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Zgodnie z zapisami zawartymi
w nowej ustawie, zbiórka publicz-
na mo¿e zostaæ przeprowadzona
po jej zg³oszeniu przez organiza-
tora zbiórki i zamieszczeniu infor-
macji o zg³oszeniu przez ministra
w³aœciwego do spraw administracji
publicznej na ogólnopolskim elek-
tronicznym portalu zbiórek pu-
blicznych: ZBIÓRKI.GOV.PL, któ-
ry uruchomiony zostanie w dniu
wejœcia w ¿ycie ustawy. Zg³oszenie
zbiórki publicznej bêdzie dokony-
wane przy u¿yciu formularza elek-
tronicznego. Ustawa dopuszcza
równie¿ mo¿liwoœæ zg³oszenia

INFORMACJA
W dniu 18 lipca 2014 r. wejdzie w ¿ycie ustawa z dnia 14 marca 2014 r.
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, która zniesie obowi¹zek
uzyskiwania pozwoleñ na przeprowadzenie zbiórki publicznej, wpro-
wadzony ustaw¹ z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (j.t.
Dz. U. z 2013r. poz. 732).

zbiórki w postaci papierowej. Zg³o-
szenie zbiórki publicznej dokony-
wane w postaci elektronicznej wy-
maga opatrzenia, przez osobê upra-
wion¹ do reprezentowania organi-
zatora zbiórki, bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym weryfikowa-
nym przy pomocy wa¿nego kwali-
fikowanego certyfikatu lub podpi-
sem potwierdzonym profilem za-
ufanym ePUAP. Lista punktów,
w których mo¿na uzyskaæ potwier-
dzenie profilu zaufanego ePUAP,
dostêpna jest na stronie interneto-
wej: www.epuap.gov.plw zak³adce
Profil zaufany.

Szanowni Pañstwo,
Drodzy Mieszkañcy Podkarpacia!

Najlepsi wybieraj¹ szko³y ponadgimnazjalne
w Powiecie Le¿ajskim
12 czerwca 2014 r. w Hotelu Rzeszów Rafa³ Æwiek odebra³ z r¹k
Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty Pana Jacka Wojtasa oraz Woje-
wody Podkarpackiego Pani Ma³gorzaty Chomicz-Œmigielskiej nagro-
dê i list gratulacyjny dla uczniów – „niezwyk³ych umys³ów”.

Nagrodzeni zostali uczniowie,
którzy otrzymali tytu³ laureata lub
zajêli pierwsze miejsca w co naj-
mniej dwóch konkursach interdy-
scyplinarnych i przedmiotowych

POWIAT

Informacja o zbiórkach publicznych ..................................................... 2

LVII Sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego, przetarg w ZST ......................... 3

Przebudowy dróg powiatowych .............................................................. 4

Przegl¹d Pieœni Maryjnej „Znak Nadziei” .............................................. 5

Drama Profilaktyczna 2014 ..................................................................... 6

Fina³ X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Kwiat Azalii” . 7

Le¿ajskie Targi Pracy 2014 ........................................................................ 8

Æwiczenia pod kryptonimem „HORTINO” ....................................... 9

I Powiatowy Turniej Pi³ki No¿nej im. Ryszarda Ostrowskiego ......... 30

Dzieñ Sportu z okazji Dnia Dziecka .................................................... 31

Marszobieg „Bezpieczne Wakacje”, Motocykliœci dzieciom .............. 32

Dooko³a Œwiata z Ireneuszem Wo³kiem
Trzy wyspy – Chorwacja ....................................................................28-29

MUZEUM ZIEMI LE¯AJSKIEJ ................................................................. 26

GMINA LE¯AJSK ....................................................................................... 11

GMINA KURY£ÓWKA .......................................................................... 12-13

MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA ....................................................... 14

GMINA GRODZISKO DOLNE ............................................................... 24-25

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŒCI ........................................... 15-23

Jestem Pañstwu, moim Wyborcom, ogromnie wdziêczny i traktujê ten
wybór w kategoriach s³u¿by dla Podkarpacia i ca³ej Polski. Chcê jeszcze
lepiej pracowaæ dla naszej wspólnoty  opartej na silnych fundamentach
wartoœci polskich i chrzeœcijañskich. Raz jeszcze dziêkujê.

Stanis³aw O¿óg

Bardzo serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy zaszczycili mnie
funkcj¹ europos³a, g³osuj¹c tak licznie na moj¹ osobê

w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Miejskim w Le¿ajsku. Jest on czte-
rokrotnym laureatem konkursów:
chemicznego, fizycznego, infor-
matycznego oraz matematyczne-
go. W konkursie z chemii i fi-
zyki osi¹gn¹³ najlepszy wynik
w województwie.

Rafa³ to typowy umys³ œcis³y.
Du¿o czyta, ogl¹da filmy popu-
larnonaukowe, zw³aszcza o ko-

smosie, wielkich wybuchach, czar-
nej dziurze. Od 1 wrzeœnia tego
roku bêdzie siê uczy³ w klasie
o profilu matematyczno-fizycz-
nym w Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym w Zespole Szkó³ Licealnych
im. B. Chrobrego w Le¿ajsku.

Wybra³em le¿ajskie liceum, ponie-
wa¿ zapewni mi ono rozwój w na-
ukach œcis³ych poprzez wysoki poziom
nauczania, mo¿liwoœæ udzia³u w licz-
nych projektach edukacyjnych oraz
wspó³pracê z kluczowymi uczelniami
technicznymi w kraju – powiedzia³
Rafa³.

prowadzonych przez Podkarpac-
kiego Kuratora Oœwiaty w roku
szkolnym 2013/2014.

Rafa³ Æwiek w tym roku szkol-
nym koñczy naukê w Gimnazjum

Wiêcej informacji na temat nowych zasad prowadzenia zbiórek publicz-

nych mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej: www.mac.gov.pl/zbiorki oraz

na portalu organizacji pozarz¹dowych: www.ngo.pl.
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Bez sporów i dyskusji –  stosun-
kiem g³osów 12 za, przy 6 wstrzy-
muj¹cych – Rada Powiatu udzieli-
³a Zarz¹dowi absolutorium z wy-
konania bud¿etu w 2013 r. Wedle
sprawozdania po stronie docho-
dów odnotowano 80.756 tys. z³
(93,06 proc. planu), natomiast po
stronie wydatków – 81.059 tys. z³
(90,35 proc.), z tego wydatki bie-
¿¹ce poch³onê³y 66.073 tys. z³,
a maj¹tkowe 14.986 tys. z³. Jedno-
czeœnie wygenerowano nadwy¿kê
operacyjn¹ (relacja dochodów bie-
¿¹cych do wydatków bie¿¹cych)
w wysokoœci 3.274 tys. z³. Zad³u-
¿enie Powiatu Le¿ajskiego na ko-
niec 2013 r. wynios³o 2.380 tys. z³.

Drugi rok z rzêdu Samodzielny
Publiczny Zespó³ Opieki Zdro-
wotnej w Le¿ajsku odnotowa³ zysk
brutto. W 2013 r.wyniós³ on
581 tys. z³, przy czym deficytow¹
hospitalizacjê i dzia³alnoœæ Zak³a-
du Opiekuñczo-Leczniczego

29 maja 2014 r. Rada Powiatu
podjê³a uchwa³y:

� Nr LVII/285/2014 zmieniaj¹c¹
Uchwa³ê Nr LIII/275/2014 Rady
Powiatu Le¿ajskiego w sprawie
okreœlenia zadañ z zakresu re-
habilitacji zawodowej i spo³ecz-
nej oraz zatrudniania osób nie-
pe³nosprawnych oraz wysokoœci
œrodków Pañstwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych przeznaczonych na
realizacjê tych zadañ w 2014 r.,

� Nr LVII/286/2014 w sprawie
wprowadzenia zmian w bud¿e-
cie Powiatu na 2014 r.,

� Nr LVII/287/2014 w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finan-
sowego Powiatu Le¿ajskiego za
2013 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania bud¿etu,

� Nr LVII/288/2014 w sprawie udzie-
lenia absolutorium Zarz¹dowi Po-
wiatu Le¿ajskiego za rok 2013.

(strata odpowiednio 1.802 tys. z³
i 452 tys. z³) uda³o siê skompenso-
waæ dodatnimi wynikami osi¹-
gniêtymi g³ównie poprzez œwiad-
czenie pomocy doraŸnej, rehabili-
tacji i badañ laboratoryjnych. War-
toœæ zesz³orocznych inwestycji
wynios³a 5.238 tys. z³, nie wyst¹pi-
³y zobowi¹zania wymagalne.

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej zakoñ-
czy³o ub.r. przychodami 606 tys. z³
(w tym dotacja 498 tys. z³) przy kosz-
tach 775 tys. z³ (w tym amortyzacja

LVII sesja Rady PowiatuLVII sesja Rady Powiatu

Dyrektor Zespo³u Szkó³ Technicznych im. T. Koœciuszki
z siedzib¹ przy ulicy Mickiewicza 67, 37-300 Le¿ajsk, tel. 17 2406107, fax 17 2402108

og³asza przetarg
dotycz¹cy sprzeda¿y sk³adników rzeczowych maj¹tku ruchomego szko³y

Oferta musi byæ sporz¹dzona w jêzyku polskim, pismem czytelnym

zawieraæ imiê nazwisko i adres lub nazwê i siedzibê oferenta, ofero-

wan¹ cenê i warunki jej zap³aty, oœwiadczenie oferenta, ¿e zapozna³ siê

ze stanem przedmiotu przetargu lub ¿e ponosi odpowiedzialnoœæ za

skutki wynikaj¹ce z rezygnacji z oglêdzin.

Oferty prosimy sk³adaæ w terminie do dnia 11.07.2014 r.do godziny

12:00 w sekretariacie g³ównym szko³y. Z³o¿ona oferta wi¹¿¹ca jest

przez okres 14 dni od daty terminu sk³adania ofert.

Informujemy, ¿e organizatorowi przetargu przys³uguje prawo zamkniê-

cia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, nie podaj¹c przyczyn.

Komisja przetargowa odrzuca ofertê, która zosta³a z³o¿ona po wyzna-

czonym terminie w niew³aœciwym miejscu lub przez oferenta, który

nie wniós³ wadium, jak równie¿ nie zawiera danych i dokumentów

wymaganych przez organizatora przetargu lub s¹ one niekompletne,

nieczytelne lub budz¹ inn¹ w¹tpliwoœæ.

OG£OSZENIE P£ATNE

Przetarg odbêdzie siê w siedzibie szko³y w dniu 11.07.2014 r.

Sprzedawane sk³adniki rzeczowe mo¿na obejrzeæ w terminie od

1.07.2014 r. do 10.07.2014 r. w godzinach od 8:00 do 14:00

w siedzibie szko³y.

W sk³ad sprzedawanego maj¹tku wchodz¹ nastêpuj¹ce sk³adniki:

m³ot resorowy MR-80A, wiertarka WE-25. Szczegó³owy opis sprze-

dawanych sk³adników zamieszczony jest na stronie internetowej szko-

³y www.zst.lezajsk.pl.

Wysokoœæ wadium ustalona zosta³a w kwotach: m³ot resorowy MR-

80A 450 z³, wiertarka WE-25 70 z³.

Form¹ wadium jest gotówka. Termin wniesienia najpóŸniej do dnia

sk³adania ofert, tj. 11.07.2014 r., miejsce wniesienia kasa szko³y. Do-

wód wp³aty wadium warunkuje dopuszczenie do udzia³u w przetargu.

Cena wywo³awcza: m³ot resorowy MR-80A 4500 z³, wiertarka WE-25

792 z³.

183 tys. z³). Instytucja nie posiada³a
zobowi¹zañ wymagalnych.

W 2013 r. samorz¹d powiatu le-
¿ajskiego wspiera³ dzia³ania:
�w dziedzinie kultury i ochro-

ny dziedzictwa narodowego
(88 tys. z³);

� promocji, turystyki i wspó³pra-
cy miêdzynarodowej (160 tys. z³);

� kultury fizycznej i sportu
(153 tys. z³).

(ja)
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W miesi¹cu czerwcu ruszy³y dwie wa¿ne inwestycje na drogach powiatowych, tj. przebudowa drogi
powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. powiatu) Grodzisko – Giedlarowa w km 10+588,00 - 17+256,56
odcinek Grodzisko Górne – Giedlarowa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1249R  Brzyska Wola –
D¹browica w km: 0+000 - 0+330, 0+950 - 1+367, 1+403 - 1+630, 1+630 – 2+598 w miejscowoœci Brzyska
Wola (D¹browica).

Wypowiedz Wicestarosty
Le¿ajskiego Marka Koguta

Jest mi niezmiernie mi³o poin-
formowaæ mieszkañców nasze-
go powiatu, ¿e w miesi¹cu
czerwcu ruszy³y dwie bardzo
wa¿ne inwestycje na drogach
powiatowych. £¹czna wartoœæ
tych inwestycji wynosi ponad
6,5 mln z³. Po zrealizowaniu
tych zadañ mieszkañcy powia-
tu le¿ajskiego, a w szczególno-
œci mieszkañcy gmin na któ-
rych realizowane s¹ inwestycje
bêd¹ u¿ytkowaæ kolejne odcin-
ki zmodernizowanych dróg,
które na pewno przyczynia siê
do zwiêkszenia bezpieczeñstwa
oraz komfortu poruszania siê
po nich.

�� Przebudowa drogi na odcinku Grodzisko –Giedlarowa.

Informacja na temat przebudo-
wy drogi powiatowej na od-
cinku Grodzisko – Giedlarowa:

Podstawowy zakres: przebu-
dowa drogi 6,67 km drogi; bu-
dowa chodników o ³¹cznej d³u-
goœci 2,1 km; budowa elemen-
tów kanalizacji deszczowej
0,6 km; przebudowa zjazdów -
przepustów 1,11 km; przebu-
dowa przepustów pod koron¹
drogi 3 szt. 33 m oraz przebu-
dowa dwóch istniej¹cych zatok
autobusowych.

Wartoœæ zadania to kwota:
5 911 631,24 z³

Œrodki pochodz¹ z:
� „Narodowego programu prze-

budowy dróg lokalnych – Etap
II Bezpieczeñstwo – Dostêp-
noœæ – Rozwój” 2 955 815 z³;
� bud¿etu Powiatu Le¿ajskiego

2 955 816,24 z³ (w tym dofi-
nansowanie z gm. Le¿ajsk
w kwocie 750  548 z³ oraz
gm. Grodzisko Dolne w kwo-
cie 864 943 z³).

Informacja na temat przebudo-
wy drogi powiatowej na od-
cinku Brzyska Wola – D¹bro-
wica:

Podstawowy zakres: przebudo-
wa drogi o d³ugoœci 1 942 m,
wykonanie obustronnych po-
boczy gruntowych o szeroko-
œci 1 m, poprawa systemu od-
wodnienia przez pog³êbienie
rowów.

Wartoœæ zadania to kwota:
673 508,10 z³

Œrodki pochodz¹ z:
� dotacji z bud¿etu pañstwa na

usuwanie skutków klêsk ¿y-
wio³owych kwota 480 000 z³;
� bud¿etu Powiatu Le¿ajskiego

193 508,10 z³.
�Przebudowa drogi na odcinku Brzyska Wola – D¹browica. �Przebudowa drogi na odcinku Brzyska Wola – D¹browica.

Przebudowy dróg powiatowych
na odcinkach: Giedlarowa – Grodzisko
i Brzyska Wola – D¹browica
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Tegoroczn¹ uroczystoœæ otwo-
rzy³ swym wyst¹pieniem pan Sta-
nis³aw Bartnik – pomys³odawca
tego przedsiêwziêcia. G³ównym
organizatorem od lat jest Zespó³
Szkó³ Licealnych im. Boles³awa
Chrobrego w Le¿ajsku. W tym
roku patronat nad Przegl¹dem
objêli: Podkarpacki Kurator
Oœwiaty – pan Jacek Wojtas oraz
Kustosz Bazyliki Le¿ajskiej O. Jo-
achim Ciupa. Pragniemy przypo-
mnieæ, i¿ œpiewy Maryjne wpisa-
³y siê w kalendarz uroczystoœci od-
bywaj¹cych siê w Le¿ajskiej Bazy-
lice, a ojciec Joachim Ciupa ju¿
po raz kolejny z wielkim odda-
niem, sercem i trosk¹ przyjmo-
wa³ wspó³organizatorów, wyko-
nawców i s³uchaczy pieœni reli-
gijnych.

Repertuar Przegl¹du jest z roku
na rok coraz bogatszy, zaskakuje
nas ró¿norodnoœci¹ form, cieka-
wymi aran¿acjami oraz profesjo-

Przegl¹d Pieœni Maryjnej
„Znak Nadziei”

XIII Regionalny i VII Podkarpacki

18 maja 2014 roku w Bazylice OO.
Bernardynów w Le¿ajsku odby³
siê XIII Przegl¹d Pieœni Maryjnej,
podczas którego w sposób szcze-
gólny dziêkowaliœmy za kanoni-
zacjê naszego rodaka Jana Paw-
³a II oraz modliliœmy siê o wzrost
wiary, nadziei i mi³oœci.

Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych im. B. Chrobrego w Le¿ajsku
kieruje specjalne podziêkowania
i s³owa wdziêcznoœci do Ojców i Bra-
ci Bernardynów za zaanga¿owanie
przychylnoœæ i pomoc w zorganizo-
waniu Le¿ajskich Œpiewów Maryj-
nych.

 W sposób szczególny dziêkuje-
my Kustoszowi O. Joachimowi Ciu-
pa i Podkarpackiemu Kuratorowi
Oœwiaty – panu Jackowi Wojtasowi
za objêcie honorowym patronatem
XIII edycji Przegl¹du. Podziêkowa-
nia sk³adamy tak¿e pani dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury – Marii
Horoszko oraz panom: Bart³omiejo-
wi Urbañskiemu, Adamowi KuŸmie
i Waldemarowi Golikowi za pomoc
w obs³udze technicznej.

Gor¹co pragniemy podziêkowaæ
sponsorom: Staroœcie Le¿ajskiemu
– panu Janowi Kidzie, Wójtowi Gmi-
ny Le¿ajsk – panu Krzysztofowi So-
bejko oraz pani Teresie Bechta – w³a-
œcicielce kwiaciarni Wiktoria.

�Chór „Veritas” dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³ w Nowosielcach.

�Zespó³ wokalno-instrumentalny Labirynt z Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku.

nalnymi kompozycjami wyko-
nawców.

Mieliœmy okazjê wys³uchaæ 62
pieœni, ku czci Maryi i Œwiêtego
Jana Paw³a II, które zosta³y opra-
cowane przez zespo³y, chóry i soli-
stów. Wykonawcy udowodnili, ¿e
œpiewaæ mo¿na w ka¿dym wieku.
Mistrzowskie realizacje us³yszeli-
œmy w wykonaniu: ma³ych dzieci,
m³odzie¿y, doros³ych oraz emery-
tów. XIII PPM zgromadzi³ artystów
z ró¿nych miejscowoœci: m.in:
Rzeszowa, £ukowej, Nowosielec,
Nowej Sarzyny, Sarzyny, Starego
Miasta, Rudy £añcuckiej, Tarno-
góry, Cha³upek Dêbniañskich,

Majdanu £êtowskiego, Piwody,
Dêbna, Le¿ajska.

Przygotowaniem i przeprowa-
dzeniem uroczystoœci zajêli siê na-
uczyciele ZSL w Le¿ajsku: Izabela
Miazga, El¿bieta Rup, Barbara
Szklanny, Brygida Polañska, Jadwi-
ga Jarosz-Œwidrak, Bogus³aw Maj-
cher, Jacek Brzuzan. Konferansjer-
kami by³y uczennice liceum: Iza-
bela Zawojska, Agnieszka Zaj¹cz-
kowska, Martyna Szczepanik i Edy-
ta Nicpoñ. Organizacjê i s³u¿bê
porz¹dkow¹ zapewnili uczniowie
klas wojskowych.

XIII Przegl¹d Pieœni Maryjnej
odbywa³ siê w duchu modlitew-

nych rozwa¿añ, na po¿egnanie
pan Waldemar T³uczek zastêpca
dyrektora Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych w Le¿ajsku podziêkowa³
wszystkim wykonawcom, s³ucha-
czom i tym wszystkim dziêki któ-
rym Przegl¹d móg³ siê odbyæ. Na-
stêpnie odœpiewano ulubion¹
pieœñ œw. Jana Paw³a II – „Barkê”,
spotkanie zakoñczy³o siê Apelem
Jasnogórskim i modlitw¹ wier-
nych pod przewodnictwem
O. Kustosza Joachima Ciupy.

 Izabela Miazga
Barbara Szklanny
Brygida Polañska
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Cele profilaktyczne tegorocznej
Dramy to popularyzacja wœród
uczniów postaw tolerancyjnych,
walki ze stereotypami i niwelowa-
niem uprzedzeñ zwi¹zanych z ras¹,
narodowoœci¹, wyznaniem, œwiato-
pogl¹dem, mniejszoœciami i ró¿no-
rodnoœciami spo³ecznymi; umiejêt-
noœæ zdefiniowania i rozumienia
ww. pojêæ; wdra¿anie do prawid³o-
wego pojmowania norm zachowañ
przyjêtych przez polskie spo³eczeñ-
stwo, wspólnotê europejsk¹ oraz
nasz kr¹g kulturowy i cywilizacyj-
ny; uczenie œwiadomego decydo-
wania o sobie i ponoszenia konse-
kwencji w³asnych decyzji; stwarza-
nie mo¿liwoœci zaspokajania po-
trzeb samorealizacji i artystycznych
poprzez pozytywn¹ dzia³alnoœæ
(udzia³ w przegl¹dzie); prezentacja
dorobku dzieciêcych i m³odzie¿o-
wych grup teatralnych. Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Le¿ajsku p. Wojciech
Kostek, który otworzy³ XIII Dra-
mê Profilaktyczn¹ w swoim wyst¹-
pieniu odwo³a³ siê do artyku³u 1 De-
klaracji Zasad Tolerancji(UNE-
SCO), który mówi, ¿e tolerancja to
szacunek, akceptacja i uznanie bogac-
twa ró¿norodnoœci kultur na œwiecie,

naszych form wyrazu i sposobów na
bycie cz³owiekiem. Sprzyja jej wiedza,
otwartoœæ, komunikowanie siê oraz
wolnoœæ s³owa, sumienia i wiary. To-
lerancja jest harmoni¹ w ró¿norodno-
œci. To nie tylko moralny obowi¹zek,
ale tak¿e prawny i polityczny waru-
nek. Tolerancja – wartoœæ, która czyni
mo¿liwym pokój – przyczynia siê do
zast¹pienia kultury wojny kultur¹
pokoju.

Patronat honorowy nad prze-
gl¹dem sprawowa³ Podkarpacki
Kurator Oœwiaty i Starosta Le-
¿ajski, sponsorami przegl¹du
by³a Elektrociep³ownia Nowa
Sarzyna i Powiat Le¿ajski.

W uroczystym zakoñczeniu
przegl¹du uczestniczyli: Podkar-
packi Wicekurator Oœwiaty pan
Antoni Wydro, Wicestarosta Le-
¿ajski pan Marek Kogut, Dyrek-
tor le¿ajskiego MCK pani Maria
Horoszko i Dyrektor PPP w Le¿aj-
sku pan Wojciech Kostek.

Koordynator projektu
Dorota Kostek

pedagog PPP w Le¿ajsku

Jury oceniaj¹ce wystêpy grup teatralnych w sk³adzie: przewodnicz¹ca:

Bo¿ena Zygmunt – nauczyciel jêzyka polskiego w Gimnazjum Miejskim

w Le¿ajsku; cz³onkowie jury: Jolanta Korasadowicz – kierownik Biblioteki
Miejskiej w Le¿ajsku, Dorota Kostek – pedagog, logopeda PPP w Le¿aj-

sku, po obradach werdykt jury przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

w kategorii szkó³ podstawowych:
I miejsce i z³ote maski teatralne: Szko³a Podstawowa w Wólce £êtow-

skiej – za spektakl pt. „Zielony pies” (opiekun Iwona Dmitrowska)

II miejsce i srebrne maski teatralne: Szko³a Podstawowa w Brzyskiej
Woli – za spektakl pt. „Dziwny potwór” (opiekun El¿bieta Fus, Dorota

Lewkowicz)

III miejsce i br¹zowe maski teatralne: Szko³a Podstawowa w D¹browi-
cy – za spektakl pt. „Dziecko te¿ cz³owiek” (opiekun Halina Kycia);

w kategorii szkó³ gimnazjalnych:

I miejsce i z³ote maski teatralne: Gimnazjum w Kury³ówce – za spektakl
pt. „Tolerancja” (opiekun Ma³gorzata Kordas, Ma³gorzata Sztyrak)

II miejsce i srebrne maski teatralne: Gimnazjum w D¹browicy – za

spektakl pt. „Randka w ciemno” (opiekun Edyta Kusa)
III miejsce i br¹zowe maski teatralne: Gimnazjum w Nowej Sarzynie –

za spektakl pt. „Jasne œwiat³o” (opiekun Iwona Paul, s. Rafaela Jezierska)

Nagrodê za najlepsz¹ kreacjê sceniczn¹ w kategorii szkó³ podstawo-
wych otrzyma³a Kinga Zacharyasz uczennica Szko³y Podstawowej

w D¹browicy, w kategorii aktor – nagrody nie przyznano.

Nagrodê za najlepsz¹ kreacjê sceniczn¹ w kategorii szkó³ gimnazjal-
nych otrzymali: aktorka – Julia Darnia (Gimnazjum w D¹browicy), akto-

rzy – Aleksander Socha (Gimnazjum w D¹browicy, Bartosz Zagaja (Gim-

nazjum w Kury³ówce).
Wyró¿nienie Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Le¿ajsku za krze-

wienie wra¿liwoœci na drugiego cz³owieka otrzyma³o Gimnazjum w Kury-

³ówce za przedstawienie pt. „Tolerancja”. Wyró¿nienie jest premiowane
wyst¹pieniem przed szersz¹ publicznoœci¹ w Bibliotece Publicznej im. St.

Wyspiañskiego w Le¿ajsku.

Drama Profilaktyczna 2014
„Ja – Ty – On sztuka tolerancji”

Warsztaty malarskie odby³y siê
29 maja br. na terenie Bazyliki
OO. Bernardynów w Le¿ajsku.
Uczestniczyli w nich uczniowie
ze szkó³ podstawowych nr 2 i 3
w Le¿ajsku, Giedlarowej i Ku-
ry³ówce oraz gimnazjalnych
w Nowej Sarzynie, Le¿ajsku, Ku-
ry³ówce i Giedlarowej, które sys-
tematycznie uczestniczy³y w Po-
wiatowych Profilaktycznych
Konkursach Plakatowych. By³a to
dla 41 uczniów z ww. szkó³ na-
groda za systematyczne uczest-
nictwo i odnoszone sukcesy w do-

W XIII Powiatowym Przegl¹dzie
Dzieciêcych i M³odzie¿owych
Ma³ych Form Teatralnych Drama
Profilaktyczna 2014 pod has³em
„Ja – Ty – On sztuka tolerancji”,
wyst¹pi³o osiem zespo³ów teatral-
nych – trzy w kategorii szkó³ pod-
stawowych i piêæ w kategorii
gimnazjów. Przegl¹d zosta³ zor-
ganizowany w dniu 20 maja 2014 r.
w Miejskim Centrum Kultury
w Le¿ajsku przez Poradniê Psy-
chologiczno – Pedagogiczn¹
i Miejskie Centrum Kultury.

Warsztaty malarskie
w ramach programu profilaktycznego „Pasja – najlepsza profilakty-
ka” pt. „Architektura w majowej zieleni – æwiczenie ró¿nych tech-
nik plastycznych, poznanie techniki graficznej”.

tychczasowych edycjach konkur-
sów.

Pokonkursowe warsztaty malar-
skie w ramach programu profi-
laktycznego mia³y na celu:
– promowanie wœród uczniów

twórczego spêdzenia czasu, jako
profilaktyka zagro¿eñ spo³ecz-
nych,

– poszukiwanie malarskich inspi-
racji i doskonalenie umiejêtno-
œci warsztatowych, szlifowanie
zdolnoœci plastycznych,

– zdobywanie umiejêtnoœci do-
strzegania, odbioru i prze¿ywa-

nia wartoœci wizualnych œrodo-
wiska przyrodniczego i architek-
tonicznego,

– stwarzanie mo¿liwoœci zaspoka-
jania potrzeb samorealizacji i ar-
tystycznych poprzez pozytywn¹
dzia³alnoœæ i kontakt z zabytka-
mi architektury.
W czêœci wstêpnej warsztatów

dyrektor poradni p. Wojciech Ko-

stek powita³ uczestników, przed-
stawi³ artystów i opiekunów ucz-
niów – nauczycieli sztuki, omó-
wi³ zasady bezpieczeñstwa, zacho-
wania i wspó³pracy w czasie wy-
konywania prac.

Po wprowadzeniu dyrektora
poradni wyst¹pi³a p. Anna Krysa
(nauczycielka sztuki, specjalizu-
j¹ca siê w malarstwie i grafice),
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Muzeum zaczarowa³o siê na ten
czas w ³¹ki ukwiecone piêknym s³o-
wem i muzyk¹. By³a to niezapo-
mniana podró¿ wœród poezji, któ-
ra cudownie koi³a i uwodzi³a zapa-
chem azalii. To w³aœnie „ona”, kró-
lowa piêkna, by³a dla wszystkich pi-
sz¹cych natchnieniem. W pobli¿u
jej uroczych kwiatów wersy zamie-
ni³y siê w ogrody piêkna. Na po-
cz¹tku wszyscy wys³uchali pani
Haliny Szeligi, kierownik PBW
w Rzeszowie Filii w Le¿ajsku, któ-
ra zaznajomi³a zgromadzonych
z histori¹ konkursu „O Kwiat Aza-
lii”. Wszyscy zebrani us³yszeli o lau-
reatach minionych lat oraz wier-

szach. Podczas 10 lat trwania kon-
kursu uczestniczy³o w nim 1281
poetów, którzy wys³ali 3 843 wier-
sze. Pani kierownik podziêkowa³a
równie¿ w³adzom samorz¹dowym:
szczególnie Starostwu Powiatowe-
mu i Pos³owi na Sejm RP Zbignie-
wowi Rynasiewiczowi oraz wszyst-
kim sponsorom, dziêki którym
konkurs móg³ istnieæ. W przemó-
wieniach okolicznoœciowych wziê-
li udzia³ miêdzy innymi dyrektor
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej w Rzeszowie – Lucyna Brymo-
ra oraz Wicestarosta Powiatu Le-
¿ajskiego – Marek Kogut. Nastêp-
nie mo¿na by³o wys³uchaæ wyk³a-

„O Kwiat Azalii”

Fina³ X Ogólnopolskiego

Konkursu Poetyckiego

 Dnia 6.VI.2014r. w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej odby³ siê uroczysty fina³
X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Kwiat Azalii” or-
ganizowanego przez Pedagogiczn¹ Bibliotekê Wojewódzk¹ w Rze-
szowie Filiê w Le¿ajsku.

du pana dr hab. prof. Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego Zenona O¿oga
pt. „Gatunki we wspó³czesnej po-
ezji polskiej”. Pan profesor w bar-
dzo interesuj¹cy sposób rozwin¹³
tytu³ow¹ myœl, któr¹ przeplata³
przyk³adami wierszy tak¿e naszej
noblistki Wis³awy Szymborskiej.
Publicznoœæ s³ucha³a z wielkim za-
interesowaniem: m³odzie¿ gimna-
zjalna, laureaci oraz poeci, którzy
mogli podczas tego cennego wy-
k³adu wzbogaciæ wiedzê i warsztat
pisarski o wiele cennych uwag
i wskazówek. Potem nasta³a uro-
czysta, d³ugo oczekiwana chwila.
Pani El¿bieta Zwierzchowska odczy-
ta³a werdykt Jury, po którym wraz
z pani¹ dyrektor Lucyn¹ Brymor¹
oraz panem Markiem Kogutem
wrêczyli nagrody laureatom. Na
X edycjê Konkursu Poetyckiego
„O kwiat Azalii” wp³ynê³o 116 ze-
stawów wierszy z czego wy³oniono
11 laureatów w dwóch kategoriach:
„Doroœli” i „M³odzie¿”. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e wœród nagrodzo-
nych osób, wyró¿nienie w katego-
rii „M³odzie¿” otrzyma³a matu-
rzystka z Le¿ajska – Anna Maria

Zygmunt. Po wrêczeniu nagród
nast¹pi³a chwila, w której nagro-
dzeni poeci mogli opowiedzieæ kil-
ka s³ów o sobie i na temat tworze-
nia w³asnych utworów. Po zakoñ-
czeniu czêœci oficjalnej wys³ucha-
no monta¿u s³owno-muzycznego,
w wykonaniu uczniów Gimna-
zjum Miejskiego oraz Pañstwowej
Szko³y Muzycznej w Le¿ajsku. To
by³y szczególne chwile, w czasie
których poezja wraz z muzyk¹ za-
gra³a na emocjach. Cudownie po-
budza³a wyobraŸniê i wyostrza³a
subtelnie zmys³y. Ten niezwyk³y
czas, gdzie utwory poetyckie cza-
rowa³y dusze, sta³ siê niezapomnia-
nym prze¿yciem. M³odzie¿ wspa-
niale przygotowana przez polonist-
kê, pani¹ Bo¿enê Zygmunt z wiel-
kim przejêciem deklamowa³a wier-
sze. Uczniowie ca³ym duchem od-
dani, spacerowali po poetyckich
œcie¿kach recytuj¹c nagrodzone
utwory. Doskonale dobrana opra-
wa muzyczna. Wykonawcy perfek-
cyjnie przygotowani. Publicznoœæ
wzruszona muzyk¹, która rosi³a
swoim dŸwiêkiem zaczarowany
ogród poezji, szczêœliwie prze¿y³a
X fina³ Ogólnopolskiego Konkur-
su Poetyckiego „O kwiat Azalii”.
Gdy zegar na „wie¿y zakoñcze-
nia”… wybi³ godzinê spe³nienia,
laureaci, Jury, zaproszeni goœcie
przenieœli siê na poczêstunek, gdzie
mogli kontynuowaæ rozmowy na
temat poezji i zwi¹zanych z ni¹
uniesieñ. Gratulujemy nagrodzo-
nym poetom i z ca³ego serca ¿yczy-
my: …niech piórem pieszcz¹ bia-
³ych kartek lica, symfoni¹ chwil
smakuj¹ ¿ycie, w dreszczu na-
tchnienia spe³niaj¹ siê…

Z pozdrowieniem poetyckim
Jolanta Mach

która zrobi³a krótkie wprowadze-
nie do tematu „Architektura
i przyroda w malarstwie”, wyja-
œni³a terminy, które bêd¹ u¿yte
w pracach oraz omówi³a techniki
wykorzystywane podczas warszta-
tów. Z kolei p. Pawe³ Kupras (na-
uczyciel sztuki, technik – grafik)
omówi³ technikê graficzn¹ i do-
kona³ prezentacji swoich prac, aby
dokonaæ ich wizualizacji uczest-
nikom warsztatów.

Po czêœci wstêpnej rozpoczê³a
siê zasadnicza czêœæ warsztatów,
dokonano podzia³u uczniów na
grupy, w tym grupê pracuj¹c¹
technik¹ graficzn¹ pod kierun-
kiem p. Paw³a Kuprasa. Wybra-
no potrzebne przybory malarskie,
œrodki pracy oraz stanowiska ma-
larskie. Prace uczniów by³y pro-

wadzone pod bacznym okiem ar-
tystów, którzy dokonywali bie¿¹-
cej korekty. Do pracy z dzieæmi
zosta³y zaanga¿owane tak¿e na-
uczycielki sztuki p. Ma³gorzata
Sztyrak, która sama pisze ikony
oraz p. Anna Chmura. Pracê za-
koñczono oko³o godz. 13.00, pra-
ce uczniów zosta³y zebrane, wy-
konano wystawê prac i przyst¹-
piono do jej ogl¹dania. Podczas
ogl¹dania prac zwrócono uwagê
na ich wykonanie, podzielono siê
wra¿eniami, po czym przyst¹pio-
no do zakoñczenia warsztatów
malarskich.

Zakoñczenia warsztatów doko-
na³ Kustosz Bazyliki OO. Bernar-
dynów w Le¿ajsku Ojciec Jo-
achim Ciupa wraz z Dyrektorem
Poradni Psychologiczno-Pedago-

i Starostwo Powiatowe w Le¿aj-
sku.

Patronat nad warsztatami spra-
wowa³ Podkarpacki Kurator
Oœwiaty i Starosta Le¿ajski.

W trakcie warsztatów organi-
zatorzy zapewnili uczestnikom
wy¿ywienie w formie suchego
prowiantu, który przygotowa³a
restauracja w Domu Pielgrzyma.

W opinii nauczycieli i uczniów
warsztaty malarskie by³y doskona-
³ym pomys³em na urozmaicenie
pracy szkó³ z dzieæmi uzdolnio-
nymi artystycznie, dobr¹ form¹
wspó³pracy w grupie, sposobem
na poznanie nowych technik
oraz ciekaw¹ form¹ spêdzenia
czasu.

Dorota Kostek
Koordynator projektu

gicznej w Le¿ajsku p. Wojcie-
chem Kostkiem. Wszyscy ucznio-
wie i nauczyciele otrzymali pa-
mi¹tkowe albumy i dyplomy,
a wykonane prace bêd¹ prezen-
towane w Miejskim Centrum
Kultury w Le¿ajsku w ramach
zorganizowanej wystawy po
warsztatach malarskich. Zakoñ-
czenie warsztatów by³o nagrywa-
ne przez Lokaln¹ Telewizjê Ka-
blow¹ z Nowej Sarzyny. Za orga-
nizacjê warsztatów malarskich
odpowiada³a p. Dorota Kostek,
która by³a z ramienia Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej
w Le¿ajsku pomys³odawc¹ i or-
ganizatorem tego projektu.

Sponsorami pokonkursowych
warsztatów malarskich  byli: Elek-
trociep³ownia Nowa Sarzyna
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Poprawa jakoœci us³ug œwiad-
czonych osobom bezrobotnym
stosownie do ich potrzeb, popra-
wa efektywnoœci dzia³ania urzê-
dów pracy, system profilowania
pomocy, wsparcie dla zatrudnie-
nia m³odych, nowe instrumenty
wspieraj¹ce tworzenie miejsc pra-
cy i powrót do zatrudnienia,
w tym dla osób powracaj¹cych na
rynek pracy po przerwie zwi¹za-
nej z wychowaniem dziecka, po-
moc pracodawcom zatrudniaj¹-
cym bezrobotnych w wieku po-
wy¿ej 50 roku ¿ycia utworzenie
Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego to najbardziej istotne
zmiany, które sk³adaj¹ siê na
tzw. reformê urzêdów pracy.
Zasadniczym celem reformy jest
lepsza, bardziej efektywna i racjo-
nalna organizacja pracy w urzê-
dach pracy, a przede wszystkim
obs³uga osób bezrobotnych i po-
szukuj¹cych pracy oraz praco-
dawców. Zostali powo³ani dorad-

cy klienta, którzy bêd¹ odpowie-
dzialni za pracê z bezrobotnymi
i pracodawcami. Ka¿dy bezrobot-
ny bêdzie „prowadzony” przez
„swojego” doradcê klienta, bêdzie
z nim wspó³pracowa³, od niego
otrzyma wszelk¹ pomoc.W sytu-
acji, gdy bêdzie potrzebowa³ po-
mocy wykraczaj¹cej poza zakres
obowi¹zków doradcy klienta zo-
stanie skierowany do odpowied-
niego specjalisty. Podstaw¹ do za-
planowania dzia³añ wobec bezro-
botnego jest ustalenie profilu
pomocy oraz opracowanie Indy-
widualnego Planu Dzia³ania
(IPD). Dla ka¿dej osoby ju¿ zare-
jestrowanej w urzêdzie jak te¿
zg³aszaj¹cej siê do rejestracji, zo-
stanie okreœlony przy pomocy
specjalnego kwestionariusza je-
den z trzech profili pomocy.

Pierwszy dotyczy osób nie wyma-
gaj¹cych specjalistycznej pomocy
poza poœrednictwem pracy i ewen-
tualnie poradnictwem zawodo-

Jak podkreœli³ Bogdan Romaniuk
Cz³onek Zarz¹du Województwa
Podkarpackiego jest to niezmiernie
wa¿na inicjatywa szczególnie dla lu-
dzi pozostaj¹cych bez pracy, nato-
miast Tomasz Czop Dyrektor Woje-
wódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszo-
wie stwierdzi³, i¿ s¹ to jedne z naj-
wiêkszych targów pracy w woje-
wództwie podkarpackim. Firmy,
które uczestniczy³y w targach po-
szukiwa³y g³ównie osób do pracy
w bran¿y mechaniczno-technicznej,
budowlanej, gastronomicznej, han-
dlowej, informatycznej, transporto-
wej i us³ugowej. Oprócz ofert pra-
cy w Polsce, agencje zatrudnienia
oferowa³y pracê sezonow¹ poza gra-
nicami kraju. Z ankiet przeprowa-
dzonych wœród osób odwiedzaj¹cych
LTP wynika, i¿ w zdecydowanej

wym, szkoleniem czy przyznaniem
dotacji lub po¿yczki na urucho-
mienie dzia³alnoœci gospodarczej.
Klienci zakwalifikowani do drugie-
go profilu pomocy bêd¹ posiadaæ
prawo dostêpu do wszystkich usta-
wowych form aktywizacji zawodo-
wej adekwatnie do potrzeb, z wy-
j¹tkiem Programu Aktywizacja
i Integracja (PAI) oraz spó³dzielni
socjalnych za³o¿onych przez oso-
by prawne. W trzecim profilu znaj-
duj¹ siê osoby oddalone od rynku
pracy, kwalifikowane jako zagro¿o-
ne wykluczeniem spo³ecznym lub
nie zainteresowanie podjêciem
pracy. Dla ka¿dego profilu pomo-
cy ustawodawca przewidzia³ œciœle
okreœlony czas na udzielenie po-
mocy.

Wœród nowych narzêdzi wspie-
raj¹cych tworzenie miejsc pracy
i powrót do zatrudnienia noweli-
zacja wprowadzi³a m. in. œwiadcze-
nie aktywizacyjne, trójstronne
umowy szkoleniowe, dofinanso-

wanie wynagrodzenia za zatrud-
nionego bezrobotnego w wieku
50+ oraz programy regionalne re-
alizowane przez wojewódzkie
urzêdy pracy. Dla m³odych bezro-
botnych w wieku poni¿ej 30 lat
znajduje siê specjalny pakiet bo-
nów np. sta¿owych, czy zatrud-
nieniowych. Dziêki tym instru-
mentom m³odzi ludzie bêd¹ mieæ
wiêksz¹ swobodê w zarz¹dzaniu
przyznanymi œrodkami na cele
zwi¹zane z ich rozwojem zawodo-
wym. Natomiast pracodawcy za-
trudniaj¹cy m³odych bezrobot-
nych mog¹ ubiegaæ siê o zwolnie-
nie z obowi¹zku op³acania sk³a-
dek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Œwiadczeñ Pra-
cowniczych, skorzystaæ z refunda-
cji sk³adki na ubezpieczenie spo-
³eczne za bezrobotnych podejmu-
j¹cych pierwsz¹ pracê i dofinan-
sowanie wynagrodzenia za zatrud-
nionego bezrobotnego.

Wszystkich zainteresowanych
informacjami na temat mo¿liwo-
œci zastosowania zarówno no-
wych jak i dotychczasowych form
pomocy osobom bezrobotnym
i poszukuj¹cym pracy, a tak¿e
pracodawcom, zapraszamy do
wspó³pracy z Powiatowym Urzê-
dem Pracy w Le¿ajsku.

AW

Reforma urzêdów pracy
W dniu 27 maja 2014 roku wesz³a w ¿ycie
znowelizowana ustawa z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 674 ze zm.).

dopasowanie
ofert pracyofert pracy

zdobycie
kwalifikacji
i doi doświadczenia

dopasowanie
ofert pracyofert pracy

pomoc
psychologa
lub treneralub trenera

wsparcie
z pomocyz pomocy
społecznej

współpraca
z agencjamiz agencjami
zatrudnienia

AKTYWNI
WYMAGAJĄCY
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System profilowania

– VII edycja
W hali sportowej Zespo³u Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku ju¿ po
raz VII odby³y siê Le¿ajskie Targi
Pracy, uczestniczy³o w nich 65
wystawców.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Le-

¿ajsku sk³ada serdeczne po-

dziêkowania wszystkim, którzy

wziêli udzia³ w organizacji oraz

uczestniczyli w VII edycji Le-

¿ajskich Targów Pracy.

Przede wszystkim dziêkujemy
Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku, Starostwu
Powiatowemu w Le¿ajsku oraz
Urzêdowi Marsza³kowskiemu za
udzielon¹ pomoc i wsparcie.
Serdecznie podziêkowania sk³a-
damy równie¿ patronom medial-
nym, które zadba³y o nag³oœnie-
nie tego wydarzenia. Za pomoc
dziêkujemy równie¿ sponsorom:
Grupie ¯ywiec Browar w Le¿aj-
sku, PKS Sp. z o.o. w Le¿ajsku,
ALSEN PIONEER w Le¿ajsku.

�Otwarcie Le¿ajskich Targów Pracy od lewej: Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy

Agnieszka Wyszyñska, Bogdan Romaniuk Cz³onek Zarz¹du Województwa Podkar-

packiego i Marek Kogut Wicestarosta Le¿ajski.

�Stoiska wystawiennicze w ZST w Le¿ajsku.

wiêkszoœæ uczestnicy bardzo pozy-
tywnie ocenili takie przedsiêwziêcie
ze wzglêdu na iloœæ przedstawionych
ofert, ich ró¿norodnoœæ i atrakcyj-
noœæ. Najczêstszymi powodami od-
wiedzenia targów pracy by³a potrze-

ba poszukiwania pracy oraz mo¿li-
woœæ „rozeznania siê na rynku pra-
cy”. Targi da³y te¿ sposobnoœæ do
rozmowy z pracodawcami, a tak¿e
mo¿liwoœæ zapoznania siê z aktual-
nymi ofertami pracy. Równie¿ pra-

codawcy pozytywnie ocenili to
przedsiêwziêcie traktuj¹c je jako
bardzo dobry sposób rekrutacji pra-
cowników do swoich firm. W su-
mie Le¿ajskie Targi Pracy odwiedzi-
³o ponad 2 000 osób. AW

Leżajskie Targi Pracy 2014Leżajskie Targi Pracy 2014



9KURIER POWIATOWY � 6/2014 (123)

POWIAT �

Wypowiedz Jana Krzy¿aka
Wiceprezesa Zarz¹du ZPOW Hortino w Le¿ajsku:

ZPOW Hortino nale¿y do czo³ówki zak³adów produkcyjnych
w Powiecie Le¿ajskim pod wzglêdem iloœci zatrudnionych osób. Tak
du¿a liczba pracowników (ponad 400) obcuj¹cych na co dzieñ
z ró¿nymi zagro¿eniami zobowi¹zuje nas do przestrzegania zaawan-
sowanych zasad bezpieczeñstwa. Dlatego te¿, w trosce o naszych
pracowników zosta³y przygotowane i przeprowadzone bardzo wa¿-
ne æwiczenia w zakresie organizacji i prowadzenia dzia³añ ratowni-
czych, które zakoñczy³y siê powodzeniem. Z przyjemnoœci¹ stwier-
dzam, ¿e æwiczenia te utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e ZPOW
Hortino jest zak³adem bardzo dobrze przygotowanym na ewentu-
aln¹ sytuacjê kryzysow¹. W tym miejscu, chcia³bym serdecznie po-
dziêkowaæ wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w organizacjê i prze-
prowadzenie æwiczeñ pod kryptonimem „HORTINO”, a w szcze-
gólnoœci: Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Le-
¿ajsku, Komendzie Powiatowej Policji w Le¿ajsku, Ochotniczym
Stra¿om Po¿arnym z Grodziska Dolnego i Sarzyny oraz kadrze kie-
rowniczej i pracownikom zak³adu za wspó³pracê.

W æwiczeniu uczestniczy³y zaso-
by ratownicze Komendy Powiato-
wej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Le¿ajsku, Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych z Grodziska Dolnego
i Sarzyny oraz Komendy Powiato-
wej Policji w Le¿ajsku, a tak¿e kadra
kierownicza i pracownicy zak³adu.

Czêœæ teoretyczna, podczas któ-
rej omówiono przebieg æwiczenia,
zadania dla æwicz¹cych oraz zagro-
¿enia wynikaj¹ce ze stosowania
w procesie technologicznym amo-
niaku zosta³a przeprowadzona
w œwietlicy, natomiast czêœæ prak-
tyczna æwiczenia na terenie zak³a-
du, w obrêbie zbiorników maga-
zynowych i instalacji amoniakal-
nej. Informacja o awarii przemy-
s³owej, do której dosz³o podczas
prowadzenia prac konserwator-

W dniu 30 maja br., na terenie
Zak³adu Przetwórstwa Owoco-
wo-Warzywnego „HORTINO”
w Le¿ajsku odby³y siê æwiczenia
w zakresie organizacji i prowa-
dzenia dzia³añ ratowniczych,
podczas uwolnienia substancji
niebezpiecznej z instalacji ch³od-
niczej na terenie zak³adu zwiêk-
szonego ryzyka powstania powa¿-
nej awarii przemys³owej.

skich prowadzonych na zbiorni-
kach oraz instalacji amoniakalnej,
zosta³a przekazana do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powia-
towego PSP w Le¿ajsku, na nu-
mer alarmowy 998 oraz kierow-
nictwu zak³adu. Dy¿urny Stano-
wiska Kierowania zaalarmowa³
i zadysponowa³ do dzia³añ Specjali-
styczn¹ Grupê Ratownictwa Che-
miczno-Ekologicznego, w sk³ad
której wchodz¹ pojazdy po¿arni-
cze i przeszkoleni stra¿acy Jedno-
stek Ratowniczo-Gaœniczych w Le-
¿ajsku i Nowej Sarzynie, a nastêp-
nie Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
z Grodziska Dolnego i Sarzyny
oraz grupê operacyjn¹ Komen-
danta Powiatowego PSP. Do dzia-
³añ zadysponowane zosta³y tak¿e
si³y Policji, których zadaniem by³o

zabezpieczenie trasy przejazdu
pojazdów po¿arniczych na miej-
sce zdarzenia oraz zabezpieczenie
terenu zak³adu przed dostêpem
osób postronnych. Pierwsze dzia-
³ania, polegaj¹ce na uruchomie-
niu instalacji zraszaczowej, znaj-
duj¹cej siê nad zbiornikami z amo-
niakiem, odciêciu zaworami
uszkodzonego odcinka instalacji
amoniakalnej oraz ewakuacji po-
szkodowanego zosta³y podjête
przez pracowników zak³adu. Po-
niewa¿ ratownikowi (ubranemu
w ubranie gazoszczelne i aparat
powietrzny), nie uda³o siê ewaku-
owaæ poszkodowanej osoby w bez-
pieczne miejsce (poza strefê zagro-
¿enia) oraz zamkn¹æ wszystkich za-
worów odcinaj¹cych przy zbiorni-
ku z amoniakiem do dzia³añ zo-
stali wprowadzeni stra¿acy-ratow-
nicy chemiczni z Jednostki Ratow-
niczo-Gaœniczej w Le¿ajsku. Ich
zadania w pocz¹tkowej fazie pole-
ga³y na; rozpoznaniu sytuacji,
wyznaczeniu strefy zagro¿enia
(przy u¿yciu mierników gazu),
ustawieniu dwóch kutyn wod-
nych przed wejœciem do strefy za-
gro¿enia, udzieleniu kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy poszkodo-
wanemu i jego ewakuacji w miej-
sce bezpieczne. Nastêpnie po
przybyciu dodatkowych zastêpów
z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej
PSP w Nowej Sarzynie przygoto-
wano stanowisko do dekontami-
nacji wstêpnej, zorganizowano
zaopatrzenie wodne, udzielono
pomocy przy zakrêceniu zaworów
na uszkodzonym odcinku insta-
lacji oraz przyst¹piono do uszczel-
nienia miejsca z którego wycieka
amoniak. Kieruj¹cy Dzia³aniem
Ratowniczym we wspó³pracy
z Dowódc¹ Specjalistycznej Gru-

py Ratownictwa Chemiczno-Eko-
logicznego zorganizowa³ sieæ
³¹cznoœci na potrzeby prowadzo-
nych dzia³añ, podzieli³ teren dzia-
³añ na odcinki bojowe, zorganizo-
wa³ punkt przyjêcia si³ i œrodków
oraz wspó³pracowa³ z kadr¹ in¿y-
nieryjno-techniczn¹ zak³adu, na
bie¿¹co informuj¹c o swoich dzia-
³aniach Dy¿urnego Stanowiska
Kierowania Komendanta Powia-
towego PSP w Le¿ajsku. Przyby³e
na miejsce zdarzenia si³y II rzutu,
sk³adaj¹ce siê z zastêpów Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych z Gro-
dziska Dolnego i Sarzyny dosta³y
zadania polegaj¹ce na: udzieleniu
pomocy przy organizacji zaopa-
trzenia wodnego z zak³adowej sie-
ci hydrantowej, ustawieniu dodat-
kowych kurtyn wodnych, zabez-
pieczeniu studzienek kanalizacyj-
nych, przewietrzeniu hali g³ównej
zak³adu z oparów amoniaku. Po
zatrzymaniu wycieku amoniaku,
przy u¿yciu specjalistycznego
sprzêtu uszczelniaj¹cego nast¹pi-
³o odpompowanie wody poakcyj-
nej do zbiorników zastêpczych,
celem jej neutralizacji. Przez ca³y
czas trwania dzia³añ, przy u¿yciu
specjalistycznego wyposa¿enia,
w tym czujników gazu i detekcji
prowadzony by³ monitoring. Pod-
sumowania æwiczeñ dokona³ bryg.
Bogdan Ko³cz – Komendant Po-
wiatowy PSP w Le¿ajsku i pan Jan
Krzy¿ak – Wiceprezes Zarz¹du
ZPOW „Hortino”. Æwiczenia po-
twierdzi³y koniecznoœæ doskonale-
nia organizacji i prowadzenia ak-
cji z udzia³em emisji substancji
niebezpiecznej celem wypracowa-
nia jak najlepszych metod i form
likwidacji takich zagro¿eñ.

bryg. Jacek Grzywna
Zdjêcia: st. kpt. W. D³ugosz

Ćwiczenia pod kryptonimem „HORTINO”Ćwiczenia pod kryptonimem „HORTINO”
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Jego opiekunki: Agnieszka
Wañczyk-Chmura i Maria Kuszaj
-Baftijari podkreœlaj¹, ¿e g³ównym
za³o¿eniem projektu by³o nie tyl-
ko przybli¿enie osi¹gniêæ wybitnej
fizyczki i chemiczki, dwukrotnej
laureatki Nagrody Nobla – Marii
Curie-Sk³odowskiej, ale przede
wszystkim zainteresowanie ucz-
niów fizyk¹, w myœl has³a, ¿e fizy-
ka nie musi byæ trudna. Projekt
trwa³ od marca do czerwca 2014
roku. W jego ramach, m³odzie¿
Zespo³u Szkó³ Technicznych mia-
³a okazjê zwiedziæ Port Lotniczy
„Rzeszów – Jasionka”, gdzie mo-
g³a sprawdziæ w praktyce pracê
urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych pro-
mieniotwórczoœæ oraz poznaæ
strukturê dzia³ania lotniska.
2 czerwca br. w auli ZST odby³o
siê podsumowanie projektu. Bio-
r¹cy w nim udzia³ uczniowie w pre-
zentacji multimedialnej przedsta-
wili dokonania Marii Curie-Sk³o-
dowskiej (opracowanie teorii pro-

Co by by³o, gdyby… nie by³o

Marii Curie-Sk³odowskiej?
Takim has³em zosta³ opatrzony
projekt realizowany przez m³o-
dzie¿ Zespo³u Szkó³ Technicznych
im. Tadeusza Koœciuszki w Le¿aj-
sku.

mieniotwórczoœci, technik roz-
dzielania izotopów promienio-
twórczych, odkrycie pierwiastków
– polonu i radu). W czêœci prak-
tycznej, Przemys³aw Kak, uczeñ
technikum elektronicznego zade-
monstrowa³ skonstruowany przez
siebie dozymetr, wykorzystuj¹c do
jego budowy wiedzê z fizyki i elek-
troniki. Da³ tym samym przyk³ad
m³odzie¿y jak po³¹czyæ teoriê
z praktyk¹, a fizyka, chocia¿ przez
wielu uwa¿ana za jeden z najtrud-
niejszych przedmiotów, pomaga
zrozumieæ otaczaj¹cy nas œwiat
i z pewnoœci¹ powinna byæ nie-
zbêdnym elementem wykszta³ce-
nia wspó³czesnego cz³owieka.
W dalszej czêœci swojej prezenta-
cji Przemek przedstawi³ wnioski
z badañ promieniotwórczoœci,
które przeprowadzi³ na terenie
Nowej Sarzyny. Nastêpnie omó-
wiono wyniki ankiety o promie-
niotwórczoœci, przeprowadzonej
wœród uczniów naszej szko³y. Po-
kaza³y one, ¿e wiedza na ten te-
mat jest niewystarczaj¹ca. Na ko-
niec podano przyk³ady wykorzy-
stywania promieniotwórczoœci
w ¿yciu codziennym, m.in. w szpi-

Przemek Kak:

Moj¹ pracê nad projektem rozpocz¹³em od zbudowania przyrz¹du do
mierzenia dawek promieniowania – dozymetru. Jest to drugie urz¹dze-
nie tego typu, które wykona³em. Pierwsze by³o za du¿e i niedok³adne.
Podstaw¹ takiego miernika jest zasilacz generuj¹cy napiêcie 390V.
Tê funkcjê pe³ni przetwornica impulsowa, której zastosowanie pozwoli³o
znacznie zmniejszyæ wymiary oraz moc pobieran¹ przez urz¹dzenie. Po
stabilizacji napiêcie zasila przyrz¹d pomiarowy – tubê CTC-5. Uk³ad
Atmega8, zaprogramowany w jêzyku C analizuje wyniki i wykonuje
obliczenia. Dawka promieniowania ukazuje siê na wyœwietlaczu. Przy
pomocy dozymetru przeprowadzi³em badania w celu zmierzenia natu-
ralnego promieniowania w mieœcie, w którym mieszkam. Dodatkowo
mia³em mo¿liwoœæ zbadania kilku promieniotwórczych przedmiotów,
w tym tlenku toru.

�Kamil Miœkiewicz i Pawe³ Perlak pod-

czas wycieczki do Portu Lotniczego

„Rzeszów – Jasionka”.

Tegoroczny Miêdzypowiatowy
Konkurs Historyczny organizowa-
ny przez Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Nowej Sarzynie prze-
biega³ pod has³em Rzeczpospo-
lita w XVII wieku – wiek wojen.
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch eta-
pów. Pierwszy etap konkursu prze-
prowadzony zosta³ w grudniu ubie-
g³ego roku w szko³ach macierzy-
stych. Do tego etapu zg³osi³o siê
120 uczniów z nastêpuj¹cych
Gimnazjów z: Dêbna, Grodziska
Dolnego, Kamienia, Kury³ówki,
Niska, Nowej Sarzyny, Rakszawy,
Rudnika, Le¿ajska, Sarzyny. II etap
zosta³ przeprowadzony w marcu
bie¿¹cego roku w Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Nowej Sarzynie,
a zakwalifikowa³o siê do niego
20 uczniów.

Celem konkursu by³o: wy³ania-
nie talentów i wspieranie uczniów
zdolnych w rozwijaniu i poszerza-
niu zainteresowañ historycznych,
motywowanie uczniów do samo-
dzielnego poszerzania wiedzy hi-
storycznej, pomoc uczniom

w praktycznym wykorzystaniu
zdobytej wiedzy historycznej, przy-
gotowanie uczniów do dalszego
kszta³cenia historycznego, moty-
wowanie uczniów do rozwijania
swoich umiejêtnoœci i zdolnoœci
historycznych, pog³êbianie œwia-
domoœci narodowej i obywatel-
skiej, kszta³towanie dumy z dzie-
dzictwa kulturowego i osi¹gniêæ
narodu polskiego, wysuwania hi-
potez, w³asnych opinii oraz po-
prawnego argumentowania, pro-
mowanie osi¹gniêæ uczniów i ich
nauczycieli. Autorem testów kon-

kursowych w poszczególnych eta-
pach by³ mgr Antoni Bereziewicz
– d³ugoletni nauczyciel historii
w Zespole Szkó³ im. Ignacego
£ukasiewicza w Nowej Sarzynie
i w Zespole Szkó³ Licealnych im.
Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku.
Koordynatorem konkursu by³ Sta-
nis³aw Smycz nauczyciel historii
w Gimnazjum w Nowej Sarzynie.

Organizatorzy konkursu gratu-
luj¹ uczestnikom eliminacji szkol-
nych i laureatom du¿ej wiedzy hi-
storycznej z zakresu historii Polski
w XVII wieku. Wszystkim nauczy-

Miêdzypowiatowy Konkurs Historia – 2013/2014

�Finaliœci i opiekunowie Miêdzypowiatowego Konkursu Historycznego.

cielom historii-opiekunom za za-
interesowanie uczniów i podjecie
trudu przygotowania. Organizato-
rzy zapraszaj¹ do udzia³u w nastêp-
nym konkursie, który odbêdzie siê
w roku szkolnym 2014/15. Patro-
nat objêli i ufundowali nagrody
dla laureatów Miêdzypowiatowe-
go Konkursu Historycznego: pani
senator RP Janina Sagatowska,
pan pose³ RP Zbigniew Rynasie-
wicz, pan pose³ RP Stanis³aw
Ozóg, pan Stanis³aw Bartnik Rad-
ny Sejmiku Województwa Podkar-
packiego, pan Jan Kida Starosta
Le¿ajski, pan Marek Ordyczyñski
Dyrektor ARiMR, pan Zbigniew
Trêbacz Dyrektor Zespo³u Szkó³
Licealnych im. Boles³awa Chrobre-
go w Le¿ajsku, pan Andrzej
Chmura Dyrektor Muzeum Zie-
mi Le¿ajskiej, pan Les³aw Marci-
niak Dyrektor Gimnazjum
w Nowej Sarzynie.

 Organizatorzy konkursu dziê-
kuj¹ wszystkim sponsorom za
ufundowanie cennych nagród dla
laureatów.

AB

talach i lotniskach. Projekt „Co
by by³o, gdyby… nie by³o Marii
Curie-Sk³odowskiej” udowodni³,
¿e warto podejmowaæ podobne
inicjatywy i z pewnoœci¹ bêd¹ one
realizowane w Zespole Szkó³ Tech-
nicznych. Uczniowie bior¹cy udzia³
w projekcie: Mateusz Szczêch,
Adam Rup – technikum informa-
tyczne, Przemys³aw Kak, Kamil
Miœkiewicz, Pawe³ Perlak, Micha³
Otrêba, Wojciech Gruszka, Maciej
Wiatrowicz – technikum elektro-
niczne.

ZST
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Gospodynie przygotowa³y pysznoœci
25 maja na Stadionie Sportowym
w Giedlarowej odby³y siê Ogól-
nopolskie Prezentacje Tradycyj-
nych Potraw Wiejskich „W³o-
œciañskie Jad³o” pod honorowym
patronatem Marsza³ka Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Nie trzeba spektakularnych
czynów, aby staæ siê przyjacielem
pszczó³. Wystarczy, ¿e zmienisz
trochê swoje najbli¿sze otoczenie,
zasadzisz nektarodajne roœliny na
swoim balkonie lub w ogrodzie.
Zadbaj o to, aby znalaz³y siê tam
elementy, które sprawi¹, ¿e psz-
czo³y bêd¹ mog³y bezpiecznie
mieszkaæ i zbieraæ nektar. Szko³a
Podstawowa z Zespo³u Szkó³ im.
Jana Paw³a II w Brzózie Królew-
skiej zosta³a laureatem ogólno-
polskiego konkursu ekologiczne-
go – Akademia Przyjació³ Pszczó³

Jest to impreza, która ma na celu
przybli¿enie wspó³czesnemu spo-
³eczeñstwu smak dawnych i czêsto
zapomnianych, a bardzo zdrowych
i oryginalnych potraw przygotowy-
wanych niegdyœ przez naszych
przodków. Wziê³o w niej udzia³ sie-
demnaœcie delegacji kó³ gospodyñ
wiejskich, organizacji kobiecych
i zespo³ów ludowych z ca³ego Pod-
karpacia, wystawiaj¹c kramy z roz-
maitymi specja³ami polskiej wiej-
skiej kuchni, smacznymi a zarazem
prostymi, przygotowanymi w opar-
ciu o zdrowe, ekologiczne sk³adni-
ki wyprodukowane najczêœciej we
w³asnych gospodarstwach. Dopi-
sa³o tak¿e liczne grono zaproszo-
nych goœci, przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych, instytucji, firm
i Sponsorów, m.in.: Pos³owie na
Sejm RP Stanis³aw O¿óg i Kazi-
mierz Go³ojuch, Wicestarosta Po-
wiatu Le¿ajskiego Marek Kogut,
Wójt Gminy Le¿ajsk Krzysztof So-
bejko, Burmistrz Le¿ajska Piotr
Urban, radni powiatowi Adam
WylaŸ oraz Jan Krzy¿ak, Wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Le¿ajsk
Wojciech Loryœ wraz z radnymi
Rady Gminy, Dyrektor ARIMR
w Rzeszowie Marek Ordyczyñski,
Dyrektor Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie Marek Ja-
strzêbski. Wszystkie grupy prezen-

tuj¹ce, potrawy otrzyma³y nagro-
dy rzeczowe ufundowane przez
licznych sponsorów. Degustacji tra-
dycyjnych produktów wiejskiej
kuchni towarzyszy³y wystêpy arty-
styczne. W programie wyst¹pili:
Kapela Ludowa z Giedlarowej,
Dzieciêca Grupa „Maraton Boogie”
z Giedlarowej, Dzieciêca Grupa
Taneczna „Folusz” z Giedlarowej,
Zespó³ „Dêbnianie” z Dêbna, Teatr
Tañca „Lewenia” z Ukrainy, Zespó³
Taneczny „Triumf ” z Ukrainy, Ze-
spó³ „Wierzawianie” z Wierzawic,
Zespó³ „Olszynka” z Biedaczowa,
Zespó³ „Cha³upczanie” z Cha³u-
pek Dêbniañskich, Zespó³ „Brzo-
zoki” z Brzózy Królewskiej, Zespó³
„Kalina” z Przychojca, Zespó³ Wo-
kalno-Instrumentalny „Sami Swoi”
z Huciska.

Podczas imprezy zosta³ zorgani-
zowany konkurs kulinarny dla
mê¿czyzn, w którym udzia³ wziêli
Wicestarosta Powiatu Le¿ajskiego
Marek Kogut, Wójt Gminy Le¿ajsk
Krzysztof Sobejko, Burmistrz Mia-
sta Le¿ajska Piotr Urban oraz dy-
rektor GOK Marek Krauz. Pano-
wie z kilku losowo wybranych pro-
duktów musieli przyrz¹dziæ atrak-

cyjne danie oraz wymyœliæ ciekaw¹
nazwê przygotowanej potrawy.
Wœród wylosowanych artyku³ów
spo¿ywczych królowa³y „tradycyj-
ne” sk³adniki: ¿elki oraz cukierki
Lentilki, które w po³¹czeniu z ce-
bul¹, czosnkiem i innymi warzy-
wami da³y mo¿liwoœæ stworzenia
wyj¹tkowo „regionalnych” i specy-
ficznych kompozycji kulinarnych.
Decyzj¹ Jury wszyscy Panowie otrzy-
mali równorzêdne noty i uzyskali
tytu³y „Mistrzów W³oœciañskiego
Sto³u”. G³ównym organizatorem
by³ GOK Gminy Le¿ajsk nato-
miast wspó³organizatorami byli:
Powiat Le¿ajski, Gmina Le¿ajsk.
Licznie zgromadzona publicznoœæ,
któr¹ organizatorzy szacuj¹ na ok.
1500 osób mog³a pokosztowaæ
wszystkich potraw. Imprezie towa-
rzyszy³y kiermasze, wystawy i urz¹-
dzenia rekreacyjne dla dzieci. Na
zakoñczenie na pod³odze tanecz-
nej odby³a siê zabawa taneczna –
przy akompaniamencie zespo³u
„Medium”.

Organizatorzy sk³adaj¹ serdecz-
ne podziêkowania wszystkim dar-
czyñcom i sponsorom za pomoc
w zorganizowaniu imprezy. Spon-

sorzy, partnerzy, wspó³organizato-
rzy: Wójt Gminy Le¿ajsk Krzysztof
Sobejko, Powiat Le¿ajski, Woje-
wództwo Podkarpackie, Wojewódz-
ki Dom Kultury w Rzeszowie, To-
masz Józefczyk – Stacja Paliw
„Spec” w Giedlarowej, Pose³ na
Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz,
Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Rzeszowie,
So³tys wsi Giedlarowa Zdzis³aw
Duszyñski, So³tys wsi Cha³upki
Dêbniañskie Piotr Szpila, Bank
Spó³dzielczy w ̄ o³yni, Spó³ka Sta-
re Miasto-Park Sp. z o.o., Miros³aw
K³osowski Drukarnia „EMKa”,
Lokalna Grupa Dzia³ania Stowa-
rzyszenie „Region Sanu i Trzebo-
œnicy” w Wierzawicach, Podkarpac-
ki Oœrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale, Podkarpacka Izba
Rolnicza w Boguchwale, Bank
Spó³dzielczy w Le¿ajsku, Firma
„Texpol” Sp. z o.o. z Cha³upek
Dêbniañskich, Jan i Maria Czer-
wonkowie – Przedsiêbiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowe „EDMAG”
w Giedlarowej, Jerzy Murdzia –
JAMFOT Zak³ad Fotograficzny
Kodak Express, Grupa ̄ ywiec S.A.
Browar w Le¿ajsku, Beata Pêcak –
Firma APEX-PLUS w Le¿ajsku, Ro-
man Kochman – Skup Z³omu
i Metali Kolorowych w Giedlaro-
wej, Firma Coopexim sp. z o.o.,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Gie-
dlarowej, Komenda Powiatowa Po-
licji w Le¿ajsku, Klub Sportowy
„Victoria” w Giedlarowej, Inventor
Catering Imprezy, Spó³dzielnia
socjalna „Dêbnianka”.

Wszystkim powy¿szym serdecz-
nie dziêkujemy!

Ratujmy

pszczo³y

– „Z Kujawskim pomagamy psz-
czo³om”, którego organizatorem
by³a firma ZT Kruszwica, a part-
nerem Fundacja Nasza Ziemia.

Pszczo³a to wyj¹tek, ale ka¿dy, bez
wyj¹tku, mo¿e jej pomagaæ – motto
to zainspirowa³o uczniów Szkol-
nego Ko³a Ekologicznego pod
opiek¹ Bo¿eny Rz¹sa, którzy
3 marca br. przyst¹pili do progra-
mu edukacyjnego, skierowanego
do placówek edukacyjnych z ca³ej
Polski. W ramach Akademii reali-
zowali, na podstawie materia³ów
edukacyjnych opracowanych
przez ekspertów, ciekawe, interak-
tywne zajêcia pozalekcyjne poru-
szaj¹ce tematykê wyj¹tkowych, ale
zagro¿onych wyginiêciem owa-
dów pszczo³owatych. W ramach

zajêæ uczniowie uczestniczyli w za-
jêciach plenerowych w pobliskich
pasiekach, gdzie bezpoœrednio
mogli dowiedzieæ siê o organizacji
i hierarchii w rodzinie pszczelej,
wzajemnej komunikacji siê zwie-
rz¹t i ich cyklu rozwojowego.
Mogli zobaczyæ królow¹ roju, trut-
nie, robotnice roznosz¹ce nektar
po komórkach plastra oraz zbie-
raczki z koszyczkami wype³niony-
mi ¿ó³tym py³kiem. Uczniowie w
ramach w³asnego, wolnego czasu,
wed³ug udzielonej przez opieku-
na instrukcji, wykonali samodziel-
nie kilkanaœcie pszczelich hoteli-
ków jak i poide³ka dla pszczó³ dzi-
ko ¿yj¹cych, które zosta³y ustawio-
ne w obrêbie starego, opuszczo-
nego sadu. 17 kwietnia br. prze-

s³ano do Organizatora konkursu
fotorelacjê z realizacji zadañ, a ju¿
5 maja Szko³a otrzyma³a pisemn¹
informacjê o wygranej nagrodzie
g³ównej w konkursie Akademii
Przyjació³ Pszczó³ z dopiskiem, ¿e
praca konkursowa wyró¿ni³a siê
wœród 350 zg³oszeñ kreatywnoœci¹
prezentowanych dzia³añ, wyj¹t-
kow¹ estetyk¹ pracy oraz zaanga-
¿owaniem dzieci i placówki w real-
ne dzia³ania zmierzaj¹ce do ochro-
ny pszczó³. Nagroda konkursowa
to sfinansowanie przez Organiza-
tora wyposa¿enia pracowni przy-
rodniczej (sprzêt edukacyjny)
o wartoœci 4 500 z³ netto oraz pa-
kiet gad¿etów programu „Z Ku-
jawskim pomagamy pszczo³om”
dla dzieci.
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Od godziny 15-16 na estradzie
prezentowa³y siê przedszkolaki
z Brzyskiej Woli i Kury³ówki, nio-
s¹c w piosenkach (Na pla¿y,
Gwiazda filmowa, Daj mi rêkê tato,
Zuzia lalka niedu¿a, Mama wszyst-
ko wie, S³odki Rock&Rool) i tañ-
cach (Wiewióreczki, Posz³o dziewczê
po ziele): radoœæ, uœmiech i zaba-
wê. Obok estrady swoje zmagania
z najm³odszymi rozpocz¹³ ju¿ po
raz kolejny zaprzyjaŸniony klaun
Fred, który swoimi zabawami
i humorem wci¹gn¹³ do wspólnej
zabawy nie tylko dzieci ale rów-
nie¿ rodziców. Oficjalnego otwar-
cia dokona³ Gospodarz Gminy
Tadeusz Halesiak, witaj¹c zapro-
szonych goœci i wszystkich przy-
by³ych mieszkañców Gminy. Jak
na tak¹ uroczystoœæ przysta³o,
w czêœci artystycznej zaprezento-
wa³y swoje umiejêtnoœci zespo³y
dzia³aj¹ce przy Gminnym Oœrod-
ku Kultury; Zespo³y Œpiewacze:
Jagoda, Kalina, Leszczyna i Ja-
rzêbina, wokaliœci, chór mêski
oraz cz³onkowie zespo³u Violli-
nus z Jelnej. Du¿e wra¿enie na
ogl¹daj¹cych zrobi³ pokaz jednej
z najbardziej widowiskowych dys-
cyplin sportów motorowych, akro-
bacji motocyklowych w wykona-
niu Freestyle Motocross Team
Tarnów. Niew¹tpliwie atrakcj¹
muzyczn¹ by³ wystêp m³odzie¿o-
wego zespo³u White Socks z Le-
¿ajska. Podczas ich wystêpu bawili
siê œwietnie nie tylko nastoletni
s³uchacze, ale równie¿ doros³a i bar-
dziej doros³a publicznoœæ. Wspa-
nia³a muzyka, ruch sceniczny,
kultura wokalna, a przede wszyst-
kim talent wykonawców spowo-

dowa³y, ¿e ogl¹daj¹cy byli zafascy-
nowani ich wystêpem. M³odzi
muzycy, zaprezentowali nam w³a-
sne utwory jak równie¿ kultowe
utwory rockowe i rock’n’rollowe.
Gwiazd¹ tegorocznych Dni Gmi-
ny by³ znany z niezwyk³ej przebo-
jowoœci, zespó³ Power Play z Za-
moœcia, który swoimi hitami (Ko-
chaj mnie, Nie bo nie, Zawsze coœ…)
i prowadzeniem bawili uczestni-
ków koncertu, a m³ode fanki do-
prowadzaj¹c do niesamowitej eu-
forii… Mówi¹ o sobie, ¿e nie lubi¹
robiæ wokó³ siebie du¿ego szumu,
ale gdy tylko pojawi¹ siê na sce-
nie, zaczarowuj¹ ludzi tak, ¿e nogi
same rw¹ siê do tañca. Na zakoñ-
czenie do póŸnych godzin noc-
nych odby³a siê zabawa taneczna
z zespo³em Hewen. Sponsorami
niedzielnej imprezy byli: Browar
Le¿ajsk oraz Inventor Catering.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania w/w sponsorom.

gbpwz

Wiêcej zdjêæ na

www.kurylowka.pl –

zak³adka foto galeria.

Niedzielne popo³udnie 8 czerwca
br. – ¿ar z nieba, a my ruszamy
z naszymi uroczystoœciami, trafili-
œmy na najbardziej s³oneczn¹
i gor¹c¹ niedzielê tej wiosny, chcia-
³oby siê powiedzieæ SUPER!!!

Dni Gminy – Kuryłówka 2014Dni Gminy – Kuryłówka 2014
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W kategorii Dzia³acz Samorz¹-
dowy Wójt Gminy Kury³ówka wy-
ró¿ni³ i podziêkowa³ za pracê Prze-
wodnicz¹cym Komisji Sta³ych
Rady Gminy Kury³ówka: Kazi-
mierzowi Lewkowicz,Wies³awo-
wi Borek,Tadeuszowi £apka,Sta-
nis³awowi Mazurek.

W kategorii wspó³praca z Sa-
morz¹dem Gminnym w Dziedzi-
nie Oœwiaty: El¿bietê Œliz na-
uczycielkê SP w Brzyskiej Woli, za
wspó³prace i zaanga¿owanie pod-
czas szkoleñ komputerowych w ra-
mach programu pod nazw¹ „Sieæ
szerokopasmowa Polski Wschod-
niej” za przygotowanie z sukcesa-
mi uczniów Szko³y Podstawowej
w Brzyskiej Woli do Ogólnopol-
skiej Olimpiady z jêzyka angiel-
skiego Olimpus i Olimpusek;
Ma³gorzatê Kordas – pedagog
szkolny ZS w Kury³ówce, która od
wielu lat wspó³pracuje z Gminn¹
Komisj¹ Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych w zakresie
planowania i realizowania zadañ
profilaktycznych w szkole, ponad-
to jako pedagog szkolny œciœle
wspó³pracuje z Gminnym Oœrod-
kiem Pomocy Spo³ecznej w celu
skutecznej pomocy dzieciom, jest
równie¿ cz³onkiem powo³anego
w Gminie Zespo³u Interdyscypli-
narnego ds. przeciwdzia³ania prze-
mocy w rodzinie; Tadeusza Kyæ –
Prezesa Stowarzyszenia Wspiera-
nia Inicjatyw Kulturalno-Oœwia-
towych i Gospodarczych w D¹bro-
wicy, przedsiêbiorcê wyró¿niaj¹ce-
go siê du¿ym zaanga¿owaniem
i odpowiedzialnoœci¹ za podejmo-
wane dzia³ania na potrzeby œrodo-
wiska lokalnego.

W kategorii dzia³alnoœæ kultu-
ralna w œrodowisku lokalnym:
ZbigniewaTrykê, który swoj¹
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na polu kul-
tury rozpocz¹³ pod koniec lat
60-tych ubieg³ego wieku, nale¿¹c
do Zespo³u Tañca Ludowego dzia-
³aj¹cego przy Oœrodku Kultury.
Bêd¹c w szkole œredniej nale¿a³
równie¿ do Teatru Dramatyczne-
go dzia³aj¹cych przy GOK i GBP
w Kury³ówce. Ponadto by³ d³ugo-
letnim cz³onkiem Orkiestry Dê-

tej, obecnie nale¿y do chóru mê-
skiego dzia³aj¹cego przy Oœrodku
Kultury; Zespó³ Œpiewaczy Jarzê-
bina z Kury³ówki obchodz¹cy
Jubileusz 10-lecia dzia³alnoœci, za-
³o¿ony w 2004 roku, od tego cza-
su aktywnie uczestniczy w ¿yciu
kulturalnym bior¹c udzia³ w ró¿-
nych przedsiêwziêciach i przegl¹-
dach zespo³ów folklorystycznych
na terenie gminy, powiatu i woje-
wództwa.

W kategorii czytelnik roku:
mieszkankê Kury³ówki – Lucynê
Pietrycha, która od chwili zapisa-
nia siê do biblioteki, czyli 1995
roku, przeczyta³a blisko 2000 ksi¹-
¿ek. Interesuje siê zarówno litera-
tur¹ kobiec¹, obyczajow¹, sensa-
cyjn¹, jak i literatur¹ faktu. Lau-
reatka konkursu „Czytelnik Roku
2013”.

W kategorii wyró¿niaj¹cy siê
sportowiec: Katarzynê Socha
uczennicê III klasy gimnazjum
Zespo³u Szkó³ w Kury³ówce, któ-
ra od kilku lat nale¿y do KLKS
„Azalia” w Brzózie Królewskiego,
bior¹c udzia³ w Ogólnopolskich
wyœcigach kolarskich zajmuje wy-
sokie miejsca, aktualnie jest Mi-
strzyni¹ Polski w kolarstwie prze-
³ajowym w kategorii juniorek

m³odszych; Marcina Sochê m³o-
dego, uzdolnionego pi³karza gra-
j¹cego w Ludowym Klubie Spor-
towym „Brzyska” w Brzyskiej Woli,
który mimo m³odego wieku umie
kierowaæ gr¹ dru¿yny. Najwiêksze
jego osi¹gniecie to awans z dru-
¿yn¹ juniorów w roli kapitana do
Klasy Okrêgowej Podokrêgu Sta-
lowa Wola. Obecnie zespó³ junio-
rów zajmuje 1 miejsce pozostawia-
j¹c za sob¹ takie dru¿yny jak: Orze³
Rudnik czy Stal Stalowa Wola.

W kategorii Dzia³alnoœæ spo-
³eczna: Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Gminy Kury³ówka,
które dzia³a od ponad 10 lat. Po-
dejmuje wa¿ne spo³ecznie dzia³a-
nia w dziedzinie spraw gospodar-
czych s³u¿¹cych rozwojowi lokal-
nej spo³ecznoœci, a tak¿e kultury,
z uwzglêdnieniem obszaru ca³ej
Gminy Kury³ówka. Bierze wspó³-
udzia³ w opracowywaniu i realiza-
cji Programów Rozwoju Gmi-
ny. Prowadzi dzia³alnoœæ wydawni-
cz¹,wspiera inicjatywy maj¹ce na
celu ochronê dorobku kulturowe-
go Gminy; Jana Sarzyñskiego,
który od wielu lat bezinteresow-
nie, niezale¿nie od warunków at-
mosferycznych pomaga przy in-
stalacji Mammobusu Fundacji
SOS ¯ycie podczas bezp³atnych

Dzieñ Samorz¹dowca
w Gminie Kury³ówka

30 maja 2014 r. w Gminnym
Oœrodku Kultury w Kury³ówce
odby³a siê uroczysta gala, podczas
której wójt gminy Tadeusz Hale-
siak wyró¿ni³ osoby i organizacje,
które swoj¹ prac¹ i zaanga¿owa-
niem przyczyniaj¹ siê do rozwoju
gminy, wzbogacaj¹c tym jej po-
tencja³.

badañ profilaktycznych dla kobiet
z Gminy Kury³ówka, ponadto
jako elektryk s³u¿y swoj¹ pomoc¹
podczas imprez organizowanych
przez GOK.

W kategorii Przedsiêbiorca za
wk³ad w rozwój lokalnego rynku
pracy podziêkowania otrzymali:
Henryk Bazan – Prezes Gmin-
nej Spó³dzielni Samopomoc
Ch³opska w Le¿ajsku; Boles³aw
Wilkos – w³aœciciel firmy Plus–
Market w Kury³ówce; Wies³aw
Bagniak – w³aœciciel Firmy
ELINSBUD z Brzyskiej Woli.

Ponadto z okazji Jubileuszu 10-
lecia lokalnego kwartalnika „Ku-
ry³owskie Wieœci” wyró¿nienia
wójta otrzyma³ zespó³ redakcyjny
w sk³adzie: Alicja Kycia, Roman
Sza³ajko, Aureliusz Darnia
i Marek Latawiec.

Œwi¹teczn¹ atmosferê tego wy-
darzenia podkreœla³a piêkna sce-
nografia przygotowana przez pra-
cowników GOK-u oraz czêœæ ar-
tystyczna w wykonaniu m³odych
artystów dzia³aj¹cy w zespo³ach
artystycznych i ko³ach GOK,
a tak¿e przeurocze przedszkolaki
ze Szko³y Podstawowej w Brzyskiej
Woli.
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Najwiêksz¹ efektywnoœæ w prze-
liczeniu na jednego ucznia osi¹-
gnê³y Szko³a Podstawowa w Ru-
dzie £añcuckiej oraz Przedszkole
Samorz¹dowe „Niezapominajka”
w Nowej Sarzynie. W dniach od
20 do 22 maja mia³o miejsce pod-
sumowanie akcji w placówkach.
W tym czasie organizatorzy odwie-
dzili Szko³y Podstawowe w Tarno-
górze, Sarzynie, £êtowni, Wólce
£êtowskiej, Woli Zarczyckiej i Jel-
nej, Przedszkola Samorz¹dowe
w £êtowni i Woli Zarczyckiej, Od-
dzia³y Przedszkolne w Sarzynie
oraz Gimnazja w Sarzynie i Maj-
danie £êtowskim, aby wrêczyæ
uczestnikom nagrody i podziêko-
waæ im za udzia³ w akcji. Ka¿da

z placówek otrzyma³a równie¿ po
cztery symboliczne drzewka do
posadzenia na swoim terenie.

Fina³ tegorocznej edycji akcji
odby³ siê 23 maja w auli Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w Nowej
Sarzynie. Uczestniczyli w nim
dzieci z Przedszkola Samorz¹dowe-
go Nr 1 i „Niezapominajki” oraz
uczniowie Szkó³ Podstawowych
w Rudzie £añcuckiej i Nowej Sa-
rzynie, uœwietniaj¹c imprezê wy-
stêpami artystycznymi. Najlepsze
placówki uhonorowano symbo-
licznymi czekami ufundowanymi
przez g³ównego sponsora – Elek-
trociep³owniê Nowa Sarzyna
Sp. z o.o. Ponadto, wszystkim
uczestnikom, sponsorom oraz

Turyœci mogli podziwiaæ azaliê
w pe³nej okaza³oœci podczas XXX
jubileuszowego zlotu „Ko³acznia”,
który odby³ siê 18 maja w ramach
obchodów „Dni Kwitn¹cej Azalii”
zorganizowanych przez Oœrodek
Kultury oraz Oddzia³ PTTK
w Nowej Sarzynie. Do wyboru by³y
trasa piesza i rowerowa z Parku nad
Trzeboœnic¹ w Nowej Sarzynie oraz
trasa rowerowa, której start zapla-
nowano przy Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej. Na fina³ przybyli tak¿e
uczniowie Zespo³u Szkól w Nowej

Podsumowanie akcji

osobom zaanga¿owanym w orga-
nizacjê zbiórki wrêczono nagrody,
dyplomy, pami¹tkowe medale oraz
listy gratulacyjne. Najlepsi zbiera-
cze w gminie – Dawid Janik
z Przedszkola Samorz¹dowego
„Niezapominajka” oraz Patrycja
Michalec ze SP w Nowej Sarzynie
otrzymali przenoœne komputery
– tablety. Na koniec koordynator
akcji Czes³aw Kozyra przekaza³ za-
stêpcy burmistrza Andrzejowi
Rychlowi symboliczne drzewko do
posadzenia w wybranym miejscu
miasta. Tegoroczn¹ edycjê „Drzew-
ka za butelkê” zorganizowali i nad-
zorowali pracownicy Zak³adów
Chemicznych „Organika-Sarzy-
na” S.A. – Czes³aw Kozyra, Janusz

Serafin i Andrzej Krawczyk przy
wsparciu pracowników Urzêdu
Miasta i Gminy w Nowej Sarzy-
nie. Obok Elektrociep³owni Nowa
Sarzyna sponsorami przedsiêwziê-
cia byli: Miasto i Gmina Nowa
Sarzyna, FHB „Janik” w Rudzie
£añcuckiej, Starostwo Powiatowe
w Le¿ajsku, Zak³ad Chemiczny
„Silikony Polskie”, Zak³ad Do-
œwiadczalny „Organika”, Nadsañ-
ski Bank Spó³dzielczy Oddzia³ w
Nowej Sarzynie, Ko³o £owieckie
„Polana”, MZK w Le¿ajsku oraz
ZGK w No-wej Sarzynie.

£¹cznie w jedenastu edycjach
akcji w naszej gminie zebrano ju¿
ponad 3,5 miliona butelek i posa-
dzono 1 551 drzewek.

Dni Kwitn¹cej Azalii 2014 Sarzynie, wracaj¹cy z trzydniowe-
go rajdu pieszego „Do Ÿród³a Trze-
boœnicy” w Medynii G³ogowskiej
oraz wielu turystów indywidual-
nych. Na goœci czeka³o mnóstwo
atrakcji, m.in. koncerty – solistów
i zespo³ów dzia³aj¹cych przy Oœrod-
ku Kultury, kapeli ludowej „Folk-
Band” z £êtowni, M³odzie¿owego
Zespo³u Pieœni i Tañca „Azalia”
w Woli Zarczyckiej, a tak¿e konku-
rencje sprawnoœciowe, pokazy ra-
townictwa medycznego i konkurs
wiedzy o regionie i ochronie przy-
rody o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna. Punktem
kulminacyjnym czêœci artystycznej
by³ koncert poezji œpiewanej w wy-
konaniu zespo³u „Manitou” z Rze-
szowa. Zlot zakoñczy³ siê festynem
przy muzyce zespo³u „The Brox”.

Sponsorami imprezy byli: Miasto
i Gmina Nowa Sarzyna, PGNiG
w Sanoku, Grupa ¯ywiec S.A. –
Browar w Le¿ajsku oraz Elektrocie-
p³ownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Wyj¹tkowo piêknie i obficie kwit³a w tym roku azalia pontyjska. Silnie
pachn¹ce kwiaty pojawi³y siê w rezerwacie „Ko³acznia” na pocz¹tku
maja. W ostatnim czasie wykonano nowe ogrodzenie rezerwatu oraz
zamontowano ca³odobowy monitoring, który skuteczniej pozwoli chro-
niæ ten zagro¿ony wyginiêciem gatunek. Przypomnijmy, ¿e jedyne
w tej czêœci Europy naturalne stanowisko ró¿anecznika ¿ó³tego pod-
dano w 2010 roku Monitoringowi gatunków i siedlisk przyrodniczych
ze szczególnym uwzglêdnieniem specjalnych obszarów ochrony sie-
dlisk Natura 2000.

Dobieg³a koñca XII edycja ogólno-
polskiej akcji „Drzewko za butelkê”.
M³odzi mieszkañcy naszej gminy
wziêli w niej udzia³ ju¿ po raz jede-
nasty. W zbieranie niepotrzebnych,
plastikowych butelek PET zaanga¿o-
wa³o siê w tym roku piêtnaœcie pla-
cówek oœwiatowych – piêæ przed-
szkoli, osiem podstawówek i dwa
gimnazja. W sumie zgromadzono
ponad 451 tys. butelek.

„Drzewko
za butelkê 2014”
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Imprezy kulturalne
WAKACJE Z KINEM MCK

Organizatorzy: MCK
Termin imprezy: każdy poniedziałek, środa, piątek
Miejsce: Sala widowiskowo-kinowa MCK

„SPOSÓB NA WAKACYJNĄ NUDĘ”
– WARSZTATY DLA DZIECI W BIBLIOTECE

PUBLICZNEJ W LEŻAJSKU
Organizatorzy: MCK – Biblioteka Publiczna
Termin imprezy: każdy wtorek i czwartek
w godzinach 11:00-13:00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Krótki opis: „Sposób na wakacyjną nudę” organizo-
wany jest w formie warsztatów literacko-plastycz-
no-językowych skierowanych głównie do dzieci i mło-
dzieży z terenu Leżajska. Dzieci będą poznawać pod-
czas kolejnych spotkań inny kraj świata, jego język,
zwyczaje, najsłynniejsze budowle, potrawy, itp. Na
zajęciach plastycznych wykonają własnoręcznie cha-
rakterystyczne przedmioty, elementy stroju związa-
ne z danym państwem.

LIPIEC

KONKURS „ROK 2014
– ROKIEM OSKARA KOLBERGA”

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Termin imprezy: lipiec-sierpień 2014 r.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

„PIKNIK REKREACYJNY W MAJDANIE
ŁĘTOWSKIM”

Organizatorzy: Rada sołecka w Majdanie Łętow-
skim, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Stowarzysze-
nie Inicjatyw Lokalnych „Benefactum”, Ośrodek
Kultury w Nowej Sarzynie
Termin imprezy: 6 lipca 2014 r.
Miejsce: Majdan Łętowski

SPOTKANIE Z BIESIADĄ
W MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ

Organizatorzy: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Termin imprezy: 28 czerwca, 5 lipca (data uzależ-
niona od pogody)
Miejsce: Leżajsk
Krótki opis: Przed Muzeum Ziemi Leżajskiej odbę-
dzie się karaoke z repertuarem biesiadno-ogniskowym
przy akompaniamencie Pana Zdzisława Zawilskiego.

„WAKACJE Z KULTURĄ” – WYCIECZKI,
PLENERY, KONKURSY, KONCERTY –

OŚRODKI KULTURY W BIEDACZOWIE,
BRZÓZIE KRÓL., CHAŁUPKACH DĘB.,

DĘBNIE, GIEDLAROWEJ, PISKOROWICACH,
WIERZAWICACH

Organizatorzy: ośrodki kultury w poszczególnych
miejscowościach
Termin imprezy: lipiec-sierpień 2014 r.
Miejsce: poszczególne miejscowości
Krótki opis: Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzie-
ży pozostającej w domach w czasie wakacji.

JUBILEUSZ ZESPOŁU REGIONALNEGO
„GRODZISZCZOKI”

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Termin imprezy: 5 lipca 2014 r.
Miejsce: Sala widowiskowa Ośrodka Kultury
w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: W roku bieżącym Zespół Regionalny
„Grodziszczoki” świętuje Jubileusz 40-lecia istnie-
nia i działalności artystycznej.

WAKACYJNE SPOTKANIA Z PALETĄ
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym
Termin imprezy: lipiec-sierpień 2014 r.
Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Krótki opis: Będzie to szereg cyklicznych spo-
tkań plenerowych, podczas których uczestnicy
warsztatów malarskich i rysunkowych przedsta-
wią otaczający nas świat realistycznie, fantastycz-
nie i karykaturalnie. Podsumowaniem tych działań
będzie wystawa pokazująca różne sposoby widze-
nia otaczającej nas rzeczywistości.

XXIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ

LEŻAJSK 2014
(według planu poniżej)
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„DNI MIASTA I GMINY
NOWA SARZYNA”

Organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna, Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie.
Termin imprezy: 20 lipca 2014 r.
Miejsce: Nowa Sarzyna

DZIEŃ RODZINY
Organizatorzy: LKS „Brzyska” Brzyska Wola, GOK
i GBP w Kuryłówce – Filia Brzyska Wola
Termin imprezy: 13 lipca 2014 r.
Miejsce: Brzyska Wola (stadion)

„POWITANIE WAKACJI W GOŚCIŃCU”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzy-
nie
Termin imprezy: 14 lipca 2014 r.
Miejsce: Łętownia

„MAGDALENKI” – SARZYNA
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzy-
nie, Stowarzyszenie „Sarzynioki”, KGW Sarzyna.
Termin imprezy: 22 lipca 2014 r.
Miejsce: Sarzyna
Krótki opis: Doroczna impreza folklorystyczna
„Magdalenki” ma charakter pikniku rodzinnego.

KONCERT UCZNIÓW AKADEMII
ARTYSTYCZNEJ DOREMI I DYSKOTEKA

NA PLAŻY
Organizatorzy: OK w Brzózie Królewskiej, Spół-
dzielnia Socjalna „Dębnianka”
Termin imprezy: 26 lipca 2014 r.
Miejsce: Zalew w Brzózie Królewskiej
Krótki opis: Koncert zespołów i solistów z terenu
miejscowości, zakończony dyskoteką.

BEZALKOHOLOWY PIKNIK
REKREACYJNO-SPORTOWY

W MALENISKACH – ODPUST PARAFIALNY
Organizatorzy: Organizacje społeczne wsi Ma-
leniska, GOK Gminy Leżajsk
Termin imprezy: 20 lipca 2014 r.
Miejsce: grzybek w Maleniskach
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin,
połączony z występami zespołów artystycznych,
konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
Na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna.

KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ I ZESPOŁÓW
Z BRZÓZY KRÓLEWSKIEJ

Organizatorzy: OK w Brzózie Królewskiej, Spół-
dzielnia Socjalna „Dębnianka”
Termin imprezy: 20 lipca 2014 r.
Miejsce: Zalew w Brzózie Królewskiej
Krótki opis: Koncert zespołów z terenu miejsco-
wości, zakończony biesiadą na plaży i wspólnym mu-
zykowaniu

SPOTKANIE Z FOLKLOREM I BIESIADĄ
ORAZ TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Organizatorzy: WDK w Kolonii Polskiej, GOK
w Kuryłówce
Termin imprezy: 20 lipca 2014 r.
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej, Cieplice Dolne
(boisko wielofunkcyjne)
Krótki opis: Imprezę rozpoczyna Turniej Piłki
Nożnej Oldbojów o puchar Wójta Gminy Ada-
mówka i Kuryłówka na boisku wielofunkcyjnym
w Cieplicach, po którym wszyscy przenoszą się
do Kolonii Polskiej przed miejscowy Wiejski Dom
Kultury, gdzie ma miejsce „Spotkanie z Folklo-
rem i Biesiadą”, w którym udział biorą Zespoły
Śpiewacze i Kapele.

PIKNIK REKREACYJNO-SPORTOWY
„CO TAM ZA MIEDZĄ”

W CHAŁUPKACH DĘBNIAŃSKICH
Organizatorzy: Organizacje społeczne wsi Cha-
łupki Dębniańskie, OK w Chałupkach Dębniań-
skich
Termin imprezy: 13 lipca 2014 r.
Miejsce: OK w Chałupkach Dębniańskich
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin,
połączony z występami zespołów artystycz-
nych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i doro-
słych. Na zakończenie odbędzie się zabawa ta-
neczna.

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU
„MOJA WIEŚ – MOJA GMINA
– MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dol-
nym
Termin imprezy: 13 lipca 2014 r.
Miejsce: Stadion LKS „Grodziszczanka” w Grodzi-
sku Górnym
Krótki opis: Jest to konkurs dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Grodzisko Dolne, który ma na celu
rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań
życiem społecznym i kulturalnym własnej miejsco-
wości, gminy i regionu oraz popularyzowanie i pro-
mowanie walorów naturalnych, turystycznych i kra-
jobrazowych własnej miejscowości oraz jej ludowe-
go dziedzictwa kulturowego w formie literackiej,
poetyckiej lub plastycznej.

DNI GRODZISKA
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym
Termin imprezy: 11-13 lipca 2014 r.
Miejsce: Stadion LKS „Grodziszczanka” w Gro-
dzisku Górnym
Krótki opis: Cykliczna impreza plenerowa od-
bywająca się w lipcu. Program tej imprezy jest
różnorodny: rozgrywki sportowe, gry i zabawy
rekreacyjne, występy zespołów tanecznych i wo-
kalnych, zawody wędkarskie, koncerty, pokazy
pirotechniczne i inne atrakcje. W tym roku
gwiazdą „Dni Grodziska” będzie zespół „IRA”.

ŚWIĘTO KWITNĄCEJ LIPY W PRZYCHOJCU
Organizatorzy: Organizacje społeczne wsi Przy-
chojec, GOK
Termin imprezy: 6 lipca 2014 r.
Miejsce: stadion sportowy w Przychojcu
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin,
połączony z występami zespołów artystycznych, kon-
kursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Na za-
kończenie odbędzie się zabawa taneczna.

POWIATOWE ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE

Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, PSP
w Leżajsku, ZOP ZOSP RP w Leżajsku, GOK
w Kuryłówce
Termin imprezy: 6 lipca 2014 r
Miejsce: Stadion LKS „Złotsan” Kuryłówka
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DOŻYNKI GMINNE
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dol-
nym
Termin imprezy: 15 sierpnia 2014 r.
Miejsce: Stadion sportowy LKS „Grodziszczan-
ka” w Grodzisku Górnym
Krótki opis: Dożynki to święto dziękczynienia za
zbiory, dlatego wszystkie sołectwa przywożą
w tym dniu wieńce dożynkowe, które wcześniej
poświęcone w kościołach parafialnych są prezen-
towane ogółowi naszej społeczności gminnej. Tra-
dycyjnym obrzędom dożynkowym (wręczanie chleba
Gospodarzowi Gminy przez Starostów i degusta-
cja chleba z miodem) towarzyszy część rozrywko-
wa w wykonaniu amatorskich zespołów artystycz-
nych.

SIERPIEŃ

VIII REGIONALNY KONGRES MISYJNY
Organizatorzy: Stowarzyszenie Misyjno-Charyta-
tywne Missio Misericordiae, Parafia Chałupki Dęb-
niańskie, Parafia Grodzisko Dolne, Ośrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym
Termin imprezy: 1-3 sierpnia 2014 r.
Miejsce: Kościół w Grodzisku Nowym, Kościół
w Grodzisku Dolnym, Stadion sportowy LKS „Gro-
dziszczanka” w Grodzisku Górnym
Krótki opis: Kongres będzie okazją do spotkania
z misjonarzami i misjonarkami, wspólnej modlitwy
i wzajemnego umacniania się w wierze.

BEZALKOHOLOWY FESTYN RODZINNY
Organizatorzy: Organizacje społeczne wsi Bie-
daczów-Gwizdów, OK w Biedaczowie
Termin imprezy: 3 sierpnia 2014 r.
Miejsce: OK w Biedaczowie
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin,
połączony z występami zespołów artystycznych,
konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
Na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna.

 
DOŻYNKI WIEJSKIE W STARYM MIEŚCIE

Organizatorzy: Organizacje Społeczne wsi Stare
Miasto, GOK
Termin imprezy: 10 sierpnia 2014 r.
Miejsce: Stadion Sportowy w Starym Mieście
Krótki opis: Doroczne Święto Plonów, poświęce-
nie wieńca dożynkowego, występy zespołów arty-
stycznych zakończone zabawą taneczną.

DOŻYNKI PARAFIALNE
Organizatorzy: poszczególne miejscowości
Termin imprezy: 15 sierpnia 2014 r.
Miejsce: Dębno, Wierzawice, Brzóza Królew-
ska
Krótki opis: Doroczne Święto Plonów, poświę-
cenie wieńca dożynkowego.

„PARAFIADA” – ŁĘTOWNIA
Organizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka w Łętow-
ni, Stowarzyszenie „Benefactum”
Termin imprezy: 15 sierpnia 2014 r.
Miejsce: Łętownia

DOŻYNKI WIEJSKIE
Organizatorzy: Sołtys, organizacje społeczne,
OK w Chałupkach Dębniańskich
Termin imprezy: 15 sierpnia 2014 r.
Miejsce: Chałupki Dębniańskie
Krótki opis: Doroczne Święto Plonów, poświę-
cenie wieńca dożynkowego, występy zespołów
artystycznych, zmagania konkursowe drużyn, za-
kończone zabawą taneczną.

„POTYCZKI KULINARNE KGW POWIATU
LEŻAJSKIEGO

– MOSIR W NOWEJ SARZYNIE
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie, MOSiR w Nowej Sarzynie, Powiat Leżaj-
ski
Termin imprezy: 27 lipca 2014 r.
Miejsce: Plac przed siedzibą MOSIR – Nowa
Sarzyna
Krótki opis: KGW z terenu Powiatu Leżajskie-
go zaprezentują i wystawią do degustacji trady-
cyjne potrawy regionalne przyrządzone na pod-
stawie starych przepisów kulinarnych przekazy-
wanych z pokolenia na pokolenie.

ŚWIĘTO WSI HUCISKO
Organizatorzy: Organizacje społeczne wsi Hu-
cisko, GOK
Termin imprezy: 27 lipca 2014 r.
Miejsce: Grzybek w Hucisku
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin,
połączony z występami zespołów artystycznych,
konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
Na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna.
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WAKACYJNY PIKNIK RODZINNY
W WIERZAWICACH

Organizatorzy: OK, Zespół Szkół w Wierzawi-
cach, organizacje społeczne z terenu miejscowo-
ści.
Termin imprezy: 24 sierpnia 2014 r.
Miejsce: OK w Wierzawicach
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin,
połączony z występami zespołów artystycznych,
konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

DOŻYNKI GMINNE
Organizatorzy: Organizacje społeczne z Pisko-
rowic, OK w Piskorowicach, GOK
Termin imprezy: 17 sierpnia 2014 r.
Miejsce: Piskorowice
Krótki opis: Doroczne Święto Plonów – wspól-
ne świętowanie delegacji wieńcowych z całej
Gminy Leżajsk. Msza Św. dożynkowa, występy
artystyczne, na zakończenie zabawa taneczna.

„FESTYN NA LUDOWĄ I BIESIADNĄ NUTĘ”
– JELNA

Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jelna
„Złoty Potok”, Współpraca: Ośrodek Kultury
w Nowej Sarzynie
Termin imprezy: 17 sierpnia 2014 r.
Miejsce: Jelna

CZAROWNA MOC ZIÓŁ
W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Organizatorzy: Stowarzyszenie Miłośników
Folkloru Wsi Leżajskiej, GOK Giedlarowa
Termin imprezy: 15 sierpnia 2014 r.
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Krótki opis: Poświęcenie wieńca dożynkowe-
go, część artystyczna, występy, kiermasze po-
święcone tematyce ziół.

„DOŻYNKI GMINNE”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.
Termin imprezy: 24 sierpnia 2014 r.
Miejsce: Nowa Sarzyna

„POŻEGNANIE WAKACJI”
W NOWEJ SARZYNIE

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie, Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna”,
MOSiR w Nowej Sarzynie.
Termin imprezy: 30 sierpnia 2014 r.
Miejsce: Plac przed siedzibą MOSIR w Nowej
Sarzynie
Krótki opis: „Pożegnanie wakacji” to cykliczna
impreza z występami zespołów artystycznych,
konkursami dla dzieci i młodzieży, dyskoteką oraz
zawodami sportowymi w rozmaitych konkuren-
cjach.

„PIKNIK RODZINNY W JUDASZÓWCE”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie, Rada sołecka i KGW w Judaszówce
Termin imprezy: 31 sierpnia 2014 r.
Miejsce: Judaszówka
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NARODOWE CZYTANIE UTWORÓW
HENRYKA SIENKIEWICZA

Organizatorzy: MCK Leżajsk i Biblioteka Pu-
bliczna
Termin imprezy: wrzesień 2014
Miejsce: różne punkty w mieście
Krótki opis: Narodowe Czytanie jest ogólno-
polską akcją publicznej lektury największych pol-
skich dzieł literackich w celu popularyzacji czy-
telnictwa, zwrócenia uwagi na potrzebę dbało-
ści o polszczyznę oraz wzmocnienia poczucia na-
rodowej tożsamości. Czytanie zostało nazwane
„narodowym”, aby podkreślić jego powszechny
i egalitarny charakter. Powszechny udział w ak-
cji to wyraz zaangażowania w nawiązanie dialo-
gu z przekazem wybitnej spuścizny literackiej.

SPOTKANIE TRZECH KULTUR
W LEŻAJSKU

Organizatorzy: MCK Leżajsk
Termin imprezy: wrzesień
Miejsce: sala widowiskowa MCK
Krótki opis: Idea festiwalu związana jest w znacz-
nym stopniu z historią naszego regionu, zamieszkałe-
go niegdyś przez trzy nacje: Polaków, Żydów i Rusi-
nów. Głównym celem Festiwalu jest promowanie
i wspieranie twórczości artystycznej, a szczególnie
zachowanie i popularyzacja muzyki charakterystycz-
nej dla kultury polskiej, żydowskiej i ukraińskiej. Po-
szczególne kultury podczas Festiwalu reprezentowa-
ne będą przez renomowane zespoły krajowe i zagra-
niczne. Imprezę uświetni kiermasz twórców ręko-
dzieła artystycznego. Idea Leżajskiego Festiwalu nie-
sie ze sobą duży potencjał na zrozumienie tradycji
i kultury naszych przodków oraz stanowi podstawę
do przeciwdziałania ksenofobii oraz nietolerancji.

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE
NA RZESZOWSZCZYŹNIE W LATACH

1939-1945 – WYSTAWA
Organizatorzy: MCK Leżajsk, IPN
Termin imprezy: 5-30 września
Miejsce: Galeria MCK

DOŻYNKI GMINNE
Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK w Kuryłówce
Termin imprezy: 7 września 2014 r.
Miejsce: Kuryłówka (grzybek obok strażnicy OSP)
Krótki opis: Pierwsza niedziela września to obchody gminnych dożynek w Kuryłówce, które rozpoczyna
msza święta w Kościele Parafialnym p.w. Św. Józefa w Tarnawcu. Po modlitwie w intencji rolników,
poświęceniu wieńców, barwny korowód udaje się na plac dożynkowy gdzie jesteśmy świadkami poczę-
stunku chlebem oraz obrzędu dożynkowego. W uroczystościach dożynkowych uczestniczą wieńce
żniwne z niemal wszystkich sołectw naszej Gminy, a zwieńczeniem jest wykonanie przez wszystkie
grupy wieńcowe staropolskich pieśni dożynkowych „Błogosławiony chleb ziemi czarnej” oraz „Zawoła-
nie żniwne”.

„ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”
W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ

Organizatorzy: OK, KGW w Brzózie Królew-
skiej
Termin imprezy: 7 września 2014 r.
Miejsce: Zalew w Brzózie Królewskiej
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin,
połączony z występami zespołów artystycznych,
degustacją potraw z ziemniaków, konkursami
i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Na zakończe-
nie odbędzie się zabawa taneczna.

WRZESIEŃ
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POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Organizatorzy: Caritas
Termin imprezy: 11 września 2014 r.
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Krótki opis: Spotkanie osób niepełnosprawnych
z terenu powiatu – występy artystyczne i wystawy.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO
KLUBU KSIĄŻKI

Organizatorzy: MCK – Biblioteka Publiczna
Termin imprezy: 11 września 2014 r.
Miejsce: Biblioteka Publiczna im. S. Wyspiańskiego
w Leżajsku

„KONCERT Z OKAZJI 60-LECIA OŚRODKA
KULTURY W NOWEJ SARZYNIE”

Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie.
Termin imprezy: 12 września 2014 r.
Miejsce: Nowa Sarzyna

„KAPUŚCIANY JARMARK” W WIERZAWICACH
Organizatorzy: OK, KGW w Wierzawicach
Termin imprezy: 14 września 2014 r.
Miejsce: OK w Wierzawicach
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin,
połączony z występami zespołów artystycznych,
degustacją potraw z kapusty, konkursami i atrak-
cjami dla dzieci i dorosłych. Na zakończenie odbę-
dzie się zabawa taneczna.

XV PIELGRZYMKA SŁUŻB MUNDUROWYCH
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ORAZ XV DOŻYNKI POWIATOWE
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Le-
żajsku, Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku
Termin imprezy: 8 września 2014 r.
Miejsce: Leżajsk
Krótki opis: Rokrocznie, w dniu 8 września do
Matki Bożej Leżajskiej pielgrzymują wszystkie
służby mundurowe z terenu Województwa Pod-
karpackiego. W ub. roku w uroczystości wzięły
udział kompanie honorowe, poczty sztandarowe
oraz delegacje z takich służb mundurowych jak:
21 Brygada Strzelców Podhalańskich (reprezen-
towana przez 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej
z Jarosławia), Służba Więzienna z Rzeszowa,
Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza
Straż Pożarna, Służba Celna z Przemyśla, Jed-
nostka Strzelecka nr 2035 z Leżajska, Biesz-
czadzki Oddział Straży Granicznej z Przemyśla
oraz Straż Ochrony Kolei. Pielgrzymka Służb Mun-
durowych połączona jest z Dożynkami Powiato-
wymi . Delegacje z poszczególnych gmin powia-
tu leżajskiego z pięknymi wieńcami dożynkowy-
mi przedstawiają tradycje z naszego regionu.

„JARMARK RZECZY RÓŻNYCH”
W BIEDACZOWIE

Organizatorzy: OK w Biedaczowie
Termin imprezy: 14 września 2014 r.
Miejsce: OK w Biedaczowie

„DZIECI I MŁODZIEŻ WOBEC PRAWA”
– SPOTKANIE UCZNIÓW Z SĘDZIĄ

RODZINNYM ANNĄ LASEK
Organizatorzy: MCK – Biblioteka Publiczna
Termin imprezy: 15 września 2014
Miejsce: Biblioteka Publiczna im. S. Wyspiańskiego
w Leżajsku

JARMARK KULTURALNY „NA MICHAŁA”
Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Termin imprezy: 28 września 2014 r.
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Krótki opis: Piknik dla całych rodzin, połączony
z występami zespołów artystycznych, konkur-
sami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Na za-
kończenie odbędzie się zabawa taneczna.
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LIPIEC

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR
POSŁA NA SEJM RP

Miejscie i termin: Grodzisko dolne (Zalew „Czy-
ste”), 6 lipca
Organizatorzy: Polski Związek Wędkarski Koło
Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym

WAKACYJNE ZAWODY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

Miejscie i termin: Leżajsk (zbiornik Floryda),
13 lipca
Organizatorzy: Polski Związek Wędkarski Koło
Nr 18 w Leżajsku

GMINNY TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA

SARZYNA – NOWA SARZYNA CUP 2014
Miejscie i termin: Łukowa, Wola Zarczycka,
13 lipca (eliminacje); Nowa Sarzyna (Stadion
MZKS „UNIA”), 27 LIPCA (finały)
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w No-
wej Sarzynie tel. (17) 241 31 77, fax 242 31
11; Miejsko Zakładowy Klub Sportowy „Unia”
Nowa Sarzyna tel. (17) 240 79 75, fax (17)
240 79 78; Parafialny Uczniowski Klub Sporto-
wy „Przemiana – Azalia” przy Parafii Rzymsko-
Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Woli
Zarczyckiej tel. 607 615 960; Klub Sportowy
„Łukowa” tel. 600 473 481

ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z OKAZJI

„DNI GRODZISKA”
Miejscie i termin: Grodzisko dolne (Zalew „Czy-
ste”), 13 lipca
Organizatorzy: Polski Związek Wędkarski Koło
Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym

MEMORIAŁ IM. ANTONIEGO MAGLA
Miejscie i termin: Stare Miasto, lipiec
Organizator: Ludowy Klub Sportowy „Staro-
mieszczanka” w Starym Mieście

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O MEMORIAŁ
ANDRZEJA NIEMCZYKA

Miejscie i termin: Wierzawice, lipiec
Organizator: Ludowy Klub Sportowy „San” Wie-
rzawice

TURNIEJ
SIATKÓWKI PLENEROWEJ

Miejscie i termin: Majdan Łętowski (plac gmin-
ny), 19 lipca
Organizatorzy: Gimnazjum w Łętowni Sołectwo
Majdan Łętowski tel. (17) 241 70 42; Urząd Mia-
sta i Gminy w Nowej Sarzynie tel. (17) 241 31 77,
fax 242 31 11

WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
IM. WŁADYSŁAWA PIŁATA

Miejscie i termin: Nowa Sarzyna (stadion MZKS „Unia”), 26 lipca
Organizatorzy: 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
Krótki opis: W turnieju, którego celem jest uczczenie pamięci wieloletniego Dyrektora Z.Ch. „Organika
Sarzyna” S.A. oraz promocja honorowego dawstwa krwi uczestniczą krwiodawcy reprezentujący kluby
honorowych dawców krwi z terenu województwa podkarpackiego.

Imprezy sportowe
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MISTRZOSTWA MAKROREGIONU
MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW
W KOLARSTWIE SZOSOWYM

Miejscie i termin: Nowa Sarzyna, sierpień
Organizator: Kolarski Ludowy Klub Sportowy
„Azalia” w Brzózie Królewskiej tel. 512 436
427
Krótki opis: W Mistrzostwach, punktowanych
do współzawodnictwa dzieci, biorą udział zawod-
nicy w kategorii młodzik i młodziczka z woj. pod-
karpackiego i małopolskiego. Odbywają się one
w dwóch konkurencjach – w jeździe dwójkami
oraz wyścigu ze startu wspólnego dla dziewcząt
i chłopców.

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY JEŹDZIECKIE
W SKOKACH KONNYCH

PRZEZ PRZESZKODY
Miejscie i termin: Wierzawice, 1-3 sierpnia
Organizator: Klub Jeździecki „Equistro” Wie-
rzawice tel./fax (17) 242 41 13
Krótki opis: W trakcie trzydniowych zmagań
odbędą się Międzyanrodowe Zawody Jeździec-
kie w skokach konnych przez przeszkody rangi
CSN, Otwarty Puchar Podkarpacia oraz trzecie
– ostatnie Kwalifikacje do Mistrzostw Polski
Kawalerii (Militarii 2014) – II Memoriał płk. Wła-
dysława Beliny – Prażmowskiego. Przewiduje
się udział w konkurencjach startowych około 150
koni i zawodników oraz przedstawicieli poszcze-
gólnych Pułków Kawalerii z całego kraju. Swój
udział w zawodach zgłosił Szwadron Reprezenta-
cyjny Wojska Polskiego.

MŁODZIEŻOWY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY
NOWA SARZYNA

Miejscie i termin: Wola Zarczycka (boisko piłkar-
skie w Łukowej), 3 sierpnia
Organizator: Klub Sportowy „Łukowa” tel.
600 473 481; Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sa-
rzynie tel. (17) 241 31 77, fax 242 31 11

MEMORIAŁ
IM. GRZEGORZA GORZKIEWICZA

Miejscie i termin: Ożanna, 10 sierpnia
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło
Nr 18 w Leżajsku

ZAWODY DLA DZIECI
O PUCHAR WÓJTA GMINY LEŻAJSK

Miejscie i termin: Leżajsk (zbiornik Floryda),
24 sierpnia
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło
Nr 18 w Leżajsku

SIERPIEŃ

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR
STAROSTY LEŻAJSKIEGO

Miejscie i termin: Grodzisko Dolne (Zalew „Czy-
ste”), 3 sierpnia
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło
Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym
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WRZESIEŃ

ZAWODY WĘDKARSKIE
O PUCHAR PREZESA KOŁA NR 37

Miejscie i termin: Grodzisko Dolne (Zalew „Czy-
ste”), 7 września
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło
Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym

RAJD ROWEROWY PO ZDROWIE
„POZNAWANIE ZABYTKÓW
ARCHITEKTONICZNYCH”

Miejscie i termin: Leżajsk (zbiórka pod pomni-
kiem Jana Pawła II), 14 września
Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi
Leżajskiej e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl; MCK –
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej tel.
(17) 785 11 35

ZAWODY JESIENNE – PUCHAR OŻANNY
Miejscie i termin: Ożanna, 21 września
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło
Nr 18 w Leżajsku

V MEMORIAŁ IM. JÓZEFA HAJDASZA
Miejscie i termin: Kuryłówka, 28 września
Organizator: Ludowy Klub Sportowy „Złotsan”
Kuryłówka

VII OGÓLNOPOLSKIE NOWOSARZYŃSKIE
ZAWODY W MARSZACH NA ORIENTACJĘ

„BUDZYŃ 2014”
Miejscie i termin: teren gminy Nowa Sarzyna,
19-21 września
Organizatorzy: Klub Turystyczny PRZYGODA
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzy-
nie tel. (17) 241 38 44, 889 086 239; Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie tel.
(17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11; Urząd
Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie tel. (17) 241 32
51, fax 241 31 11
Krótki opis: Impreza na stale wpisana w kalen-
darz wydarzeń turystycznych województwa pod-
karpackiego. Zawody są formą doskonalenia orien-
tacji w terenie w oparciu o tradycyjne metody
(kompas) jak i nowoczesne systemy informatycz-
ne (GIS, GPS).



��GMINA GRODZISKO DOLNE

24 KURIER POWIATOWY � 6/2014 (123)

Wszyscy zainteresowani rozwo-
jem techniki mogli uczestniczyæ
w tym wydarzeniu. Zosta³y zapro-
szone w³adze lokalne i koœcielne,
uczniowie wszystkich okolicznych
szkó³, a tak¿e spo³ecznoœæ lokal-
na. Tego dnia przybyli: Ksi¹dz Pro-
boszcz Jan Kuca, Wójt Gminy
Grodzisko Dolne Jacek Chmura,
Radny Województwa Podkarpac-
kiego Stanis³aw Bartnik, Sekretarz
Gminy Grodzisko Dolne Grze-
gorz Potacza³a. Z oferty skorzysta-
li równie¿ uczniowie szko³y
w Opaleniskach.

Najwa¿niejszym punktem pro-
gramu by³ I Miêdzynarodowy Tur-
niej Budowy i Programowania
Robotów EuroBOT 2014. Wziê³o
w nim udzia³ 14 dru¿yn z terenu
województwa podkarpackiego
i jedna dru¿yna z Wêgier.

Oprócz zmagañ mi³oœników
robotyki odbywa³a siê prezentacja
robotów oraz warsztaty. Ucznio-
wie z Opalenisk mieli mo¿liwoœæ

zbudowaæ swojego pierwszego ro-
bota.

Opinie uczestników turnieju,
ale tak¿e widzów potwierdzaj¹ za-
interesowanie robotyk¹ i potrze-
bê organizowania takich spotkañ
poœwiêconych rozwojowi techni-
ki. Warto wspomnieæ o pochleb-
nych s³owach przyby³ych goœci.
Wszyscy podkreœlali wagê tego
wydarzenia i wskazywali na pozy-
tywne efekty podjêtych przez szko-
³ê dzia³añ w stronê robotyki. Naj-
wa¿niejsz¹ informacj¹ tego dnia
jest jednak zapewnienie Wójta Jac-
ka Chmury o stworzeniu w szko-
le Regionalnego Centrum Robo-
tyki.

Na koniec sk³adamy podziêko-
wania instytucjom, które wspar³y
wydarzenie o nazwie „Dzieñ Ro-
bota” w naszej szkole:

Po przyjeŸdzie i zakwaterowaniu
razem z Panem Czes³awem Myso-
nem udaliœmy siê na zwiedzanie. Pan
Czes³aw, cz³onek Gwardii Matki Bo-
¿ej zapozna³ nas z histori¹ powsta-
nia Jeleniej Góry. Z kolei wieczorem
pojechaliœmy na wspólne ognisko,
podczas którego mieliœmy mo¿liwoœæ
pos³uchania koncertu Górniczej
Orkiestry Dêtej Katowickiego Hol-
dingu Wêglowego „MURCKI-STA-
SZIC” oraz czêœci Grodziskiej Orkie-
stry Detej, która nam towarzyszy³a.

W niedzielê po œniadaniu za³o-
¿yliœmy nasze stroje i wraz z or-
kiestr¹ udaliœmy siê na rynek,
gdzie czeka³ na nas Pan Andrzej
razem ze swoj¹ gwardi¹. Na ryn-
ku odby³a siê krótka musztra pa-
radna. O godzinie 12 rozpocz¹³ siê

�Firmie RoboCamp z Gdañska
za ufundowanie g³ówniej na-
grody dla szko³y w kategorii
„szko³y podstawowe” – roczne-
go dostêpu do wybranego pa-
kietu æwiczeñ z robotyki dla
7 stanowisk i nauczyciela. War-
toœæ pakietu to 2200 z³.

�Gminie Grodzisko Dolne za
wsparcie i ufundowanie nagród
dla uczestników turnieju

�Urzêdowi Marsza³kowskiemu
Województwa Podkarpackiego
za objêcie patronatem „Dnia
Robota” i ufundowanie nagród
dla uczestników turnieju.

�Firmie KUKA Roboter CEE
GmbH za wsparcie „Dnia Ro-
bota” nagrodami dla uczestników.

Koordynator Projektu
PWP EuroBOT

Monika Fila

przemarsz uliczkami Jeleniej Góry
do koœcio³a, w którym odby³a siê
uroczysta Msza Œwiêta koncelebro-
wana w intencji matek i rodzin.

Przewodniczy³ ks. Pra³at Józef Miel-
czarek. Po nabo¿eñstwie mieliœmy
okazjê wys³uchaæ wyk³adu Pana
prof. dr hab. Jana Miodka „Mat-
ka – macierz – macierzyñstwo”.

Dalsza czêœæ uroczystoœci prze-
nios³a siê na zewn¹trz koœcio³a,
gdzie odby³a siê musztra paradna
Turków oraz Miêdzynarodowa Pa-

„Dzieñ robota” w Górnym
W Zespole Szkó³ im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Górnym
2.06.2014 r. mia³ miejsce „Dzieñ
Robota”. To sesja naukowo-tech-
niczna bêd¹ca jednym z dzia³añ
w projekcie „PWP EuroBOT”
wspó³finansowanym przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego.

Wyniki turnieju

przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Szko³y œrednie i gimnazja:

1. Dru¿yna „GAK Kecskemet”, repre-
zentuj¹ca szko³ê GAK w Kecskemet,
dru¿ynê przygotowa³ do turnieju
Pan GyorgyKrett.

2. Dru¿yna „Szczêœciarze”, reprezen-
tuj¹ca Gimnazjum im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Górnym,
dru¿ynê przygotowa³ do turnieju
Pan Maciej Polañski.

3. Dru¿yna „NO NAME”, reprezentu-
j¹ca Zespó³ Szkó³ Licealnych im. Bo-
les³awa Chrobrego w Le¿ajsku, dru-
¿ynê przygotowa³ do turnieju Pan
Tomasz D³ugoñ.

3. Dru¿yna „Miszczowie”, reprezentu-
j¹ca Gimnazjum im. prof. Francisz-
ka Leji w Grodzisku Górnym, dru-
¿ynê przygotowa³ do turnieju Pan
Maciej Polañski.

Szko³y podstawowe:
1. Dru¿yna „GM Robots”, reprezentu-

j¹ca Szko³ê Podstawow¹ nr 4
im. Stefana ¯eromskiego w Jaro-
s³awiu, dru¿ynê do turnieju przy-
gotowali – Pani Gra¿yna Hajduk
i Pan Grzegorz Mazur.

2. Dru¿yna „OPCJA 1”, reprezentuj¹-
ca Szko³ê Podstawow¹ nr 7 w Ja-
ros³awiu, dru¿ynê przygotowa³a do
turnieju Pani Anna Zieliñska.

3. Dru¿yna „Robo men”, reprezentu-
j¹ca Szko³ê Podstawow¹ w Huci-
sku, dru¿ynê przygotowa³ do tur-
nieju Pan Janusz Kuszpa.

Nasze Turki goœcinnie w Jeleniej Górze
rada Rowerowa Retro. Dziêki ks.
proboszczowi nie zabrak³o tak¿e
innych atrakcji. Ks. Józef zorga-
nizowa³ festyn rodzinny, na któ-
rym mo¿na by³o poogl¹daæ zabyt-
kowe samochody, braæ udzia³
w losowaniach, ogl¹daæ wystêpy
regionalnych zespo³ów ludowych.

Czas szybko mija³ i niestety na-
sza wycieczka te¿ dobieg³a koñca.
Wieczorem wyruszyliœmy w drogê
powrotn¹. M. Cz.

W dniach 24-25 maja Turki z Grodziska Górnego i Chodaczowa na
zaproszenie komendanta Gwardii Matki Bo¿ej Pana Andrzeja Ciep³e-
go oraz ksiêdza proboszcza Józefa Steca uczestniczy³y w uroczysto-
œciach Œwiêta Matki w Jeleniej Górze – Cieplice.
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W sobotê 31 maja odby³o siê
otwarcie siedziby Oœrodka Kultu-
ry w Grodzisku Dolnym po remon-
cie. W uroczystym otwarciu oœrod-
ka z udzia³em Pos³a na Sejm RP
Zbigniewa Rynasiewicza, Sekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury, uczestniczy³y w³adze wo-
jewódzkie, powiatowe i samorz¹-
dowe, przedstawiciele grodziskiej
kultury, wykonawcy realizuj¹cy
inwestycjê oraz wielu innych zna-
mienitych goœci.

Historia i ludzie spowodowali, ¿e
budynek w którym siê dzisiaj znaj-
dujemy od lat s³u¿y grodziskiej kul-
turze i oœwiacie. I choæ czasy by³y trud-
ne, inicjatywa kilku grodziskich in-
teligentów spowodowa³a, ¿e siê uda-
³o i trwa po dzieñ dzisiejszy. Budynek
wyremontowano z myœl¹ o realizo-
waniu w nim coraz bogatszego wa-
chlarza wydarzeñ kulturalnych. Ma
byæ technicznym i organizacyjnym
wsparciem dla wszelakich przejawów
aktywnego ¿ycia mieszkañców, któ-
rzy nie tylko bêd¹ korzystaæ z oferty
programowej oœrodka, ale równie¿
bêd¹ wspó³uczestniczyæ w kreowaniu
wydarzeñ kulturalnych, których
w naszej gminie nie brakuje – tymi
s³owami Wójt Gminy Jacek Chmu-
ra rozpocz¹³ przemowê witaj¹c
obecnych na otwarciu Oœrodka
Kultury goœci.

Budynek Oœrodka Kultury
zmieni³ siê nie tylko od strony es-
tetycznej, ale przede wszystkim
funkcjonalnej. W ramach zadania
uleg³ gruntownej rozbudowie
i przebudowie, zyskuj¹c m.in. do-
datkowe u¿ytkowe poddasze. Prze-
budowany zosta³ dach, wykonano
nowe instalacje, przebudowano
klatki schodowe. Budynek zosta³
ocieplony, zmianie uleg³a kolory-
styka obiektu. Przy g³ównym wej-
œciu wykonana zosta³a pochylnia
dla osób niepe³nosprawnych.
W ca³ym obiekcie wykonana zo-
sta³a klimatyzacja. W sali widowi-
skowej wykonany zosta³ system
gwarantuj¹cy odpowiedni¹ akusty-

kê, zamontowano profesjonalny
system nag³oœnieniowy i oœwietle-
niowy. W ramach wyposa¿enia za-
kupiono sto³y, krzes³a i gabloty wy-
stawiennicze. Powy¿sze prace sfi-
nansowane zosta³y ze œrodków
w³asnych, Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013
oraz ze œrodków Ministra Kultu-
ry. Ich pozyskanie nie by³oby mo¿-
liwe, gdyby nie pomoc i wsparcie
w podejmowanych dzia³aniach
przez osoby piastuj¹ce wysokie sta-
nowiska, a wywodz¹ce siê z Gro-
dziska, tj. ministra Zbigniewa Ry-
nasiewicza oraz radnego Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Stranis³awa Bartnika, którym wójt
Jacek Chmura gor¹co dziêkowa³.

Wyrazy wdziêcznoœci wójt  skie-
rowa³o równie¿ na rêce probosz-
cza parafii Grodzisko Dolne –
ks. Jana Kucy. To dziêki otwarto-
œci i wspó³pracy gminy i parafii,
tak wielkie œrodki trafi³y w³aœnie
do Grodziska.

W uroczystym momencie rów-
noczesnego przeciêcia wstêgi wój-
towi na scenie towarzyszyli: mini-
ster Zbigniew Rynasiewicz, dyrek-
tor WDK w Rzeszowie Marek Ja-
strzêbski, dyrektor Oœrodka Kul-

tury Katarzyna Mach-Wawrzaszek,
przewodnicz¹cy Rady Gminy Je-
rzy Gdañski, so³tys Tadeusz Ma-
zurek oraz przedstawiciele grodzi-
skiej kultury – Apolonia KuŸniar,
Józef Kuras, Józef Kulpa, Micha³
Rydzik i Stanis³aw Czerwonka.

Po czêœci oficjalnej w bloku ar-
tystycznym na nowej scenie zapre-
zentowa³y siê zespo³y dzia³aj¹ce
pod patronatem Oœrodka Kultu-
ry. Chêtni mogli udaæ siê te¿ na
zwiedzanie nowych pomieszczeñ.

Swojego zadowolenia z nowe-
go obiektu nie kryje dyrektor OK
– Katarzyna Mach-Wawrzaszek
– Nowy obiekt cieszy oko i serce. Bu-
dynek Oœrodka Kultury po remoncie
zyska³ garderobê bezpoœrednio przy
scenie, w której zespo³y mog¹ przygo-

Oœrodek Kultury
na miarê grodziskiej kultury

Przestrzenna i wyposa¿ona w no-
woczesny sprzêt nag³oœnieniowy
i oœwietleniowy sala widowisko-
wa, jasne klimatyzowane sale
æwiczeñ, pomieszczenia gospo-
darcze, garderoby dla zespo³ów,
pomieszczenia biurowe, magazy-
ny – ³¹cznie niemal 700 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej. Gmina Gro-
dzisko Dolne doczeka³a siê po-
rz¹dnego obiektu kultury. Jego
modernizacja poch³onê³a ok.
2 mln. z³., z czego ponad 1,5 mln
pochodzi z funduszy unijnych i Mi-
nisterstwa Kultury.

towaæ siê do wystêpów oraz gardero-
by dla Zespo³u „Grodziszczoki” i dla
„Turków”. Na poddaszu, oprócz po-
mieszczeñ biurowych, znajduje siê
sala prób dla Orkiestry Dêtej. Z obiek-
tu korzystaæ mog¹ osoby niepe³no-
sprawne. Sala widowiskowa zosta³a
zaadaptowana pod wzglêdem aku-
stycznym, a scena wyposa¿ona w pro-
fesjonalne nag³oœnienie i oœwietlenie.
Wszystkie te elementy ju¿ „zda³y eg-
zamin” w trakcie dni otwartych
Oœrodka Kultury. Nowe meble, ja-
sne klimatyzowane pomieszczenia
i przestronna klatka schodowa po-
prawi³y komfort pracy nie tylko pra-
cowników ale przede wszystkim dzie-
ci, m³odzie¿y i osób doros³ych skupio-
nych w zespo³ach dzia³aj¹cych pod
patronatem Oœrodka Kultury. Cze-
kaj¹c na kolejne sukcesy naszych ze-
spo³ów, sk³adam serdeczne podziêko-
wania wszystkim animatorom, dzia-
³aczom, twórcom i cz³onkom zespo³ów,
którzy pielêgnuj¹ i rozwijaj¹ kulturê
Ziemi Grodziskiej tworz¹c tym samym
jej dziedzictwo kulturowe.

W Oœrodku Kultury w Grodzi-
sku Dolnym dzia³a kilkanaœcie ze-
spo³ów m.in. nagrodzone presti-
¿ow¹ nagrod¹ im. Oskara Kolber-
ga Zespó³ Ludowy i Kapela „Gro-
dziszczoki”, stowarzyszenia, swoj¹
siedzib¹ maj¹ te¿ grodziskie „Tur-
ki”. MH
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By³ on podsumowaniem pro-
jektu „Wyprodukowano w Le¿aj-
sku – promowanie zabawek drew-
nianych (produktu lokalnego)
i zabawkarstwa przez Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej”. Dziêki dotacji
na dzieci czeka³o wiele atrakcji, ta-
kich jak konkursy, gry i zabawy

Kuratorem wystawy jest Urszu-
la ¯ak. Eksponaty podzielone s¹
na dwie grupy. Pierwsza obrazuje
rozwój stomatologii pocz¹wszy od
okresu Imperium Rzymskiego.
Nazwa plomba pochodzi od ³aciñ-
skiej nazwy „plumbum” czyli
o³ów. By³ to pierwszy materia³ sto-
sowany do wype³niania ubytków
próchnicowych. 

W dalszej czêœci wystawy mo¿e-
my poogl¹daæ ewolucjê foteli den-
tystycznych pocz¹wszy od ok. 1860
do ok. 1930.  Wœród  ciekawych
eksponatów jest jeden z najstar-
szych  aparatów rentgenowskich
firmy Ritter ok. 1915. Mo¿emy zo-
baczyæ równie¿ inscenizacjê  gabi-
netu z prze³omu lat 20-tych i 30-
tych ubieg³ego wieku. Ta czêœæ wy-
stawy prezentuje równie¿ pierw-
sze instrumenty do usuwania ka-
mienia nazêbnego, pierwsze leki

Urok starego gabinetu stomatologicznego
to wystawa przygotowana przez
lekarza stomatologii Piotra KuŸ-
nika z Czêstochowy. Od 31 maja
prezentowana jest w Muzeum Zie-
mi Le¿ajskiej.

przeciwbólowe i przeciwzapalne
m.in. penicylinê z 1943 r. udostêp-
nion¹ na potrzeby filmu „Ró¿a”
w re¿yserii Wojtka Smarzowskiego.

Druga czêœæ wystawy to przed-
mioty zwi¹zane z higien¹ jamy
ustnej. Mo¿emy tu zobaczyæ
pierwsze nici dentystyczne ok
1900 roku wykonane z jedwabiu,
pierwsze wyka³aczki francuskie
produkowane z pawich piór. Cie-
kawostk¹ jest zbiór opakowañ
porcelanowych po proszkach do
zêbów od 1880 do 1910 m.in fir-
my Ponds i Yardley. Mo¿emy po-
znaæ pierwsze produkty tak zna-
nych marek jak Colgate, Odol czy
Corega. Z ³ezk¹ w oku ogl¹da siê
pasty i proszki z okresu powojen-
nego m.in pastê Nivea.

Wystawa prezentowana bêdzie
do koñca sierpnia 2014 r.

Wszystkich chêtnych
serdecznie zapraszamy.

„Jarmark Drewnianej
Zabawki”

1 czerwca podczas Dnia Dziecka przed Muzeum Ziemi Le¿ajskiej odby³ siê

z nagrodami. Przyby³ym czas umi-
la³ wystêp kapeli „Brzozaki” z Brzó-
zy Królewskiej oraz „Folkband”
z £êtowni. Zwieñczeniem impre-
zy by³o otwarcie plenerowego „Par-
ku drewnianej zabawki”, który
mo¿na zwiedzaæ bezp³atnie przez
ca³y rok.
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Zasadniczym celem spotkania
podsumowuj¹cego by³o zapre-
zentowanie wyników ankiet prze-
prowadzonych w czasie trwania
projektu wœród kilkuset miesz-
kañców Powiatu Le¿ajskiego, jak
równie¿ wyników ankiet, w któ-
rych uczestniczyli pracownicy
Starostwa dotycz¹cych jakoœci
¿ycia i zarz¹dzania w powiecie

Program Aktywnoœci Samorz¹dowej – PAS
W dniu 11.06.2014 r. odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce jak
i koñcz¹ce realizacjê cyklu spotkañ w ramach projektu „Program
Aktywnoœci Samorz¹dowej – PAS – innowacyjne narzêdzie uspo-
³ecznionego procesu monitorowania us³ug publicznych” wspó³fi-
nansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego.

Informujemy jednoczeœnie, i¿ na stronie www.staro-

stwo.lezajsk.pl  zak³adka PAS.ORG.PL dostêpny jest

raport podsumowuj¹cy ankiety przeprowadzone wœród mieszkañ-

ców Powiatu Le¿ajskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowe-

go w Le¿ajsku na temat jakoœci ¿ycia i zarz¹dzania w powiecie.

OG£OSZENIE P£ATNE

Letnie miesi¹ce to przede wszyst-
kim okres wypoczynku, niestety to
tak¿e czas, kiedy nara¿eni jesteœmy
na typowe dla okresu wakacyjnego
niebezpieczeñstwa. Policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Le¿aj-
sku apeluj¹ m.in. o to by zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noœæ nad wod¹
podczas k¹pieli. Ciep³e dni sprzy-
jaj¹ takiemu wypoczynkowi, a chwi-
la nieuwagi lub brawura mog¹ za-
koñczyæ siê tragicznie.

¯eby wypoczynek nad wod¹ by³
tylko dobr¹ zabaw¹ powinniœmy pa-
miêtaæ o kilku podstawowych zasa-
dach. Przede wszystkim pijê – nie p³y-
wam. Wchodzenie do wody pod wp³y-
wem alkoholu to jedno z najczêst-
szych przewinieñ amatorów p³ywa-
nia. Nawet jedno piwo mo¿e okazaæ
siê przyczyn¹ tragedii, bo ka¿dy or-
ganizm reaguje na alkohol zupe³nie
inaczej. Nadal jedn¹ z najczêstszych
przyczyn wodnych tragedii jest bra-
wura. Policjanci, jak co roku apeluj¹,
by nie skakaæ do wody „na g³ówkê”
w miejscach do tego niewyznaczo-
nych, których nie znamy. Dla w³a-
snego bezpieczeñstwa nie porywajmy
siê te¿ na przep³ywanie d³u¿szych od-
cinków, jeœli nie ma mo¿liwoœci by
po drodze odpocz¹æ. Nie starajmy
siê za wszelk¹ cenê udowodniæ in-
nym, jak bardzo jesteœmy wysporto-
wani. Zwyk³y skurcz mo¿e przyczy-

Policja apeluje o ostro¿noœæ nad wod¹
niæ siê do tragedii. Pamiêtajmy, ¿e
wchodzenie do wody po opalaniu siê
mo¿e doprowadziæ do szoku termicz-
nego i zakoñczyæ siê omdleniem
i utoniêciem. Jeœli chcemy po opala-
niu pop³ywaæ wchodŸmy do wody
stopniowo. Podczas skurczu miêœni
nie wpadajmy w panikê. Kiedy coœ
takiego nam siê przydarzy w wodzie
starajmy siê wezwaæ pomoc. Pamiê-
tajmy, aby szczególnie uwa¿aæ na
dzieci, zw³aszcza najm³odsze, które
nie potrafi¹ oceniæ niebezpieczeñstwa.
Za dzieci odpowiedzialni s¹ doroœli.
Maj¹c je pod opiek¹ musimy zacho-
waæ szczególn¹ ostro¿noœæ. Ponadto
apelujemy o prawid³owe parkowanie
samochodami w rejonie zalewów
wodnych. Nale¿y zwracaæ uwagê na
obowi¹zuje zakaz zatrzymywania.
W zwi¹zku z oblê¿eniem, ludzie, któ-
rzy nie znaleŸli miejsca na parkingu
nie mog¹ parkowaæ w miejscach nie-
dozwolonych. Policjanci bêd¹ inter-
weniowaæ na wszelkie przypadki z³a-
mania przepisów ruchu drogowego.
Kieruj¹cy, którzy zaparkuj¹ w niedo-
zwolonych miejscach, bêd¹ utrudnia-
li ruch zarówno pieszych jak i rowe-
rzystów, jednoczeœnie utrudniaj¹c wy-
jazd z parkingu innym pojazdom,
bêd¹ musieli siê liczyæ z konsekwen-
cjami.

Komenda Powiatowa Policji

w Le¿ajsku

le¿ajskim oraz podsumowanie
realizacji najwa¿niejszych inicja-
tyw zg³oszonych w ramach pro-
jektu, jak równie¿ tych zrealizo-
wanych.

Wszystkim zaanga¿owanym
w realizacjê projektu w tym prze-
kazane doœwiadczenie zawodowe
i spo³eczne serdecznie dziêkuje-
my.

FUNDACJA  INICJATYW  MENAD¯ERSKICH
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Kiedy zbli¿aj¹ siê wakacje, jak
zwykle zastanawiamy siê, gdzie
wyjechaæ. Najlepiej gdyby to by³o
ciep³e i czyste morze, gor¹ce s³oñ-
ce, piêkne widoki, przytulne
knajpki i rozs¹dne ceny. Nie za-
szkodzi, gdy nasi gospodarze bêd¹
rozumieæ nasz jêzyk i s³owiañsk¹
duszê. A nade wszystko, gdy nie
bêdziemy musieli spêdziæ po³owy
urlopu w samochodzie. Czy taki
scenariusz jest mo¿liwy? Oczywi-
œcie, ¿e tak. Pod warunkiem, ¿e
bêdzie to Chorwacja, a samochód
zamienimy na motocykl.

Jest rzeœki, sierpniowy poranek.
Ciszê w punkcie zbiórki przery-
waj¹ odg³osy nadje¿d¿aj¹cych
motocykli. S¹ wszyscy. Uœcisk d³o-
ni, ostatnie sprawdzenie ekwipun-
ku i ruszamy. Przed nami „Ma³y
kraj na wielkie wakacje”, takim ha-
s³em reklamuje siê Chorwacja
i z takimi nadziejami ruszamy
w podró¿. Przed nami 1200 km
przez Polskê, S³owacjê i Wêgry.
Mamy zamiar zobaczyæ trzy z 1244
wysp Chorwacji, rozsianych ni-
czym per³y na turkusowej tafli
Morza Adriatyckiego.

Po dwóch godzinach jazdy je-
steœmy na przejœciu granicznym
w Barwinku. Kawa, herbata, wy-
miana z³otówek na chorwackie
kuny, tankowanie i ruszamy da-
lej. Na S³owacji mocno zwalnia-
my. Tutejsza Policja jest bezwzglêd-
na. Kilka kilometrów szybciej i 50
euro w kieszeni mniej. S³oñce œwie-
ci coraz mocniej. W upale do-
je¿d¿amy do Wêgierskiej stolicy.
Zatrzymujemy siê na Dunajem
dziel¹cym miasto na dwie czêœci.
Prawobrze¿n¹ pagórkowata Budê
i lewobrze¿ny, nizinny Peszt z do-
minuj¹ca sylwetk¹ parlamentu. Po
d³u¿szym odpoczynku, ruszamy
dalej. Pokonuj¹c kolejne skrzy¿o-
wania w morderczym upale, bole-
œnie przekonujemy siê jak wielkie
jest to miasto. Za miastem odzy-
skujemy si³y. Na autostradzie ki-

Trzy wyspy. Chorwacja

lometry uciekaj¹ znacznie szyb-
ciej. Niestety uroki jazdy psuj¹ sil-
ne podmuchy wiatru. Wieczorem
doje¿d¿amy do wêgierskiego mo-
rza. Tak czêsto mówi siê o Balato-
nie, najwiêkszym jeziorze Europy
œrodkowej. Tutaj zatrzymujemy siê
na pierwsz¹ noc. Niestety p³ytki
i bagnisty Balaton nie zachêca³ do
k¹pieli. By³o jednak coœ, co zachwy-
ci³o wszystkich – rewelacyjny pi-
kantny gulasz i ch³odne piwo.

Rano, wczesna pobudka,
wschód s³oñca i kawa nad jezio-
rem. Potem krótka wizyta w uzdro-
wiskowym Tihany, uznanym za
per³ê Wêgier i przeprawa promem
na drug¹ stronê Balatonu.

Po po³udniu w okolicach Zagrze-
bia trafiamy na nag³¹ zmianê po-
gody. Deszcz zaczyna pokazywaæ
wszystkie niedoskona³oœci naszego
ekwipunku. Na stacji paliw, pró-
bujemy przeczekaæ nawa³nicê. Nie-
stety deszcz nadal pada, zmuszaj¹c
nas do za³o¿enia przeciwdeszczo-
wego rynsztunku, w sk³ad które-
go, wchodz¹ równie¿ spo¿ywcze
reklamówki i rêkawiczki.

Zbli¿amy siê do wybrze¿a.
Opuszczamy autostradê i serpen-
tynami zje¿d¿amy w stronê Adria-
tyku. Przed nami najwiêksza i jak
twierdz¹ niektórzy najpiêkniejsza
wyspa Chorwacji – Krk. Dzisiaj,
aby dostaæ siê na Krk, nie trzeba
p³yn¹æ promem – w 1980 roku
otwarto most ³¹cz¹cy wyspê z l¹-
dem. Krk to skalisto-górzysta wy-
spa, która po otwarciu mostu sta-
³a siê ulubionym miejscem wypo-
czynku. Miejscowoœci turystyczne
ulokowane s¹ na jej zachodnim
brzegu, charakteryzuj¹cym siê
³agodnym klimatem i bujniejsz¹
roœlinnoœci¹. Coœ dla siebie znajd¹
tu mi³oœnicy gór, pla¿owania i k¹-
pieli. W miasteczku Krk znajdu-
jemy kemping, na którym rozbi-
jamy namioty, by po chwili zasi¹œæ
przy sma¿onej doradzie. Smak tej
ryby z dodatkiem miejscowych zió³
i czosnku bêdzie nam towarzyszy³
przez ca³y wyjazd.

Rano inny œwiat. Po nocnej bu-
rzy – przyjemna odmiana. S³oñce,
bezchmurne niebo, s³odki zapach
oleandrów i znajomy odg³os cy-

kad. Szybko odzyskujemy nadzie-
jê i si³y.

Miasto Krk to niepisana stolica
wyspy, a zarazem najbogatsze
w zabytki miejsce w okolicy. Pro-
sto z portu zag³êbiamy siê w ka-
mienne miasto z licznymi zau³ka-
mi i b³yszcz¹cym brukiem.
G³ówn¹ atrakcj¹ miasta s¹ œrednio-
wieczne fortyfikacje, z których
rozpoœciera siê rozleg³a panorama
na morze i s¹siednie wyspy. Krk
jest miastem o wyj¹tkowej historii
i kulturze. Koœcio³y, klasztory
i wspania³e kamienice przypomi-
naj¹ o œwietnoœci miasta, kiedy
kwit³ morski handel. Dzisiaj to
turystyka sta³a siê g³ówn¹ si³¹ na-
pêdow¹, a liczne sklepiki, kawia-
renki i bary zachêcaj¹ do pozosta-
nia tu d³u¿ej. Miasto, s³ynie rów-
nie¿ z piêknych, ¿wirkowych i ska³-
kowych pla¿, którym za wyj¹t-
kow¹ czystoœæ, przyznano „B³ê-
kitn¹ Flagê”.

Po po³udniu, bez zbêdnego ba-
ga¿u ruszamy na po³udnie wyspy,
zwanej równie¿ „Z³ot¹ wysp¹”,
gdy¿ jej piaszczyste pla¿e, zacho-

�Miasteczko Baska z najd³u¿sz¹ piaszczyst¹ pla¿¹ Chorwacji.

�Ruszamy na prom.

�Pami¹tkowe zdjêcie na tle chorwackich wysp.
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dy s³oñca, wino, oliwa z oliwek
i miód, pe³ne s¹ odcieni koloru
rozkoszy. Skoro taka jest rozkosz –
jesteœmy bliscy spe³nienia. Naresz-
cie Chorwacja, o jakiej marzyli-
œmy. Tutaj dopiero mo¿na siê prze-
konaæ o zaletach jednoœladów.
Wspania³e krête drogi – które
uwielbiaj¹ motocykliœci – ciep³o
i ta swoboda – uczucie niedostêp-
ne mi³oœnikom dwuœladów. Tu¿
przed miasteczkiem Baœka, le¿¹-
cym na po³udniu wyspy skrêca-
my w górê.

W¹sk¹ drog¹ doje¿d¿amy do ka-
plicy Sveti Ivan, sk¹d rozpoœciera
siê wspania³y widok na miasto
z najd³u¿sz¹ piaszczyst¹ pla¿¹
w Chorwacji.

Baska to jeden z najs³ynniej-
szych kurortów Chorwacji. Nawet
w szczycie sezonu mo¿na tutaj
znaleŸæ spokojne miejsce na gra-
nicy szarych gór i b³êkitnego mo-
rza. Wzd³u¿ dwukilometrowej pla-
¿y rozci¹ga siê stare miasto z licz-
nymi sklepikami i kawiarenkami.

Kiedy s³oñce zbli¿a siê do hory-
zontu jedziemy do miasteczka
gdzie nie dociera masowa turysty-
ka. Tutaj nie ma hoteli, a ze wzglê-
du na ciasn¹ historyczn¹ zabudo-
wê nie przyje¿d¿aj¹ autokarowe
wycieczki. Zatrzymujemy siê
w Starej Baœce, magicznym zak¹t-
ku otoczonym skalistymi zbocza-
mi. Cudowne miejsce dla wszyst-

kich, których mêczy gwar i zgie³k
turystycznych miasteczek.

Rano si³y natury przeros³y nasz¹
wyobraŸniê. Z wbitego gwoŸdzia
w sosnê pociek³a ¿ywica, która sku-
tecznie zakonserwowa³a moj¹
kurtkê. Jednak na wszystko jest
rada. Przy pomocy kuchennej œcie-
reczki i niezbêdnej w ka¿dej pod-
ró¿y srebrnej taœmy, zak³adamy
warstwê izoluj¹c¹.

Opuszczaj¹c wyspê Krk kieru-
jemy siê w stronê przeprawy pro-
mowej. Omijaj¹c d³ug¹ kolejkê
samochodów wje¿d¿amy na por-
tow¹ przystañ. Po raz kolejny mo-
tory gór¹! Jako pierwsi wje¿d¿amy
na prom – tak równie¿ ¿yczy sobie
obs³uga. Prom relacji Valbiska –
Merag linii Jadrolinia p³ynie kil-
kadziesi¹t minut na wyspê Cres.
Mamy wiêc czas na chwilê odpo-
czynku i podziwianie wspania³ych
widoków.

Malownicz¹ drog¹, zag³êbiamy
siê w kolejn¹ wyspê Kvarneru,
drug¹ co do wielkoœci wyspê na
Adriatyku. Ciekawostk¹ na wyspie
jest s³odkowodne jezioro Vranjsko,
które dostarcza wodê do wszyst-
kich miejscowoœci na wyspie. To
równie¿ fenomen przyrodniczy.
Jego dno znajduje siê kilkanaœcie
metrów pod powierzchni¹ s³one-
go morza. Cres to wyspa tylko dla
turystów, którzy kochaj¹ naturê
i autentyczny klimat. Tutaj nie ma

wielkich hoteli i turystycznych au-
tobusów.

Niepostrze¿enie przeje¿d¿amy
na Losinj, który od Cresu dzieli
niewielki przesmyk. Lošinj obok
wyspy Krk, jest jedn¹ z najpopu-
larniejszych chorwackich wysp.
£agodny klimat, wspania³e wido-
ki od lat przyci¹gaj¹ tu turystów
i mi³oœników sportów wodnych.

Doje¿d¿amy do miejscowoœci
Mali Lošinj. Wbrew swojej nazwie
to najwiêksze miasto wyspy.

Rano pozostaj¹c wierni jedno-
œladom, korzystamy z pomys³u
Andrzeja i wypo¿yczamy rowery.
Wyruszamy w podró¿ dooko³a
wyspy. Mali Lošinj, zwróci³ na sie-
bie uwagê w XIX wieku, kiedy to
Austriaccy emeryci przybywali na
wyspê by spêdziæ tu zimê. Dzisiaj
turystyka to g³ówna ga³¹Ÿ docho-
dów mieszkañców. To urocze mia-
steczko zlokalizowane przy ma³ym
porcie otoczonym pastelowymi
domami z czerwon¹ dachówk¹
przyci¹ga setki turystów. Po kilku
kilometrach kolejny przystanek
tym razem na szybk¹ k¹piel w uro-
kliwej dzikiej zatoce. Kolejne kil-
ka kilometrów i jesteœmy w jed-
nym z najpiêkniejszych miaste-
czek Chorwacji. Niegdyœ g³ówne
miasto wyspy dziœ kameralna miej-
scowoœæ wypoczynkowa. Historia
Veli Lošinj jest œciœle zwi¹zana
z dziejami wyspy. Tutaj swoj¹ obec-
noœæ zaznaczyli Wenecjanie. Szyb-
ki i nag³y rozwój miasteczka na-
st¹pi³ zw³aszcza w XIX wieku, kie-
dy odkryto zdrowotne w³aœciwo-
œci klimatu na wyspie. Veli Lošinj
sta³ siê jednym z najchêtniej od-
wiedzanych kurortów. Miasto szyb-
ko siê rozwija³o nie trac¹c nic

z dawnego charakteru. Nadal nad
maleñkim portem góruj¹ koloro-
we domy, w których usadowi³y siê
liczne kawiarenki i koœció³ œw.
Antoniego.

Rano opuszczamy wyspê Lo-
sinj. P³yniemy na pó³wysep Istria.
Nadmorsk¹, widokow¹ drog¹ je-
dziemy do Opatii, gdzie w XIX
wieku austro-wêgierska szlachta
wybudowa³a okaza³e wille i tu spê-
dza³a zimy, korzystaj¹c z ³agodne-
go, œródziemnomorskiego klima-
tu. Opatija czêsto nazywana jest
„chorwackim Monte Carlo”, ze
swoj¹ szlacheck¹ atmosfer¹, wci¹¿
po 120 latach jest idealnym wybo-
rem dla wszystkich tych, którzy
bêd¹c na wakacjach wymagaj¹ luk-
susu i przepychu. To miasto szcze-
gólnie bliskie Polakom. Odnajdu-
jemy tu œlady pobytu: Henryka
Sienkiewicza, Józefa Pi³sudskiego,
Stanis³awa Witkiewicza i jego syna
Witkacego.

Pozostawiamy za sob¹ Chorwa-
cjê, kraj, w którym byliœmy ju¿ kil-
ka razy, ale za ka¿dym razem od-
krywamy w nim nowe, wspania³e
miejsca. Przed nami ponad 700
km drogi. Przecinamy pó³nocn¹
Chorwacjê i po³udniowe Wêgry.
Mijaj¹c Balaton, ponownie wal-
czymy z porywistym wiatrem,
a potem wpadamy w objêcia upal-
nego Budapesztu. Po ca³ym dniu
podró¿y, doje¿d¿amy do Miszkol-
ca, gdzie z b³og¹ przyjemnoœci¹
korzystamy z termalnych k¹pieli
w jaskiniach Barlangfürdõ.

Za nami osiem dni motocyklo-
wej przygody. Przejechaliœmy po-
nad 3000 km. Odwiedziliœmy trzy
pañstwa i trzy chorwackie wyspy.
Z baga¿em pe³nym wspomnieñ
i planami na kolejn¹ wyprawê
wracamy do naszej rzeczywistoœci.

 Tekst Ireneusz Wo³ek
Zdjêcia Ireneusz Wo³ek,

Monika GwóŸdŸ
www.niezyklyswiat.com

You Tube Niezwyk³y swiat Chor-

wacja

�Wieczór na promenadzie w Opatiji. �Veli Losinj. �Wyœmienita dorada.

�Krk – imponuj¹ce fortyfikacje miasta.

�Stara Baœka – to oaza spokoju.
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Inicjatywa zainicjowana przez
przyjació³ œp. Ryszarda znalaz³a
szeroki odzew wœród wszystkich,
którzy pamiêtaj¹ go ze wspólnie
rozgrywanych meczów. W turnie-
ju wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce ze-
spo³y reprezentuj¹ce: SPZOZ
w Le¿ajsku, Zespó³ Szkó³ Technicz-
nych w Le¿ajsku, Zespó³ Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku, dru¿yna
reprezentuj¹ca Gminê Kury³ów-
ka oraz Starostwo Powiatowe
w Le¿ajsku. W sobotni poranek
Wicestarosta Le¿ajski Marek Ko-
gut otworzy³ turniej i ¿yczy³
wszystkim zawodnikom udanych

Bior¹c pod uwagê tak du¿¹ iloœæ
startuj¹cych zawodników zawody
przebiega³y sprawnie i zakoñczy³y
siê wraz z dekoracj¹ zwyciêzców
ok. godziny 20.00. Sêdzi¹ g³ów-
nym by³ Shihan Tadeusz Krygow-
ski. Odby³o siê 11 konkurencji
w kata i 26 w kumite. Organiza-
torem by³ Kroœnieñski Klub Ky-
okushin Karate a wspó³organiza-
torami: Urz¹d Marsza³kowski Wo-
jewództwa Podkarpackiego, Urz¹d
Miejski w Kroœnie, MOSiR w Kro-
œnie i Podkarpacki Okrêgowy Zwi¹-
zek Karate w Rzeszowie.

Wychowankowie LKKK wziêli
udzia³ w zawodach rozegranych
24 maja w Kroœnie na XVI Mistrzo-
stwach Województwa Podkarpac-
kiego Karate Kyokushin Dzieci
i M³odzie¿y zdobywaj¹c 21 medali
i II miejsce dru¿ynowo. W zawo-
dach bra³o udzia³ 366 zawodników
z 12 klubów zrzeszonych w Pod-
karpackim Okrêgowym Zwi¹zku
Karate. Organizatorem mi-
strzostw by³ Kroœnieñski Klub Ky-
okushin Karate kierowany przez
shihan Roman WoŸniak. 32 oso-

I Powiatowy Turniej Pi³ki No¿nej
im. Ryszarda Ostrowskiego

W dniu 7 czerwca 2014 roku na
boisku Orlik przy Zespole Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku odby³ siê
turniej pi³ki no¿nej poœwiêcony
œp. Ryszardowi Ostrowskiemu.

zawodów. Mecze prowadzone by³y
w uk³adzie ka¿dy z ka¿dym i od
pocz¹tku przebiega³y w atmosfe-
rze fair play. Po podsumowaniu
rozgrywek okaza³o siê, ¿e najlepsz¹
dru¿yn¹ zosta³a SPZOZ w Le¿aj-
sku, drugie miejsce zajê³a dru¿y-
na Zespo³u Szkó³ Technicznych,
trzecie zawodnicy reprezentuj¹cy
gminê Kury³ówka, czwarte miej-
sce przypad³o Zespo³owi Szkó³ Li-
cealnych, pi¹te miejsce Starostwu
Powiatowemu w Le¿ajsku.Trzeba
podkreœliæ, ¿e wszyscy uczestnicy
turnieju podeszli do gry z du¿¹
wola walki i starali siê umo¿liwiæ
wygran¹ swojej dru¿ynie. Dlatego,
te¿ nale¿y im wszystkim serdecz-
nie podziêkowaæ za zaanga¿owa-
nie. Wœród zawodników wybrano
najlepszego strzelca – Waldemara
T³uczka (3 gole), najlepszego pi³-

karza – Darka Lipiñskiego oraz
bramkarza Janusza Kuszpê.

Na turnieju obecna by³a rodzi-
na œp. Ryszarda Ostrowskiego –
Halina Ostrowska oraz synowie
Rafa³, Artur, Tomasz i Patryk, któ-
rzy wspólnie z Wicestarost¹ Le¿aj-
skim Markiem Kogutem wrêczyli
na zakoñczenie turnieju dru¿y-
nom puchary oraz drobne prezen-
ty. Zostali nagrodzeni, tak¿e naj-
starsi graj¹cy zawodnicy w ka¿dym
zespole. Nale¿y równie¿ wspo-
mnieæ, ¿e za sprawny przebieg tur-

�Dru¿yna Starostwa Powiatowego w Le-

¿ajsku.

nieju odpowiada³ sêdzia pan Ta-
deusz Rauza. Pozostaje ju¿ tylko
przygotowywaæ siê do kolejnej edy-
cji za rok. Wszystkim uczestnikom
dziêkujemy za udzia³ w turnieju.

RA

Kolejne sukcesy LKKK

bowa ekipa zawodników naszego
klubu zdoby³a 9 z³otych, 3 srebr-
ne i 9 br¹zowych kr¹¿ków. Zdoby-
cie tylu medali indywidualnych
i drugiego miejsca dru¿ynowego
potwierdzi³o, ¿e niedawny po-
dwójny sukces na Mistrzostwach
Makroregionu Po³udniowego
i Miêdzywojewódzkich Mistrzo-
stwach M³odzików w Sanoku nie
by³ przypadkowy. Wszystkim ser-
decznie dziêkujemy i ¿yczymy dal-
szych sukcesów.

DB

XVI Mistrzostwa Podkarpacia
Karate Kyokushin Dzieci i M³odzie¿y

CSWiS w Le¿ajsku reprezento-
wa³o 15 zawodników: Jakub Czu-
bat, Karolina Jurkowska, Jakub
Mêdrek, Karina Karaku³a, Kry-
spin Karaku³a, Norbert Stacho-
wiak, Aleksander Dziki, Adriana
WylaŸ, Marcin Konieczny, Jakub
Korchowiec, Adrian Dziki, Alek-
sandra Kula, Wiktoria D¹bek, Pa-
tryk Marcinowski, Kinga Kupras,
Aldona Korchowiec.

Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy i dziêkujemy, Osu!

AD

�Uczestnicy turnieju.

Kolejny weekend, kolej-
ne zawody i kolejny raz
zawodnicy Le¿ajskiego
Klubu Kyokushin Karate
kierowanego przez sen-
sei Dariusza Burdê po-
twierdzili, ¿e s¹ czo³o-
wym klubem w regionie.

24 maja 2014 roku
w Kroœnie odby³y siê
XVI Mistrzostwa Pod-
karpacia Karate Kyoku-
shin Dzieci i M³odzie¿y.
Wystartowa³a rekordo-
wa iloœæ 363 zawodni-
ków z 12 klubów. By³y
to najwiêksze zawody
w prawie 40 letniej hi-
storii karate kyokushin
na Podkarpaciu.

www.csw.net.pl
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Otwarcia imprezy dokona³ dy-
rektor Zespo³u Szkó³ Licealnych
pan Zbigniew Trêbacz. Dzieci
przyby³y bardzo licznie i rozpoczê-
³a siê zabawa sportowa. M³odzie¿
klas licealnych wykaza³a siê du¿¹
pomys³owoœci¹ i przygotowa³a
wiele zabaw i gier odpowiednich
dla tej grupy wiekowej. By³y to
biegi, rzucanie pi³k¹, ciekawe tory
przeszkód. Dzieci radzi³y sobie
œwietnie, radoœnie podchodzi³y do
rywalizacji, wzajemnie siê dopin-
gowa³y. Pocz¹tkowo by³y onieœmie-
lone ogromem hali sportowej, ale
potem rozbawi³y siê na dobre.

Przebojowe POLTINO!
„Dania gotowe POLTINO” zajê³y I miejsce (kategoria „mro¿onki)  w konkursie „PRZEBOJE FMCG 2014”,
organizowanym przez Magazyn ¯ycie Handlowe.

Tegoroczna ju¿ VII edycja
konkursu zosta³a przeprowa-
dzona pod nadzorem instytutu
badawczego Millward Brown.
Oficjalne wrêczenie statuetek
„Przebojowy Produkt 2014”
mia³o miejsce 29 maja w czasie
uroczystej gali w Villa Foksal
w Warszawie.

Nagrodzona grupa dañ go-
towych POLTINO, stworzona
zosta³a ze starannie wyselekcjo-
nowanych, najwy¿szej jakoœci
sk³adników. Na bazie wiedzy
o preferencjach smakowych
konsumentów, powsta³o piêæ
wyj¹tkowych kompozycji, tj.:
� Gryczotto z kurczakiem

600g,
� Penne ze szpinakiem w sosie

serowym 600g,
� Kebab z warzywami 600g,
� Makaroni z kurczakiem 600g,
� Tortellini z warzywami i so-

sem pieczarkowym 600g.
Dope³nieniem smaku s¹ aro-

matyczne przyprawy do³¹czone
w saszetce lub sosy. Te ciekawe
i smaczne potrawy to pe³nowar-
toœciowe i kompletne dania go-
towe – idealna propozycja dla
tych, którzy ceni¹ czas i dobry
smak.

Dzieñ Sportu z okazji Dnia Dziecka
W dniu 3 czerwca br. w ramach
obchodów Dnia Dziecka z inicja-
tywy nauczycieli wychowania fi-
zycznego Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych zosta³ zorganizowany Dzieñ
Sportu dla najm³odszych uczniów
z klas pierwszych Szko³y Podsta-
wowej nr 2 i Szko³y Podstawo-
wej nr 3 w Le¿ajsku. Imprezie
nadano nazwê „Olimpiada Pierw-
szaka”.

Najwiêksz¹ atrakcjê przygotowa-
³a klasa wojskowa, która zaprezen-
towa³a dzieciom elementy taktyki
i pokaz musztry. Dzieci mog³y
ubraæ wojskowe he³my, maski,
a tak¿e w³¹czyæ syrenê alarmow¹.
By³o to zapewne ciekawe doœwiad-
czenie dla pierwszaków. Wœród

zabawy nie zabrak³o s³odyczy dla
ka¿dego dziecka i dro¿d¿ówki „dla
wzmocnienia si³”. Na koniec dzie-
ci otrzyma³y dyplomy dla swoich
szkó³ za udzia³ w „Olimpiadzie
Pierwszaka”.

Dziêkujemy dyrekcji szko³y
nr 3 i dyrekcji szko³y nr 2 w Le¿aj-

sku, opiekunom za przyjêcie za-
proszenia, a dzieciom za liczne
przybycie. Dziêkujemy tak¿e kla-
som: 1e, 2b, 1d, 1f, 2w za zaanga-
¿owanie i pomoc w tym sporto-
wym przedsiêwziêciu.

Andrzej Stachowicz
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W marszobiegu uczestniczy³y
dzieci z klas IV, V i VI ze szkó³ pod-
stawowych z Nowej Sarzyny
i Rudy £añcuckiej. Wspó³organi-
zatorami tej quizo-zabawy byli Ko-
menda Powiatowa Policji w Le¿aj-
sku, Jednostka Ratowniczo Gaœni-
cza w Nowej Sarzynie, Dzia³ Bez-
pieczeñstwa Technicznego i Och-
rony Œrodowiska Z.Ch. Organika
Sarzyna, Grupa I Pomocy PCK
w Nowej Sarzynie oraz Oœrodek
Kultury w Nowej Sarzynie. Ka¿-
da z dru¿yn otrzyma³a mapkê p³y-
ty g³ównej obiektu, na której za-
znaczone by³y punkty kontrolne.
Na punkcie kontrolnym policji
sprawdzane by³y wiadomoœci z bez-
pieczeñstwa w ruchu drogowym,
bezpieczeñstwa na osiedlach, du-

¿ych miastach oraz w okolicach
du¿ych centrów handlowych. Py-
tania dotyczy³y tak¿e zagro¿eñ
powstaj¹cych na skutek spo¿ywa-
nia alkoholu, palenia tytoniu oraz
za¿ywania narkotyków oraz zagro-
¿eñ kryminalnych, na jakie nara-
¿one s¹ dzieci podczas wakacji. Na
wybrane zagadnienia z bezpieczeñ-
stwa ppo¿. dzieci odpowiada³y na
punkcie kontrolnym Jednostki
Ratowniczo-Gaœniczej, a na stano-
wisku Dzia³u Bezpieczeñstwa
Technicznego i Ochrony Œrodo-
wiska pytania dotyczy³y zasad za-
chowania siê nad wod¹ w lesie,
w górach i parkach krajobrazo-
wych. Na ostatnim punkcie kon-
trolnym Grupy I Pomocy PCK
sprawdzane by³y wiadomoœci

Po raz kolejny mi³oœnicy moto-
cykli z okazji Dnia Dziecka z wor-
kami pe³nymi pluszowych masko-
tek i s³odyczy ruszyli do Le¿ajskach
przedszkoli. Na trasie zape³nia³y
siê chodniki, balkony i okna. Skle-
py pustosza³y i stawa³y samocho-
dy. Wszyscy chcieli zobaczyæ jad¹c¹
na motocyklu ¿yrafê, pingwina,
tygrysa czy zebrê. By³a puszka
Coca Coli, dwumetrowy lis i ba-
œniowe stworzenia. Dzieciaki z ra-
doœci¹ wita³y przebierañców. Cu-

kierki i czekoladki szybko znika³y
w brzuszkach i kieszeniach milu-
siñskich. Potem by³ zgadywanki,
piosenki, uœmiechy i pami¹tkowe
zdjêcia. W koñcu uroczyste wrê-

czenie olbrzymich worków wy-
pchanych pluszakami i kolejki
chêtnych by zasi¹œæ za kierownic¹
metalowego stwora. Szkoda, tyl-
ko ¿e Dzieñ Dziecka jest tylko raz

Marszobieg „Bezpieczne Wakacje”
VIII edycja

W dniu 30.05.2014 roku Zarz¹d Rejonowy Pol-
skiego Czerwonego Krzy¿a w Le¿ajsku oraz Klub
Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowej Sa-
rzynie zorganizowa³ na obiektach sportowych
MZKS Unia w Nowej Sarzynie IX marszobieg
w ramach ogólnopolskiej akcji pod has³em
„Bezpieczne Wakacje”.

z umiejêtnoœci udzielania pierw-
szej pomocy w nag³ych wypad-
kach. W œwietlicy „Unii” utalen-
towane dzieci tworzy³y plakaty na
temat dzia³alnoœci Polskiego Czer-
wonego Krzy¿a, z których utwo-
rzona zostanie wystawa w RCKiK,
a nastêpnie zostan¹ wykorzystane
przez Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Rze-
szowie w celach promocyjnych.

W marszobiegu, w którym
oprócz wiadomoœci liczy³ siê czas
pokonania trasy zwyciê¿y³a dru¿y-
na „Ziomki z Biedronki”, z klasy
V „A” zdobywaj¹c 44 punkty,
II miejsce po dogrywce zajê³a dru-
¿yna „Jolo” z klasy VI „B”, a trzecie
miejsce przypad³o dru¿ynie „Gu-
misie” z klasy V „C”. Pierwsze trzy
dru¿yny otrzyma³y puchary i dy-
plomy, a pozostali uczestnicy na-
grody rzeczowe i upominki. Szeœæ
klas otrzyma³o dodatkowo karnety
na darmowe zwiedzanie Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej w Le¿ajsku. Po za-
koñczeniu zawodów organizatorzy
przygotowali ognisko dla 240 dzie-

ci, gdzie oprócz kie³basek by³y na-
poje p¹czki i lody.

Imprezê uda³o siê zorganizowaæ
dziêki sponsorom, którym w imie-
niu w³asnym i zadowolonych dzie-
ci dziêkujemy: Miastu i Gminie
Nowa Sarzyna, Pos³owi na Sejm
RP Zbigniew Rynasiewicz, Staro-
stwu Powiatowemu w Le¿ajsku,
Wojewódzkiemu Oœrodkowi Ru-
chu Drogowego, firmie El-Chem
w Nowej Sarzynie, firmie SARGO,
firmie Handlowo-Us³ugowa „Ma-
niek ” Tomasz Majder, Firma
Handlowo-Budowlana „Janik”
sp. z o.o., Klubowi MZKS Unia
Nowa Sarzyna, Hurtowni Mro¿o-
nek „Mario” w Nowej Sarzynie,
dyrektorowi poradni pedagogicz-
nej w Le¿ajsku pan Wojciechowi
Kostek, Lokalnej Telewizji Kablo-
wej, Oœrodkowi Kultury w Nowej
Sarzynie, Regionalnemu Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Rzeszowie, PCK oddzia³
rejonowy w Rzeszowie oraz panu
Andrzejowi Ho³ówka.

Organizatorzy

G³oœno zrobi³o siê na ulicach, kie-
dy przez Le¿ajsk przejecha³a pa-
rada przebierañców z Le¿ajskie-
go Klubu Motocyklowego „Wehi-
ku³”.

w roku. Ale znaj¹c cz³onków klu-
bu, mo¿emy byæ pewni, ¿e wkrót-
ce ponownie ich us³yszymy.

IW

Motocykliści dzieciomMotocykliści dzieciom
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