniu ma miejsce prezentacja dorobku kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury
w Kuryłówce. Ponadto prezentacje kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich, koncerty zaproszonych artystów,
a także liczne atrakcje dla dzieci oraz nieodłączna zabawa na zakończenie.
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UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU
„…BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY…”
– KALÓWKA

Organizator: GOK i GBP w Kuryłówce

TERMIN IMPREZY: 29 CZERWCA
MIEJSCE: KURYŁÓWKA (KOŚCIÓŁ
ŚW. JÓZEFA W TARNAWCU,
POMNIK NA KALÓWCE)

,,NA JAGODY” – FESTYN REKREACYJNY
Organizatorzy: OK, KGW w Biedaczowie, GOK Gminy Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 15 CZERWCA
MIEJSCE: OK W BIEDACZOWIE
Krótki opis: Festyn rekreacyjny połączony z de-
gustacja potraw wykonanych z użyciem jagód.

SPEKTAKL „INNE KACZĄTKO”
W WYKONANIU DZIECIĘCEJ GRUPY
TEATRALNEJ Z LEŻAJSKA

Organizatorzy: MCK Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 18 CZERWCA
MIEJSCE: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W LEŻAJSKU

XXIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
W LEŻAJSKU – KONCERT
INAUGURACYJNY

Organizatorzy: MCK Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 23 CZERWCA
GODZ. 19
MIEJSCE: BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU
Krótki opis: Podczas koncertu inaugurującego
poniedziałkowe letnie spotkania z muzyką kla-
syczną wystąpią: Recital Organowy – Jakub
Chachulski. Część kameralna: Orkiestra Polish
Camerata. Soliści: Wiesław Ochman – tenor,
Małgorzata Kellis – sopran.

BOŻE CIAŁO
Organizator: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej

TERMIN IMPREZY: 19 CZERWCA
MIEJSCE: KURYŁÓWKA

ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO
Organizator: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej

TERMIN IMPREZY: 20 CZERWCA
MIEJSCE: WDK W KOLONII POLSKIEJ
Krótki opis: Zakończenie Roku Kulturalnego ze-
społów działających przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Kuryłówce oraz uczestników Świetlic Śro-
dowiskowych z terenu gminy Kuryłówka to oka-
zja do piknikowego szaleństwa. Upływa ono pod
znakiem rozmaitych konkurencji sportowych
i pieczenia kiełbasek przy ognisku.

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka,

Zarząd Gminny ZOSP RP w Kuryłówce, GOK w Kuryłówce

TERMIN IMPREZY: 22 CZERWCA
MIEJSCE: KURYŁÓWKA

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA – PODSUMOWANIE
ROKU KULTURALNEGO 2013/2014

Organizatorzy: MCK Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 24 CZERWCA
MIEJSCE: ZALEW „FLORYDA” W LEŻAJSKU

KONCERT W RAMACH
XXIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
W LEŻAJSKU

Organizatorzy: MCK Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 29 CZERWCA
MIEJSCE: BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU
Krótki opis: Recital organowy – Wojciech Różak.
Część kameralna – Kwartet. Dorota Szczepań-
ska – sopran/ kastaniety, Mirosław Feldgebel –
fortepian/klawesyn, Leszek Ptasiński – gitara
Tomasz Strahl – wiolonczela.

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD TRZEBOŚNICĄ
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie,

Rada sołecka w Judaszówce, KGW w Judaszówce

TERMIN IMPREZY: 29 CZERWCA
MIEJSCE: JUDASZÓWKA

ŚWIĘTO WSI – BIESIADA WIEJSKA
Organizatorzy: OK, KGW w Dębie, GOK Gminy Leżajsk

TERMIN IMPREZY: 29 CZERWCA
MIEJSCE: OK W DĘBNIE
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin,
połączony z występami zespołów artystycznych
z terenu miejscowości.

Krótki opis: Siedemdziesiąt lat temu, kiedy na
świecie szalała wojenna zawierucha, na
kuryłowskiej Kalówce przebywali partyzanci AK
wraz z rannym dowódcą Ernestem Wodeckim
ps. „Szpak”. Chcieli odpocząć po krwawych
walkach w Szyszkowie. Niestety dzień ten dla
naszych partyzantów zakończył się tragicznie.
Wszyscy zginęli z rąk szwadronu Kałmuków. Było
to 29 czerwca 1944 roku. Właśnie w tym dniu,
każdego roku mamy do spełnienia swój patrioty-
czny obowiązek – być tutaj, pamiętać i uczyć,
swoją obecnością i postawą, patriotyzmu młode
pokolenia.
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IMPREZY SPORTOWE
KWIECIEŃ

VII WOJEWÓDZKI TURNIEJ SZACHOWY
PLACÓWEK KSZTAŁCENIA
SPECJALNEGO
LEŻAJSK, 8 KWIETNIA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku,

tel./fax (17) 242 02 54, (17) 242 68 52

Turniej jest imprezą organizowaną cyklicznie prze-
znaczoną dla uczniów upośledzonych w stopniu
lekkim ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z terenu województwa pod-
karpackiego. Uczestnicy to 60 niepełnospraw-
nych z 15 podkarpackich placówek kształcenia
specjalnego, którzy będą występować w sied-
miu kategoriach podzielonych na dziewczęta
i chłopcy.

III GRAND PRIX PODKARPACIA JUNIORÓW
W TENISIE STOŁOWYM
NOWA SARZYNA, 13 KWIETNIA

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

tel.(17) 853 22 70

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11

Pariafialny Uczniowski Klu Sportowy “Arka”

przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni

tel.(17) 241 65 37

Indywidualny turniej z udzialem podkarpackich
32 najlepszych juniorek i 32 juniorów, w tym
zajmujący czołowe miejsca w rankingach woje-
wódzkich zawodnicy „Arki” Łętownia. Zawodni-
cy, którzy zajmą miejsca 1-2 uzyskują awans do
III Grand Prix Polski w Drzonkowie.

ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPADY MŁODZIEŻY W RAMACH
VIII PUNKTOWANEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO W KOLARSTWIE GÓRSKIM
O PUCHAR ZIEMI LEŻAJSKIEJ I STAROSTY LEŻAJSKIEGO
TARNOGÓRA (LAS KOPECKI), 27 KWIETNIA

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

Wyścig zostanie rozegrany w 8 kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn od młodzika do juniora
starszego. W ramach wyścigu zostaną przeprowadzone eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży. W imprezie weźmie udział około 150 zawodniczek i zawodników z całego kraju na czele z medalistami
Mistrzostw Polski.

POWIATOWA LIGA W PIŁCE NOŻNEJ – SEZON 2014
TEREN POWIATU LEŻAJSKIEGO, KWIECIEŃ – PAŹDZIERNIK

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

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

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

Powiatowa liga w piłce nożnej organizowana pod patronatem Starosty Leżajskiego w kategorii młodzi-
ków, trampkarzy i juniorek. Biorą w niej udział drużyny dziewcząt i chłopców z terenu Powiatu Leżajskie-
go i z poza jego obszaru. Rozgrywki prowadzone są w sezonie „wiosna-jesień” w systemie „każdy
z każdym – mecz i rewanż” w różnych miejscowościach naszego powiatu.
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CZERWIEC

XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
LEŻAJSK (HALA ZSL), 1 CZERWCA

Uczniowski Klub Sportowy

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku

tel. (17) 242 00 33

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

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

Koło PZW Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym

tel. kom. 696 20 12 87

SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE
Z OKAZJI DNIA DZIECKA
NOWA SARZYNA (STAWY JANDA),
1 CZERWCA

Koło PZW Nr 28 „Szuwarek”w Nowej Sarzynie

e-mail: kolo.szuwarek@gmail.com

MAJ

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW W TENISIE
STOŁOWYM
NOWA SARZYNA, 18 MAJA

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

tel.(17) 853 22 70

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11

Pariafialny Uczniowski Klu Sportowy “Arka”

przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni

tel.(17) 241 65 37

32 najlepsze
podkarpackie ju-
niorki i 32 junio-
rów przystąpi
do walki o me-
dale w grach sin-
glowych, deblo-
wych i mik-
stach, a także
o awans do Mistrzostw Polski w Lidzbarku
Warmińskim.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
NOWA SARZYNA, 23-25 MAJA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

Będzie to czwarta edycja turnieju z udziałem ze-
społów siatkarskich reprezentujacych kluby spor-
towe z różnych stron Polski.

XII MIĘDZYSZKOLNE SPŁAWIKOWE ZAWODY
WĘDKARSKIE
NOWA SARZYNA (STAWY JANDA), 24 MAJA

Koło PZW Nr 28 „Szuwarek”w Nowej Sarzynie

e-mail: kolo.szuwarek@gmail.com

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

Uczniowski Klub Sportowy „Azalia” przy

Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Woli Zarczyckiej

tel. (17) 241 72 36

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA
GMINY GRODZISKO DOLNE
GRODZISKO DOLNE (ZALEW „CZYSTE”),
25 MAJA

Koło PZW Nr 37 ”Pstrąg” w Grodzisku Dolnym

tel. kom. 696 20 12 87

„BEZPIECZNE WAKACJE”
NOWA SARZYNA (STADION MZKS „UNIA”),
30 MAJA LUB 6 CZERWCA

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowej Sarzynie

tel. kom. 691 674 385,

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

tel. (17) 240 63 99, fax 240 63 19

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 14 66

LEŻAJSKI BIEG ZOŚKI TUROSZ
NA DYSTANSIE 15 KM
LEŻAJSK, 31 MAJA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku

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

www.biegzoskiturosz.vel.pl

e-mail: biegzoskiturosz@op.pl

DNI SPORTU
ŁĘTOWNIA (GIMNAZJUM SOŁECTWO
MAJDAN ŁĘTOWSKI), MAJ

Uczniowski Klub Sportowy „Lasovia”

przy Gimnazjum w Łętowni, Sołectwo Majdan Łętowski

tel./fax (17) 241 70 42

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

RAJD ROWEROWY TMZL WAROWNIE
OBRONNE W GIEDLAROWEJ”
LEŻAJSK – GIEDLAROWA – DOŁY
FIŃSKIE – LEŻAJSK, 24 MAJA

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl

MCK – Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

tel. (17) 785 11 35
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22. F2 – PUCHAR ŚWIATA WIERZAWICE
MEMORIAŁ EUGENIUSZ KUJANA
WIERZAWICE, 27-29 CZERWCA

Klub Modelarski im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach

tel./fax (17) 242 40 03

ZAWODY DNI LEŻAJSKA – PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO RADY
LEŻAJSK (FLORYDA), 1 CZERWCA

Koło PZW Nr 18 „San” w Leżajsku

e-mail: pzwlezajsk18@interia.pl

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH
LEŻAJSK (HALA ZSL), 7 CZERWCA

Uczniowski Klub Sportowy

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku

tel. (17) 242 00 33

Turniej z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych
w różnych grupach wiekowych, którego celem
jest popularyzacja tenisa stołowego jako dyscy-
pliny sportowej dla wszystkich chętnych, pro-
mocja aktywnego stylu życia oraz propagowanie
i rozwijanie aktywności fizycznej.

MARATON WĘDKARSKI
– MEMORIAŁ M. DZIURZYŃSKIEGO
27-29 CZERWCA

Koło PZW Nr 18 „San” w Leżajsku

e-mail: pzwlezajsk18@interia.pl

LETNI PIKNIK SPORTOWY
ŁĘTOWNIA (GIMNAZJUM SOŁECTWO
MAJDAN ŁĘTOWSKI), CZERWIEC

Uczniowski Klub Sportowy „Lasovia”

przy Gimnazjum w Łętowni, Sołectwo Majdan Łętowski

tel./fax (17) 241 70 42

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

RODZINA RAZEM
WOLA ZARCZYCKA, CZERWIEC

Przedszkole Samorzadowew Woli Zarczyckiej

tel. (17) 241 70 15

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
IM. WŁADYSŁAWA PIŁATA
NOWA SARZYNA (STADION MZKS
„UNIA”), 27 CZERWCA

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowej Sarzynie

tel. kom. 691 674 385

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna” S.A.

tel./fax (17) 240 71 11

Miejsko Zakładowy Klub Sportowy

„Unia” Nowa Sarzyna

tel. (17) 241 10 70, fax 240 79 78

Turniej piłki nożnej im. Władysława Piłata, wielolet-
niego Dyrektora Zakładów Chemicznych „Organi-
ka-Sarzyna”. W imprezie o charakterze całodnio-
wego pikniku uczestniczą krwiodawcy reprezen-
tujący kluby honorowych dawców krwi z terenu
województwa podkarpackiego.

Zawody rozgry-
wane zgodnie
przepisami Ko-
deksu Sporto-
wego Federacji
Lotniczej FAI,
a uczestniczą
w nich modela-
rze posiadający licencję sportową wydaną przez
Aeroklub Narodowy na 2014 r. Loty konkurowe
i finałowe rozgrywane są w następujących kla-
sach modeli latających na uwięzi: modele pręd-
kościowe (F2A), akrobacyjne (F2B) i wyścigowe
(F2C).
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POWIAT �

I. Turniej m³odzików
w Giedlarowej dn. 8.02.2014 r.

Tabela koñcowa

1. MZKS „Unia” Nowa Sarzyna

2. ULKS „Maraton” Giedlarowa

3. Zespó³ Szkó³ Grodzisko Górne

4. UKS „Lotnik” Wierzawice

5. UKS „Tempo” Stare Miasto

6. Szko³a Podstawowa Brzyska Wola

Najlepszy bramkarz: Patryk Paluch

23 lutego br. we Frysztaku ro-
zegrano Mistrzostwa Wojewódz-
twa M³odzie¿owców w tenisie
sto³owym. Skromna dwuosobo-
wa reprezentacja Arki £êtownia
– Aneta Krêcid³o i Patryk Mi-
siak – wywalczy³a tam 4 medale,
z tego a¿ trzy Aneta: z³oty w sin-
glu po pokonaniu 3:0 Pauliny
Fic z Gogo³owa, z³oty w mik-
œcie z Piotrem Cyrnkiem z £añ-
cuta po wyczerpuj¹cym 3:2
z Paulin¹ Fic i Bartoszem Maj-
cherem z £añcuta oraz srebrny
w deblu z Anit¹ Stapiñsk¹
z Krosna po pora¿ce 0:3 z P. Fic
i Aleksandr¹ Makar¹ z Bratków-
ki. Czwarty medal br¹zowy,
zdoby³ Patryk Misiak w deblu
z Bartoszem Kazalskim z Kro-
sna. Zawodniczka „Arki” oraz
Paulina Fic i Piotr Cyrnek zapew-

Cztery medale i awans do
Mistrzostw Polski „Arki” £êtownia

nili sobie start w Mistrzostwach
Polski w Ostródzie.

Przygotowania i udzia³ tenisi-
stów sto³owych „Arki” w tych za-
wodach by³ mo¿liwy dziêki dota-
cjom Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna oraz Starostwa Powiatowe-
go w Le¿ajsku.

Js

�Zawodnicy „Arki” na Mistrzostwach

Wojewódzkich

W dniu 22.02.2014 r. turniejem
w pi³ce no¿nej juniorek na Hali
Sportowej przy Zespole Szkó³
w Grodzisku Dolnym zorganizo-
wanym po raz kolejny przez Po-
wiatowe Zrzeszenie Zespo³ów Spor-
towych w Le¿ajsku, zosta³y zakoñ-
czone rozgrywki dzieci i m³odzie¿y
w Powiecie Le¿ajskim w ramach
Halowej Powiatowej Ligi 2014
w kategorii trampkarzy, juniorek
i m³odzików. W ramach rozgrywek
ligowych zosta³y zorganizowane
3 turnieje pi³karskie na halach spor-
towych przy Zespo³ach Szkó³
w Giedlarowej (m³odzicy) i Grodzi-
sku Dolnym (trampkarze i junior-
ki). W rozgrywkach wziê³o udzia³
ponad 160 m³odych zawodników
i zawodniczek reprezentuj¹cych
16 dru¿yn m³odzie¿owych z Powia-
tu Le¿ajskiego oraz jedna z Tryñ-
czy – m³odzicy 6 dru¿yn, trampka-
rze 6 dru¿yn, juniorki 5 dru¿yn.
Ogó³em rozegrano 32 mecze.

Turniej „Halowej Ligi Powiatowej”

�Dru¿yna Juniorek – Grodzisko Dolne.

Puchary i nagrody dla uczestników turniejów zosta³y ufundowane
ju¿ tradycyjnie przez Starostê Le¿ajskiego, Wójta Gminy Le¿ajsk oraz
Wójta Gminy Grodzisko Dolne.

W poszczególnych turniejach, nagrody wrêczali:
1. M³odzicy – Giedlarowa: Pan Marek Kogut – Wicestarosta Le¿ajski,
Pani Lidia Stêpniowska – Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Giedlarowej,
w imieniu Wójta Gminy Le¿ajsk Pan Jan Kuczek Dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Starym Mieœcie i Pan Zbigniew Œliwa – Prezes Powiatowego
Zrzeszenia Zespo³ów Sportowych w Le¿ajsku.

Puchar oraz dodatkow¹ nagrodê ufundowan¹ przez Wójta Gminy
Le¿ajsk zdoby³a dru¿yna ULKS „Maraton” Giedlarowa, jako najlepsza
dru¿yna z Gminy Le¿ajsk spoœród dru¿yn bior¹cych udzia³ w Turnieju.
2. Trampkarze – Grodzisko Dolne: Pan Arkadiusz Telka – Z-ca Wójta
Gminy Grodzisko Dolne, Pan Kazimierz B¹k Z-ca Dyrektora Zespo³u
Szkó³ w Grodzisku Dolnym oraz Pan Zbigniew Œliwa – Prezes Powiato-
wego Zrzeszenia Zespo³ów Sportowych w Le¿ajsku.
3. Juniorki – Grodzisko Dolne: Pan Marek Kogut – Wicestarosta Le-
¿ajski, Pan Arkadiusz Telka – Z-ca Wójta Gminy Grodzisko Dolne,
Pani Halina Gdañska – Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Grodzisku Dolnym
i Pan Zbigniew Œliwa – Prezes Powiatowego Zrzeszenia Zespo³ów Spor-
towych w Le¿ajsku.

– MZKS „Unia” Nowa Sarzyna. Naj-

lepszy zawodnik: Wiktor Baj – ULKS

„Maraton” Giedlarowa. Najskutecz-

niejszy zawodnik: Jakub Ga³usza –

Zespó³ Szkó³ Grodzisko Górne.

II. Turniej trampkarzy
Grodzisko Dolne dn. 15.02.2014 r.

Tabela koñcowa

1. GUKS Brzyska Wola

2. Zespó³ Szkó³ Grodzisko Dolne

3. GUKS „Junior” Brzóza Królewska

4. Zespó³ Szkó³ Grodzisko Górne

5. ULKS „Maraton” Giedlarowa

6. UKS Dêbno

Najlepszy bramkarz: £ukasz Bursz-

ta – Zespó³ Szkó³ Grodzisko Dolne.

Najlepszy zawodnik: Pawe³ Stêpieñ

– GUKS Brzyska Wola. Najskutecz-

niejszy zawodnik: Marcin Leniart –

GUKS „Junior” Brzóza Królewska.

III. Turniej juniorek
Grodzisko Dolne dn. 22.02.2014 r.

Tabela koñcowa

1. Gimnazjum Tryñcza

2. Zespó³ Szkó³ Grodzisko Dolne

�Zespo³y M³odzików.

s
e
z
o
n

2
0
1
4

�Zespo³y Trampkarzy.

3. Zespó³ Szkó³ Grodzisko Górne

4. GUKS Dêbno

5. Zespó³ Szkó³ Kury³ówka

Najlepsza bramkarka: Zuzanna

Chmura – Zespó³ Szkó³ Grodzisko

Dolne. Najlepsza zawodniczka: Zu-

zanna Posala – Gimnazjum Tryñcza.

Najskuteczniejsza zawodniczka:

Klaudia Kulpa – Zespó³ Szkó³ Gro-

dzisko Górne.

Wyniki poszczególnych turniejów:
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W sobotê 8 marca na zorgani-
zowane w Sanoku „Mistrzostwa
Makroregionu Po³udniowego
i Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa
M³odzików” LKKK jecha³ jako
obroñca tytu³ów mistrzów zdoby-
tych przed rokiem w Olkuszu
i przed dwoma laty w Wieliczce.
Trzeci rok z rzêdu zawodnikom
LKKK uda³o siê zdobyæ tytu³ naj-
lepszej dru¿yny w po³udniowo

wschodniej Polsce. Sanockie mi-
strzostwa zorganizowane by³y pod
auspicjami Polskiego Zwi¹zku
Karate. W imprezie udzia³ wziêli
karatecy z województw podkarpac-
kiego, ma³opolskiego i kieleckie-
go. Reprezentanci LKKK zdoby-
li: 5 z³otych, 2 srebrne i 4 br¹zowe
medale oraz pierwsze miejsce

Pierwsze

miejsce

dru¿ynowo!

Le¿ajski Klub Kyokushin Karate

w generalnej klasyfikacji dru¿yno-
wej w MMP i drugie miejsce
w MMM. Turniej MMP  zgroma-
dzi³ 141 zawodników reprezentu-
j¹cych 29 klubów kyokushin ka-
rate. Do triumfu w klasyfikacji
dru¿ynowej przyczynili siê zdo-
bywcy pierwszych miejsc w kate-
goriach kumite: Krzysztof Zaj¹c,

Maciej Jeziorowski oraz zajmuj¹-
cy drug¹ lokatê Hubert Fleszar
i zdobywcy trzecich miejsc Kon-
rad Kowalski, Klaudia Szelengie-
wicz i Marcin Miœ. W konkuren-
cji kata juniorek miejsca na po-
dium zajê³y reprezentantki
LKKK: pierwsze Katarzyna Bur-
da, a drugie Paulina Majder.
W turnieju MMM le¿ajski klub
zaj¹³ drugie miejsce dru¿ynowe.
Do zwyciêstwa w tej kategorii klu-
bowi zabrak³o zaledwie 2 punk-
tów! W swoich kategoriach w ku-
mite triumfowali Paula Majder
i Benjamin Szczuka. Gratulujemy
wszystkim zawodnikom startuj¹-
cym w turniejach i przypomina-
my, ¿e nied³ugo najwa¿niejsze
w tym roku Mistrzostwa Europy
w bu³garskiej Warnie.

DB

Centrum Sztuk Walki i Sportu w Le¿ajsku

�Tomek Konieczny – Mistrz Makroregionu Po³udniowego

Podkarpacka Liga

Dzieci i M³odzie¿y

Karate Shinkyoku-

shin 2014

W sobotê 1 marca odby³y siê
w £añcucie Kwalifikacje do Mi-
strzostw Europy Juniorów i Senio-
rów, które odbêd¹ siê w maju
w Baku. W zawodach wystartowa-
³o 117 zawodników reprezentuj¹-
cych 25 klubów. CSWiS reprezen-

Dnia 8 marca 2014 roku w Hali
sportowej Zespo³u Szkó³ nr 3 przy
ul. Stró¿owskiej 16 w Sanoku,
odby³y siê Mistrzostwa Makrore-
gionu Po³udniowego oraz Miêdzy-
wojewódzkie Mistrzostwa Polski
M³odzików w Karate Kyokushin
z udzia³em 206 zawodników z 29
oœrodków.

Mistrzostwa Makroregionu w Karate Kyokushin – Sanok
Burmistrz miasta Sanoka do-

kona³ otwarcia turnieju oraz
uczestniczy³ w ceremonii wrêcza-
nia nagród. Sêdzi¹ g³ównym by³
shihan Andrzej Drewniak a sê-
dzi¹ technicznym shihan An-
drzej Krawontka. Organizato-
rem turnieju by³ Sanocki Klub
Karate-Do Kyokushinkai kiero-

wany przez sensei Henryka Orze-
chowskiego.

Klub reprezentowa³ Tomek Ko-
nieczny, który po trudnych walkach
zdoby³ Mistrza Makroregionu Po-
³udniowego w Kategorii do 80 kg.

Gratulacje dla Tomka i ¿yczymy
dalszych sukcesów. Powodzenia!

AD

Kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Karate Shinkyokushin

Dnia 22 lutego ruszy³a Liga Ka-
rate Shinkyokushin, która bêdzie
realizowana w przez ca³y rok 2014.
Najlepsi zawodnicy zostan¹ wyty-
powani po odbyciu kilku turnie-
jów i otrzymaj¹ nagrody i pucha-
ry pod koniec roku.

Pierwszy  turniej odby³ siê
w Kolbuszowej. W zawodach star-
towa³o 115 zawodników i zawod-
niczek z: Brzozowa, Dêbicy, Le¿aj-
ska, £añcuta, Kolbuszowej, Kro-
sna, Mielca, Rzeszowa i Soko³owa
Ma³opolskiego. Klub reprezento-
wa³o 13 zawodników, którzy wy-
walczyli 12 medali. Rywalizacja od-
by³a siê w konkurencji kata i ku-
mite. Dla jednych by³ to pierwszy
start dla innych prze³amywanie
lodów w nowych konkurencjach.
¯yczymy oczywiœcie wszystkim za-
wodnikom Centrum Sztuk Walki
i Sportu w Le¿ajsku samych suk-
cesów i niech wygrywaj¹ najlepsi!

PS. Nastêpny turniej w Le¿aj-
sku, który zgromadzi wiêksz¹ iloœæ
zawodników, wszystkich chêtnych
do ogl¹dania zapraszamy.

towa³o dwóch zawodników: Tomek
Konieczny – senior w kumite do
80 kg oraz Dominik Uberman –
junior do 65 kg. Niestety zawodni-
kom nie uda³o siê zakwalifikowaæ
do ME. Mo¿e nastêpnym razem.
¯yczymy dalszej pracy!
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Nad Singapurem wstaje dzieñ.
Z ósmego piêtra hotelowego po-
koju z niepokojem wpatrujemy siê
w niebo spowite chmurami. Spo-
gl¹damy na krople deszczu odbi-
jaj¹ce siê w ka³u¿ach, ludzi id¹cych
pod parasolami. Zadajemy sobie
pytanie – czy taki bêdzie ca³y dzieñ?
Przecie¿ monsun powinien byæ
gwa³towny, ale krótkotrwa³y. Po raz
kolejny przekonujemy siê, ¿e nie
upa³, nie mróz, a deszcz jest naj-
wiêkszym wrogiem turysty. Apa-
raty, kamery boleœnie przechodz¹
spotkanie z kroplami deszczu,
a zdjêcia i nastroje zaci¹gaj¹ siê
szar¹ mg³¹. Nie pozostaje nam jed-
nak nic innego jak wyruszyæ na
spotkanie z miastem lwa.

Singapur – to naprawdê niezwy-
k³e miejsce. Wiêkszoœæ Pañstw
Azji, swoim mieszkañcom nie za-
pewnia podstawowych potrzeb jak
bie¿¹ca woda, elektrycznoœæ, god-
ne warunki mieszkaniowe, dostêp
do edukacji czy s³u¿by zdrowia.
A w³adze Singapuru ju¿ dzisiaj za-
pewniaj¹, wszystkim obywatelom
w³asnoœciowe mieszkania i cieka-
wy sposób spêdzenia wolnego cza-
su. Przy okazji i my turyœci, sko-
rzystamy z tej oferty.

Na stacji metra HarbourFront,
d³ugimi schodami wyje¿d¿amy na
powierzchniê i nagle inny œwiat –
s³oñce zast¹pi³o z³owieszcze
chmury, daj¹c nam nadzieje na
spêdzenie kilku mi³ych godzin na
wyspie Sentosa, która jest jednym

Uwaga – SINGAPUR cz. 1Uwaga – SINGAPUR cz. 2

z ulubionych miejsc zarówno dla
turystów, jak i mieszkañców. Na
wyspê najwygodniej dostaæ siê
kolejk¹ linow¹ lub znacznie tañ-
szym tzw. Monorail, (poci¹g na
jednej szynie), którego stacja znaj-
duje siê na najwy¿szym piêtrze
centrum handlowego Vivo City.
Po pokonaniu kilku piêter i dotar-
ciu do kas stajemy przed wielkim
telebimem prezentuj¹cym atrak-
cje wyspy. Opracowujemy plan
trasy, kupujemy bilety i ruszamy.
Pierwszy przystanek to Universal
Studio, weso³e miasteczko, kasy-
na inspirowane motywami filmo-
wymi oraz najwiêksze w Azji Po³u-

dniowo-Wschodniej oceanarium
Underwater World  s³yn¹ce ze 100-
metrowego szklanego tunelu pod
akwarium pe³nym rekinów. Ko-
lejny przystanek, na którym wi-
taj¹ nas pracownicy parku to pola
golfowe, muzea, szlaki rowerowe,
oœrodki SPA, ogród botaniczny,
zoo, park wodny. Tutaj te¿ znaj-
duje siê kilkunastometrowy sym-
bol Singapuru – Merlion, popu-
larne t³o dla pami¹tkowego zdjê-
cia. Ostatni przystanek to wrota
do sztucznie usypanych pla¿, ba-
rów, rozlicznych atrakcji dla dzie-
ci oraz najwiêkszego na œwiecie
centrum spadochroniarstwa, a ra-

czej samego latania wewn¹trz bu-
dynku – indoor skydiving.

Po kilku godzinach spêdzonych
na Sentosie, jedziemy do China
Town – Chiñskiej dzielnicy z ma-
³ymi sklepikami, ulicznymi jad³o-
dajniami i tradycyjnymi bazarami.
Wszystko jest tu kolorowe, œlicz-
nie odmalowane i wrêcz niechiñ-
sko zadbane. Mamy wra¿enie, ¿e
nadal jesteœmy w parku rozrywki.
Bo co to za China Town, gdzie
Chiñczyk sprzedaje pami¹tki,
a nie orientalne specja³y, gdzie
znalezienie papierka graniczy
z cudem, a na domiar wszystkiego
w centrum chiñskiej dzielnicy
znajduje siê jedna z piêkniejszych
œwi¹tyñ hinduistycznych.

Niestety z nieba spadaj¹ coraz
mocniejsze krople deszczu.
U Chiñczyka kupujemy parasol-
kê, która po kilku otwarciach za-
mieni³a siê w zlepek pogiêtych me-
talowych prêcików i bezw³adnie
zwisaj¹cego materia³u.

Jesteœmy w œwi¹tyni Sri Mariam-
mana. To pomnik i skarb narodo-
wy Singapuru. Jest to najstarsza
œwi¹tynia wyznawców hindu-
izmu, pomimo ¿e zbudowano j¹

�Monorail – poci¹g na jednej szynie i centrum handlowe Vivo City.

�Sentosa Park. �Chinatown.

�Rzeka Singapur  i most Cavenagh. �Hotel Fulerton.
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dopiero w 1827 roku. Œwi¹tyniê
poœwiêcono bogini Mariamman
znanej z mocy w leczeniu chorób
i zapobieganiu epidemii. W tam-
tych czasach wielu, zw³aszcza bied-
nych indyjskich emigrantów cho-
rowa³o i umiera³o na malariê.
Obecnie malaria nie wystêpuje na
tym terenie, a za dopuszczenie
lêgu komarów na swoim balkonie
– nawet nieœwiadomie – otrzymu-
je siê wysok¹ karê grzywny. Pocz¹t-
kowo œwi¹tynia pe³ni³a typow¹
funkcjê sakraln¹, ale z czasem prze-
jê³a równie¿ bardzo wa¿n¹ rolê
centrum ¿ycia spo³ecznoœci po-
chodzenia hinduskiego. Przez
dziesiêciolecia œwi¹tynia „obros³a”
z ka¿dej strony wysokimi wie¿ow-
cami. Zosta³a sama poœrodku
szklanych domów. Wygl¹da jak
ma³a, kolorowa szkatu³ka poœrod-
ku zimnych, lodowych, wspó³cze-
snych pa³aców biznesu. Wysokie
wie¿owce ze szk³a i stalli prawie j¹
zgniot³y, ale ma siê wra¿enie, ¿e
dziêki bajecznym kolorom i jesz-
cze bardziej wymyœlnym posta-
ciom Sri Mariamman bêdzie staæ
tu nastêpne wieki. Przecie¿ z ka¿-
dej strony strzeg¹ j¹ lwy, krowy
i bogowie.

Dwie przecznice dalej uciekaj¹c
przed deszczem chowamy siê
w œwi¹tyni Thian Hock Keng.
Zdyszani siadamy na wysokim,
drewnianym progu i spogl¹damy
na misterne zdobienia i kolorowe
dachy, z których spadaj¹ krople
deszczu. Œwi¹tynia Niebiañskiego
Szczêœcia to jedna z najpiêkniej-
szych œwi¹tyñ Singapuru. Budo-
wê rozpoczêto w 1821 roku przy
u¿yciu materia³ów sprowadzonych
z Chin. G³ówna czêœæ œwi¹tyni,
poœwiêcona jest nie tylko bogini
Mazu – chiñskiej, taoistycznej
opiekunce ¿eglarzy i rybaków – ale
równie¿ buddyjskiej Kuan Yin.
Œwi¹tyniê wzniesiono w stylu hok-
kien charakteryzuj¹cym siê od
frontu szerokim wejœciem, zdobie-

niem motywami pawi, kwiatów
i tradycyjnych buddyjskich swa-
styk. Obecnie w krajach Europy
i obu Ameryk symbol ten kojarzo-
ny jest wy³¹cznie z Adolfem Hi-
tlerem i nazizmem, natomiast
w Azji – sk¹d zosta³ przejêty – jest
symbolem szczêœciai pomyœlnoœci.

Opuszczamy China Town, za-
g³êbiaj¹c siê w podziemne pasa¿e
handlowe.

O zakupach w Singapurze
kr¹¿¹ legendy. Ponoæ, mo¿na tu
kupowaæ za bezcen zegarki, kom-
putery, telefony, aparaty czy ka-
mery. Jak w ka¿dej plotce jest
i w tej ziarno prawdy. Faktycznie –
wiele markowych produktów
mo¿na kupiæ taniej ni¿ w Euro-
pie pod warunkiem, ¿e s¹ to hur-
towe iloœci albo podróby. Zakupy
w Singapurze s¹ jak hazard. Ka¿-
da obni¿ka podnosi poziom adre-
naliny i coraz bardziej uzale¿nia.
Chcesz coœ kupiæ? Nie przejmuj
siê cen¹ na metce, któr¹ i tak rzad-
ko mo¿na znaleŸæ. Spytaj o rabat.
Targowanie siê to rytua³ nawet
w eleganckim domu handlowym.
A z pewnoœci¹ otrzymasz „Good
price, just for you” – dobra cena,
tylko dla Ciebie.

Wieczorem w kroplach deszczu
spacerujemy po dzielnicy Little
India. Nieco chaotyczna, dra¿ni¹-
ca i zdezorganizowana dzielnica
sprawia, ¿e zapominamy, i¿ jeste-
œmy w Singapurze.

Kilka minut drogi dalej i jeste-
œmy w Arab Quartet, dzielnicy
arabskiej, gdzie dominuj¹cym ele-
mentem jest z³ota kopu³a Mecze-
tu Su³tana, zwanego równie¿
Meczetem Bij¹cego Serca. To nie-
zwyk³e miejsce, gdzie w pe³nej
harmonii, obok siebie wspó³ist-
niej¹ ró¿ne kultury i spotykaj¹ siê
wyznawcy wielu religii. Mamy od
kogo braæ przyk³ad.

Obok meczetu, w jednej z licz-
nych arabskich knajpek koñczy-
my dzieñ.

Mielibyœmy niedosyt Singapu-
ru, gdybyœmy nie odwiedzili dziel-
nicy kolonialnej. To tutaj Brytyj-
czycy pozostawili po sobie, maje-
statyczne XIX wieczne budowle,
bêd¹ce symbolem kolonialnego
uporu i przeniesieniem ojczystych
nawyków na obc¹ ziemiê. To tutaj
znajduje siê elegancki most Cave-
nagh, zbudowany przez hindu-
skich skazañców, okaza³y budynek
Hotelu Fullerton, do którego pod-
je¿d¿aj¹ wypolerowane limuzyny
oraz niewielki pomnik przypomi-
naj¹cy ³ódŸ z ¿aglem upamiêtnia-
j¹cy Józefa Conrada Korzeniow-
skiego, który w latach 80 XIX wie-
ku odby³ kilka podró¿y do Singa-
puru. Tutaj te¿ osadzi³ fabu³ê nie-
których swoich powieœci, odkry-
waj¹c wyspê œwiatu. Nieco dalej

wznosi siê budynek Parlamentu,
Rady Miejskiej, Gmach S¹du, Fil-
harmonia i Teatr im. Królowej
Wiktorii oraz Raffes Hotel, o któ-
ry mawiano, i¿ wart jest wszyst-
kich baœni Wschodu.

Dobiega koñca nasza wizyta
w Singapurze. Na po¿egnanie
z miastem i ostatnie zdjêcia wy-
bieramy Merlion – kamienny po-
stument tu¿ nad zatok¹, symbol
miasta, w¹tpliwej urody hybryda
– któr¹ uwieczniaj¹ miliony tury-
stów. Tylko ta œwiadomoœæ, ¿e ca³e
Pañstwo to jedna wielka hybryda!
Gdzie swobody gospodarcze maj¹
siê nijak do swobód obywatel-
skich. Gdzie zakazy i nakazy zdo-
minowa³y ludzkie postawy. Tutaj
nawet legenda – o której pisa³em
w pierwszej czêœci – nie jest le-
gend¹. Postaæ pó³ ryby, pó³ lwa
wymyœlono w roku 1964. By³ to
projekt na promocjê Singapur-
skiej Organizacji Turystycznej, czy-
sto komercyjny pomys³. Ale mo¿e
tak bêdzie wygl¹da³ przysz³y œwiat?
Dostaniemy to, czego oczekujemy.

I taki w³aœnie jest Singapur!
zdjêcia, tekst Ireneusz Wo³ek

�Sri Mariamman – najstarsza hinduska œwi¹tynia, znajduj¹ca siê w Chinatown. �Meczet Su³tana, zwany Meczetem Bij¹cego Serca.

�Cukierkowe dekoracje œwi¹tyni Sri Ma-
riamman.

�Taoistyczna Œwi¹tynia Niebiañskiego Szczêœcia poœwiêcona bogini morza i opie-
kunce wszystkich marynarzy.

YOU TUBE – Niezwy-
k³y Œwiat (podaæ

kraj, o którym piszemy np. Mona-
ko) www.niezwyklyswiat.com
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Termin sk³adania wniosków:  od 17 marca 2014 r. do 15 kwietnia
2014 r.

Beneficjentami dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” mog¹ byæ:
– gminy,
– instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samo-

rz¹du terytorialnego,
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobo-

woœci prawnej, dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o stosunku Pañ-
stwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o sto-
sunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania

– organizacje pozarz¹dowe o statusie organizacji po¿ytku publiczne-
go w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, której cele statutowe s¹ zbie¿-
ne z celami dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” objêtego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Limit dostêpnych œrodków:  719 655,20 z³. (s³ownie: siedemset dziewiêt-
naœcie tysiêcy szeœæset piêædziesi¹t piêæ z³otych i dwadzieœcia groszy).

Beneficjentami dzia³ania „Ma³e projekty” mog¹ byæ:
– osoby fizyczne, które:
a) s¹ obywatelami pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej,
b) s¹ pe³noletnie,
c) maj¹ miejsce zamieszkania na obszarze objêtym lokaln¹ strategi¹

rozwoju, lub wykonuj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na tym obszarze
albo

Lokalna Grupa Dzia³ania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzeboœnicy”

informuje o mo¿liwoœci sk³adania wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³añ:

„Odnowa i rozwój wsi” oraz „Ma³e projekty”.

�Sylwia Rychlak – Cz³onek Zarz¹du LGD, Urszula Wójciak – Kierownik biura LGD.

– osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobo-
woœci prawnej, którym ustawy przyznaj¹ zdolnoœæ prawn¹, je¿eli
posiadaj¹ siedzibê na obszarze objêtym LSR lub prowadz¹ dzia³al-
noœæ na tym obszarze, z wy³¹czeniem województwa.

Limit dostêpnych œrodków:  85 916,58 z³. (s³ownie: osiemdziesi¹t piêæ
tysiêcy dziewiêæset szesnaœcie z³otych i piêædziesi¹t osiem groszy).

Br¹zowe medalistki w Chrobrym
28.02.2014 roku na p³ywalni „Fre-
gata” w Kolbuszowej odby³y siê
Fina³y Wojewódzkie w P³ywaniu.
Wziê³o w nich udzia³ 38 szkó³ po-
nadgimnazjalnych z wojewódz-
twa podkarpackiego.

W konkurencjach indywidualnych:

VII miejsce Marzena Leja – 50 m stylem motylkowym
VII miejsce Bernadeta Czerwonka – 50 m stylem klasycznym
V miejsce Justyna Ga³usza – 50 m stylem klasycznym
V miejsce Adrianna ¯ak – 50 m stylem grzbietowym
X miejsce Ma³gorzata Rutowicz – 50 m stylem grzbietowym
X miejsce Magdalena Wo³ek – 50 m stylem dowolnym
IX miejsce Andrzej Piela – 50 m stylem motylkowym
 V miejsce Hubert Lorfing – 50 m stylem grzbietowym

�Sztafeta dziewczyn – „br¹zowych” medalistek.

Uczniowie naszej szko³y pod
opiek¹ nauczycieli wychowania
fizycznego: Katarzyny Rynkiewicz
i Stanis³awa Kosakowskiego rywa-
lizowali w konkurencjach sztafe-
towych na dystansie 6x50 m sty-

lem dowolnym dziewczêta
i ch³opcy oraz konkurencjach in-
dywidualnych na dystansie 50 m
stylem dowolnym, klasycznym,
grzbietowym, motylkowym.

Sztafeta dziewcz¹t na dystan-
sie 6x50 m stylem dowolnym
zdoby³a br¹zowy medal z cza-
sem 3.24.93. Sk³ad dru¿yny:
Marzena Leja 2e; Bernadeta Czer-
wonka 3e; Justyna Ga³usza 3e;
Adrianna ̄ ak 1d; Ma³gorzata Ru-
towicz 1d; Magdalena Wo³ek 2a.

Sztafeta ch³opców na dystan-
sie 6x50 m stylem dowolnym
w sk³adzie: Andrzej Piela 1a; Hu-
bert Lorfing 1c; Rafa³ Przytocki 1f;
Rafa³ Cymerman 2b; Dominik
Mazur 3g; Marcin Stopyra 1c.

Ch³opcy zajêli IX miejsce.

GRATULUJEMY
WSZYSTKIM FINALISTOM!!!

Katarzyna Rynkiewicz,
Stanis³aw Kosakowski

Miejsce sk³adania wniosków oraz szczegó³owe informacje:
Biuro LGD Wierzawice 874, 37-300 Le¿ajsk lub Punkt Konsultacyjny LGD Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1600,
tel. 17 242 12 04, 515 100 958, 502 298 369,                 www.regionsanuitrzebosnicy.pl, www.wrota.podkarpackie.pl
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