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Z wielkim ¿alem po¿egnaliœmy

œp. Stanis³awa Paszka
dzia³acza spo³ecznego,

szczególnie na rzecz osób niepe³nosprawnych,

Prezesa Stowarzyszenia

„Integracja bez granic”,

wieloletniego Przewodnicz¹cego

Powiatowej Spo³ecznej Rady

do Spraw Osób Niepe³nosprawnych,

dobrego Cz³owieka

Rodzinie Zmar³ego sk³adamy

wyrazy szczerego wspó³czucia i ¿alu

Dyrektor i pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Le¿ajsku

Stanis³aw Kornasiewicz

Po¿egnanie lata

Wrzesieñ, lato gor¹ce odchodzi zieleni¹

jesieñ wita drzewa ¿ó³ci¹ i czerwieni¹

maluje kolorowo liœcie w sadzie, w lesie

wiatr pó³nocny ³awicê chmur ciemnych ju¿ niesie
deszcz zimny do okna puka kropelkami

to gor¹ce lato tak siê ¿egna z nami

za rok powróci jak bumerang s³oñcem
uciesz¹ na nowo dni parne, gor¹ce.

Namioty zerwane z uprzê¿y odchodz¹ szlakami
³ódki i ¿aglówki drzemi¹ ju¿ w przystani

s³oñce coraz wczeœniej do ³ó¿ka siê k³adzie
zczerwienia³y ze wstydu jab³uszka ju¿ w sadzie

odchodz¹ z pola zbo¿a i ziemniaki
do podró¿y gotowe cukrowe buraki

traktor z wysi³kiem ciê¿k¹ ziemiê orze
ozimin¹ na polu zielenieje zbo¿e.

Wrzesieñ 2003.
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poniedziałek -piątek sobota niedziela

POD GWIAZDĄ Leżajsk ul. Mickiewicza 22 czynna całodobowo

MEDIQ Leżajsk, ul. Mickiewicza 57 7.30-23.00 8.00-21.00 8.00-21.00

Ewa Goch Leżajsk, ul. Leśna 11 A 7.00-21.00 8.00-21.00 8.00-21.00

Z SERCEM Leżajsk, ul. Podleśna 27 8.00-18.00 8.00-14.00 nieczynna

LEŻAJSKA Leżajsk, ul. Mickiewicza 78 8.00-20.00 8.00-15.00 nieczynna

POD KASZTANAMI Leżajsk, ul. Mickiewicza 66 8.00-18.00 8.00-14.00 nieczynna

POD KLASZTOREM Leżajsk ul. Klasztorna 2D 8.00-19.00 8.00-14.00 9.00-12.00

APTEKA Leżajsk, ul. M.C. Skłodowskiej 4B 7.30-20.00 8.00-15.00 nieczynna

ZDRAVILLA Leżajsk, ul. Rynek 23 8.00-19.00 8.00-13.00 nieczynna

SZWAJCARSKA Leżajsk, ul. Kopernika 5A 8.00-20.00 8.00-13.00 10.00-14.00

SZWAJCARSKA Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 4 8.00-18.00 8.00-13.00 nieczynna

AZALIA Nowa Sarzyna, ul. Azalii Pontyjskiej 2A 7.30-19.00 7.00-14.00 nieczynna

APTEKA Nowa Sarzyna, ul. Chemików 3A 8.00-17.00 8.00-12.00 nieczynna

APTEKA Nowa Sarzyna, ul. Kościuszki 37 8.00-19.00 8.00-14.00 nieczynna

APTEKA Nowa Sarzyna, ul. 1-go Maja 7 8.00-18.00 8.00-13.00 nieczynna

APTEKA Wola Zarczycka 147C
8.00-17.00

8.00-17.30 (pon., środa)
8.00-12.00 nieczynna

BERBERIS Grodzisko Dolne 126G 8.00-17.00 8.00-14.00 nieczynna

APTEKA Kuryłówka 530A 9.00-17.00 9.00-10.00 nieczynna

W pierwszym pó³roczu le¿ajski
Samodzielny Publiczny Zespó³
Opieki Zdrowotnej odnotowa³ nie-
wielk¹ stratê netto 33,8 tys. z³
(w analogicznym okresie ub. roku
wygenerowa³ nadwy¿kê 123 tys. z³).
Dodatni wynik wykaza³y: szpital-
ny oddzia³ ratunkowy, rehabilita-
cja oraz przychodnia specjalistycz-
na, pozosta³e – stratê. Z pomocy
szpitala skorzysta³o 7479 pacjen-
tów (7535 w pierwszym pó³roczu
ub.r.). Szpitalny Oddzia³ Ratun-
kowy odnotowa³ 311 wyjazdów do
wypadków, 1605 do zachorowañ
oraz udzieli³ na miejscu 9562 po-
rady. W omawianym okresie na in-
westycje wydano ponad 397 tys. z³,
w tym 392 tys. z³ stanowi³y œrodki
w³asne. Rada Powiatu wyrazi³a
zgodê na z³o¿enie przez SP ZOZ
wniosku o œrodki finansowe na
rozbudowê i modernizacjê kom-
pleksu diagnostyczno-zabiegowe-
go w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego w latach
2014-2020.

Z zaplanowanych w br. 582 tys. z³
przychodów, na koniec pierwsze-
go pó³rocza Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej zrealizowa³o 292 tys. z³, zaœ
po stronie kosztów, odpowiednio
772 tys. z³ i 383 tys. z³. Rada Powia-
tu przyjê³a informacje SP ZOZ

i Muzeum Ziemi Le¿ajskiej z wy-
konania planu.

Realizacja bud¿etu powiatu po
pó³roczu przedstawia siê nastêpu-
j¹co: dochody 38,8 mln z³ (48,06
proc. planu), wydatki 33,7 mln z³
(40,8 proc.) w tym wydatki maj¹t-
kowe 2,0 mln z³ (11,58 proc.). Rad-
ny Marek Leszczak pyta³ o plany
naprawy finansów w domach
opieki spo³ecznej (Piskorowice-
Mo³ynie, Brzóza Królewska)

27 sierpnia 2014 r. Rada Powiatu podjê³a uchwa³y:

� Nr LX/296/2014 w sprawie wyra¿enia zgody na przyst¹pienie do projektu
pn. Zwiêkszenie bezpieczeñstwa zdrowotnego spo³eczeñstwa poprzez
rozbudowê i modernizacjê kompleksu diagnostyczno-zabiegowego SP ZOZ
w Le¿ajsku” w ramach RPO WP 2014-2020.

� Nr LX/297/2014 w sprawie ustalenia rozk³adu godzin pracy aptek ogólno-
dostêpnych na terenie powiatu le¿ajskiego,

� Nr LX/298/2014 zmieniaj¹c¹ Uchwa³ê Nr LIV/281/2014 Rady Powiatu Le-
¿ajskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w bud¿ecie Powiatu na 2014 r.

� Nr LX/299/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie Powiatu na
2014 r.

z uwzglêdnieniem ograniczania
kosztów. Wicestarosta Marek Ko-
gut odpowiedzia³, ¿e Zarz¹d Po-
wiatu przyj¹³ zasadê nie tyle ciêcia
kosztów, co zwiêkszania przycho-
dów np. w DPS Brzóza Królewska
uda³o siê zwiêkszyæ iloœæ pensjo-
nariuszy z 55 do 63 i tym samym
doprowadziæ do wzrostu przycho-
dów.

W dyskusji g³os zabierali Tade-
usz Trêbacz, Józef Majkut, Roman

Sza³ajko, Andrzej Chojnacki
i Lucjan Czenczek, zg³aszaj¹c po-
stulaty i pytania w sprawach doty-
cz¹cych: oœwiadczeñ maj¹tkowych
radnych, remontu drogi powiato-
wej w Zmys³ówce, terminu otwar-
cia drogi powiatowej D¹browica-
Brzyska Wola, parametrów tech-
nicznych masy asfaltowej k³adzio-
nej na drodze powiatowej Giedla-
rowa – Grodzisko Górne.

(ja)

�Sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego

�Wyst¹pienie p. Mariana Furmanka Dy-

rektora SP ZOZ w Le¿ajsku

LX sesja Rady PowiatuLX sesja Rady Powiatu
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Pomimo skromnego bud¿etu
uda³o siê przebudowaæ lub wy-
remontowaæ kilka wa¿nych od-
cinków dla powiatu poprawia-

Przegl¹d inwestycji powiatowych
Inwestycje drogowe lata 2011-2014

1. Remont odcinka drogi po-
wiatowej nr 1246 R Kury³ówka
– granica powiatu (Tarnogród)
8+800 – 12+486
Wyremontowano odcinek drogi
o d³ugoœci 3,686 km. Ca³kowity
koszt remontu wyniós³: 1 881 tys.
z³, w tym udzia³ Powiatu Le¿aj-
skiego to: 470,40 tys. z³; udzia³
bud¿etu pañstwa w ramach Wie-
loletniego Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokal-
nych: 939,80 tys. z³; udzia³ Gmi-
ny Kury³ówka: 470,80 tys. z³.

W latach 2011-2014 Powiat Le¿ajski zrealizowa³ wiele inwestycji dro-
gowych, które usprawni³y komunikacjê mieszkañców i przyczyni³y
siê do wzrostu poziomu bezpieczeñstwa. W artykule przedstawiamy
wykaz najwiêkszych inwestycji drogowych Starostwa Powiatowego
wraz z dokumentacj¹ zdjêciow¹. Koszty na przebudowê dróg oraz
remonty poniós³ Powiat Le¿ajski, jak równie¿ gminy z terenu powiatu.

j¹c bezpieczeñstwo ruchu.
W zestawieniu prezentujemy ilo-
œci oraz koszty poszczególnych
prac. PW

2011

6. Remont drogi powiatowej nr 1265R granica powiatu (Górno)
Wola Zarczycka w km 3+400-7+263
Wyremontowano odcinek drogi powiatowej nr 1265R o d³ugoœci
3,863 km. Ca³kowity koszt remontu wyniós³: 1 783,76 tys. z³, w tym
udzia³ Powiatu Le¿ajskiego w kwocie 225,92 tys. z³, Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna w kwocie 275,00 tys. z³; oraz udzia³ bud¿etu pañstwa
w kwocie 1 240,33 tys. z³. (dotacja z bud¿etu pañstwa z rezerwy
celowej na usuwanie szkód powodziowych).

Wyremontowano w sumie 2,064 km. Ca³kowity koszty remontów
wyniós³: 763,52 tys. z³, w tym udzia³ Powiatu Le¿ajskiego to:
299,95 tys. z³; udzia³ Gminy Le¿ajsk: 163,57 tys. z³; udzia³ Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna: 100 tys. z³; udzia³ Gminy Grodzisko dolne: 200 tys. z³.

4. Remont drogi powiatowej nr 1260R Maleniska – Brzóza Królew-
ska (II i III etap)
Wyremontowano odcinek drogi o d³ugoœci 0,930 km. Ca³kowity koszty
remontu wyniós³: 487,94 tys. z³; udzia³ bud¿etu pañstwa 447,375 tys. z³
(dotacja z bud¿etu pañstwa z rezerwy celowej na usuwanie szkód
powodziowych), udzia³ Gminy Le¿ajsk: 40,57 tys. z³.

3. Remont drogi powiatowej nr 1237R Wólka £êtowska –granica
powiatu(£owisko) w km 0+000 – 1+280
Wyremontowano odcinek drogi o d³ugoœci 1,280 km. Ca³kowity koszty
remontu wyniós³: 1 075,57 tys. z³, w tym udzia³ Powiatu Le¿ajskiego
to:270,04 tys. z³; udzia³ bud¿etu pañstwa w ramach Wieloletniego
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 536,60 tys. z³;
udzia³ Miasta i Gminy Nowa Sarzyna: 268,93 tys. z³.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1256 R Sieniawa (granica
powiatu) – Piskorowice – Le¿ajsk na odcinku Rzuchów – Le¿ajsk
wraz z remontem mostu w Wierzawicach na rzece B³otnia
Przebudowano odcinek drogi o d³ugoœci 4,08 km. Ca³kowita wartoœæ
przebudowy to: 6 738,77 tys. z³, w ramach realizowanego Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego to 4 067,40 tys. z³. Dodatkowo inwestycjê sfinansowa-
li: Powiat Le¿ajski w kwocie: 1 557,06 tys. z³, Gmina Le¿ajsk w kwocie:
862,31 tys. z³., oraz Miasto Le¿ajsk w kwocie: 252,00 tys. z³.

5. Remont odcinków dróg
powiatowych: nr 1241R Huci-
sko – Przychojec – Le¿ajsk, nr
1243R Jelna – Maleniska, nr
1268 R Kopanie ¯o³yñskie –
Grodzisko Dolne, nr 1269R
Zmys³ówka – Grodzisko Dolne
i nr 1275R Laszczyny granica
powiatu Budy £añcuckie
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3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1247R Brzyska
Wola – Kolonia Polska w km 1+956 – 2+896
Przebudowano odcinek drogi o d³ugoœci 0,940 km. Ca³kowity koszt
przebudowy wyniós³: 499,06 tys. z³. w tym udzia³ Powiatu Le¿ajskie-
go to: 249,53 tys. z³; udzia³ Gminy Kury³ówka: 249,53 tys. z³.

2012

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1326R Piskorowice
– Cha³upki Piotrowickie w km 0+000 – 1+309
Przebudowano odcinek drogi o d³ugoœci 1,309 km. Ca³kowity koszt
przebudowy wyniós³: 599,83 tys. z³, w tym udzia³ Powiatu Le¿ajskiego
to: 299,91 tys. z³;udzia³ Gminy Le¿ajsk: 299,92 tys. z³.

2. Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1239R Majdan
£êtowski – Wola Zarczycka
w km 0+000 – 1+175
Przebudowano odcinek drogi
o d³ugoœci 1,175 km. Ca³kowity
koszt przebudowy wyniós³:
559,69 tys. z³, w tym udzia³ Powia-
tu Le¿ajskiego to: 279,84 tys. z³;
udzia³ Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna: 279,85 tys. z³.

4. Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1269 Zmy-
s³ówka –Grodzisko Dolne
w km 1+37-2+690
Przebudowano odcinek drogi
o d³ugoœci 1,320 km. Ca³kowi-
ty koszt przebudowy wyniós³:
539,89 tys. z³, w tym udzia³
Powiatu Le¿ajskiego to:
269,95 tys. z³; udzia³ Gminy
Grodzisko Dolne 269,94 tys. z³.

5. Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1254R od drogi
1257R O¿anna –Piskorowice
w km 5+090 – 5+590 (Mo³ynie)
Przebudowano odcinek drogi
o d³ugoœci 0,5 km. Ca³kowity
koszt przebudowy wyniós³:
220,64 tys. z³, w tym udzia³ Po-
wiatu Le¿ajskiego to: 13,52 tys.
z³, udzia³ bud¿etu pañstwa:
107,12 tys. z³ (dotacja z bud¿etu
pañstwa z rezerwy celowej na
usuwanie szkód powodzio-
wych);udzia³ Gminy Le¿ajsk:
100,00 tys. z³.

6. Remont drogi powiatowej nr 1258R Giedlarowa –Wierzawice
w km 0+000 – 4+115.
Wyremontowano odcinek drogi o d³ugoœci 4,115 km. Ca³kowity
koszt remontu wyniós³: 1 671,04tys. z³. Wk³ad Powiatu Le¿ajskiego
to kwota: 587,17 tys. z³. oraz wk³ad Gminy Le¿ajsk w kwocie:
585,50 tys. z³. Pozosta³¹ czêœæ pokryto ze œrodków Wieloletniego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 498,37 tys. z³.

8. Remont drogi powiatowej
nr 1253R D¹browica Du¿a –
gr. pow. Cieplice w km 0+300
– 0+800 w miejscowoœci D¹-
browica.
Wyremontowano odcinek drogi
o d³ugoœci 0,5 km. Ca³kowity koszt
remontu wyniós³: 236,40 tys. z³,
w tym z bud¿etu pañstwa:
232,10 tys. z³ (dotacja z bud¿etu
pañstwa z rezerwy celowej na usu-
wanie szkód powodziowych), udzia³
Gminy Kury³ówka: 4,3 tys. z³.

7. Remont drogi powiatowej nr 1260R Maleniska – Brzóza Kró-
lewska w km 5+320 – 5+370 i 6+900 – 7+350 wraz z remontem
przepustu w miejscowoœci Brzóza Królewska w km 5+342.
Wyremontowano odcinek drogi o d³ugoœci 0,5 km. Ca³kowity koszt
remontu wyniós³: 360,78 tys. z³, w tym z bud¿etu pañstwa
360,78 tys. z³. (dotacja z bud¿etu pañstwa z rezerwy celowej na
usuwanie szkód powodziowych)
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2013

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1251R Majdan Sieniawski –
gr. powiatu Kolonia Polska w km 6+622 – 7+600.
Przebudowano odcinek drogi o d³ugoœci 0,978 km. Ca³kowity koszt
przebudowy wyniós³:452,97 tys. z³, w tym z bud¿etu pañstwa:
300 tys.  z³ (dotacja z bud¿etu pañstwa z rezerwy celowej na usuwa-
nie szkód powodziowych);pozosta³e koszty zadania pokry³ Powiat
Le¿ajski (76,49 tys. z³) wraz z Gmin¹ Kury³ówka (76,48 tys. z³).

Przebudowano odcinek drogi
o d³ugoœci 0,3 km. Ca³kowity
koszt przebudowy wyniós³:
156,79 tys. z³, w tym z bud¿etu
pañstwa: 125,43 tys. z³ (dotacja
z bud¿etu pañstwa z rezerwy ce-
lowej na usuwanie szkód powo-
dziowych), pozosta³e koszty za-
dania pokry³ Powiat Le¿ajski
(15,68 tys. z³) wraz z Gmin¹
Kury³ówka (15,68 tys. z³).

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda £añ-
cucka –Przychojec –Le¿ajsk, na odcinku Hucisko – Ruda £añ-
cucka w km 0+011,8 – 1+648,0; 3+200 – 7+551,22.
Przebudowano ³¹cznie 5,987 km drogi. Ca³kowity koszt przebudo-
wy wyniós³: 4 869,51 tys. z³, w tym z bud¿etu pañstwa: 2 265,55 tys.
z³. w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych; pozosta³e koszty zadania pokryli: Powiat Le¿ajski
w kwocie 1 197,98 tys. z³, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna w kwocie
1 023,00 tys. z³ oraz Gmina Le¿ajsk w kwocie 382,98 tys. z³.

4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1275R (Budy £añ-
cuckie ) gr. powiatu – Laszczyny
Przebudowano odcinek drogi o d³ugoœci 0,135 km. Ca³kowity koszt
przedsiêwziêcia wynosi³ 73,06 tys. z³. Koszty zadania pokry³ Powiat
Le¿ajski (36,5 tys. z³) wraz z Gmin¹ Grodzisko Dolne (36,5 tys. z³).

5. Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1239R Majdan
£êtowski – Wola Zarczycka
w km 1+737 – 3+100 w miej-
scowoœci Wola Zarczycka.
Przebudowano odcinek drogi
o d³ugoœci 1,363 km. Ca³kowita
wartoœæ zadania wynosi³a

671,99 tys. z³. Przedsiêwziêcie sfinansowano z dotacji z bud¿etu pañ-
stwa z rezerwy celowej na usuwanie szkód powodziowych w kwocie
261,03 tys. z³. Pozosta³e koszty pokry³ Powiat Le¿ajski w kwocie 203,96 tys.
z³ oraz Miasto i Gmina Nowa Sarzyna w kwocie 207,00 tys. z³.

2014

1. Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1239R Majdan
£êtowski – Wola Zarczycka
w km 0+907 – 1+737 wraz
z przepustem w km 1+192
w miejscowoœci Wola Zar-
czycka (w trakcie realizacji).
W trakcie przebudowy jest odcinek
drogi o d³ugoœci 0,830 km. Ca³ko-
wita wartoœæ zadania wynosi 411,69
tys. z³. Zadanie sfinansowane przez
Powiat Le¿ajski (118,69 tys. z³), Mia-
sto i Gminê Nowa Sarzyna (123
tys. z³) oraz z dotacji z bud¿etu pañ-
stwa z rezerwy celowej na usuwa-
nie szkó³ powodziowych (170 tys.)

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. Po-
wiatu) Grodzisko – Giedlarowa w km 10+588,00 – 17+256,56
odcinek Grodzisko Górne – Giedlarowa. (w trakcie realizacji)
W trakcie przebudowy jest odcinek drogi o d³ugoœci 6,599 km. Ca³ko-
wita wartoœæ zadania wynosi 6 011,51 tys. z³, w tym z Wieloletniego
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie
2 954,38 tys. z³. Pozosta³e koszty ponosi Powiat Le¿ajski w kwocie
1 379,40 tys. z³, Gmina Grodzisko Dolne w kwocie: 890,50 tys. z³ oraz
Gmina Le¿ajsk w kwocie 787,23 tys. z³.

3. Przebudowa odcinków 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)
Przebudowano w sumie 1,942 km drogi. Ca³kowity koszt inwestycji
wynosi³ 681,80 tys. z³, w tym wk³ad Powiatu Le¿ajskiego to kwota
101,80 tys. z³, wk³ad Gminy Kury³ówka  to kwota 100,00 tys. z³ oraz
dotacja z bud¿etu pañstwa z rezerwy celowej na usuwanie szkód
powodziowych w kwocie 480,00 tys. z³.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1247 R Brzyska Wola – Ko-
lonia Polska w km 0+650 – 0+950

RI
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XV Pielgrzymka Służb Mundurowych
Województwa Podkarpackiego
oraz XV Dożynki Powiatowe

XV Pielgrzymka Służb Mundurowych
Województwa Podkarpackiego
oraz XV Dożynki Powiatowe

Uroczystoœci rozpoczê³y siê
przemarszem s³u¿b munduro-
wych sprzed Miejskiego Centrum
Kultury do Bazyliki OO. Bernar-
dynów. Uroczystej Mszy Œwiêtej

przewodniczy³ Ks. Biskup
Edward Frankowski, który po-
œwiêci³ wieñce do¿ynkowe przynie-
sione przez rolników. Podczas
Mszy Œw. nast¹pi³o odnowienie

aktu zawierzenia s³u¿b munduro-
wych Matce Bo¿ej Le¿ajskiej.

Do le¿ajskiego sanktuarium
przybyli dowódcy s³u¿b mundu-
rowych z Podkarpacia wraz z licz-

nymi delegacjami, parlamentarzy-
œci, przedstawiciele administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej, a tak¿e
mieszkañcy powiatu oraz pielgrzy-
mi z ró¿nych stron naszego regio-
nu. W uroczystoœci wziêli udzia³
m.in.: Senator RP Janina Sagatow-
ska, Kazimierz Go³ojuch Pose³ na
Sejm RP, Jan Bury doradca Mar-
sza³ka Województwa Podkarpackie-
go W³adys³awa Ortyla, Zarz¹d Po-
wiatu Le¿ajskiego: Jan Kida Sta-
rosta Le¿ajski, Marek Kogut Wi-
cestarosta Le¿ajski oraz Lucjan
Czenczek Cz³onek Zarz¹du Powia-
tu Le¿ajskiego, Prezydium Rady

�Kompania honorowa Wojska Polskiego

�Kompania Honorowa Jednostki Strzeleckiej 2035 z Le¿ajska �Kompania honorowa S³u¿by Celnej

�Delegacja s³u¿by wiêziennej

�Podziêkowanie dla Ks. Biskupa od Za-

rz¹du Powiatu Le¿ajskiego

ci¹g dalszy na str. 8

W œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny, do Bazyliki OO. Bernardynów w Le¿ajsku
przyby³y pododdzia³y s³u¿b mundurowych Wo-
jewództwa Podkarpackiego oraz delegacje
z wieñcami do¿ynkowymi z gmin z terenu po-
wiatu. W tym roku do Klasztoru przyby³o 22 de-
legacje wieñcowe oraz 6 kompanii honorowych
wraz z pocztami sztandarowymi.
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Powiatu: Alina Cebulak, Tadeusz
Trêbacz, Andrzej Chojnacki oraz
radni powiatowi, wójtowie i bur-
mistrzowie gmin wchodz¹cych
w sk³ad powiatu: Krzysztof Sobej-
ko, Jacek Chmura, Jerzy Paul,
Piotr Urban i Tadeusz Halesiak,
a tak¿e w³adze oœciennych samo-
rz¹dów: Ryszard Jêdruch Wójt
Gminy Tryñcza, Stanis³aw Garbacz
Burmistrz Gminy i Miasta Ula-
nów. W uroczystoœci wziêli udzia³
tak¿e przedstawiciele instytucji
dzia³aj¹cych na terenie wojewódz-
twa i powiatu le¿ajskiego.

W pielgrzymce uczestniczy³y
nastêpuj¹ce kompanie honorowe
i poczty sztandarowe wraz z swo-
imi dowódcami: Wojsko Polskie
reprezentowane przez 21 Brygadê
Strzelców Podhalañskich – kom-
paniê honorow¹ wystawi³ 21 Dy-
wizjon Artylerii Przeciwlotniczej
z Jaros³awia p³k Artur Adamiak,
S³u¿ba Wiêzienna na czele
z Dyrektorem Okrêgowej S³u¿by
Wiêziennej w Rzeszowie p³k An-
drzejem Leñczukiem, Biesz-
czadzki Oddzia³ Stra¿y Gra-
nicznejna czele z zastêpc¹ komen-
danta BSG w Przemyœlu p³k SG
Piotrem Sienkiewiczem, Policja

Gospodarzem Do¿ynek Powiatowych by³a Gmina Le¿ajsk a Starostami
pani Joanna Pigan oraz pan Marek Zieliñski z Piskorowic.

na czele z Powiatowym Komen-
dantem Policji inspektorem Sta-
nis³awem Wilczyñskim, Pañstwo-
wa Stra¿ Po¿arna na czele z Pod-
karpackim Komendantem Woje-
wódzkim nadbrygadierem Bogda-
nem Kulig¹ oraz Komendantem
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Le¿ajsku brygadierem
Bogdanem Ko³czem, Szef Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego
z Rzeszowa p³k dypl. Zbigniew
Winiarski, kompania honorowa
Izby Celnej z Przemyœla na czele z
nadkomisarzem Wac³awem Mijal,
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne na
czele z Prezesem Zarz¹du Oddzia-
³u Powiatowego Zwi¹zku Ochot-

niczych Stra¿y Po¿arnych Józefem
Golcem, Stra¿ Ochrony Kolei na
czele z Komendantem Regional-
nym Stra¿y Ochrony Kolei w Prze-
myœlu Janem Brze¿awskim oraz
Jednostka Strzelecka 2035 z Le-
¿ajska na czele z dowódc¹ insp.
Waldemarem T³uczkiem.

Oprawê muzyczn¹ zapewni³a
Wojskowa Orkiestra Garnizono-
wa z Rzeszowa pod batut¹ pana
Adriana Sadowskiego.

Sponsorzy:  Zak³ad Miêsny Smak
Górno, Piekarnia „M. Garbacz”,
ZPOW „ORZECH” z Kolbuszo-
wej.

PW

�Uroczysty przemarsz

�Kompania honorowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

ci¹g dalszy ze str. 7

�Starostowie Do¿ynek z Gminy Le¿ajsk Joanna Pigan oraz Marek Zieliñski �Wystêp Zespo³u Brzozoki
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�Procesja z darami

�Poœwiêcenie wieñców do¿ynkowych przez Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego

�Podziêkowanie dla Ks. Biskupa od Gminy Le¿ajsk

�Organizatorzy oraz zaproszeni goœcie

Za wsparcie i pomoc dziêku-
jemy nastêpuj¹cym firmom i in-
stytucjom:
Policji, Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej, Jednostce Strzeleckiej
nr 2035 z Le¿ajska, harcerzom
z Komendy Hufca Le¿ajsk, Miej-
skiemu Zak³adowi Komunalne-
mu w Le¿ajsku, Specjalnemu
Oœrodkowi Szkolno-Wycho-
wawczemu w Le¿ajsku, Zespo-
³owi Szkó³ Technicznych
im. T. Koœciuszki w Le¿ajsku,
Zespo³owi Szkó³ Licealnych
im. B. Chrobrego w Le¿ajsku,
SP ZOZ Le¿ajsk, Browarowi
w Le¿ajsku, oœrodkom kultury
z Nowej Sarzyny i Grodziska
Dolnego oraz Gminy Le¿ajsk,
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej oraz
wszystkim tym, na których ¿ycz-
liwoœæ mo¿emy co roku liczyæ
przy organizacji pielgrzymki.
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O godzinie 15-tej uroczystoœci
rozpoczêto msz¹ œwiêt¹ koncele-
browan¹ przez ks. Piotra Babijczu-
ka i ks. Leszka Pankowskiego
w koœciele pw. Œw. Miko³aja. Po
modlitwie w intencji rolników, po-
œwiêceniu wieñców, liturgia dobie-
g³a koñca i barwny korowód pro-
wadzony przez Mar¿onetki i Or-
kiestrê Dêt¹ uda³ siê na plac do-
¿ynkowy przy Stra¿nicy OSP. Tam
nast¹pi³o tradycyjne przekazanie
chleba, przez starostów do¿ynek
Bogumi³ê Socha (Kury³ówka)
i Roberta Sochê (Brzyska Wola)
na rêce Wójta Gminy Tadeusza
Halesiaka. Wójt przywita³ miesz-
kañców i przyby³ych goœci, dziê-
kuj¹c rolnikom za trud i poœwiê-
cenie w pracy na roli.

Pan Wójt wraz z Przewodnicz¹-
cym Rady z³o¿yli serdeczne po-
dziêkowania i nagrodzili 14 rolni-
ków Gminy Kury³ówka za wyso-
kie osi¹gniêcia w produkcji rolnej
(Beata Cieryt, Tadeusz Gajew-
ski, Jan Skwara, Leszek Wójcik,
Antoni £uszczak, Marek Rak-
szawski, Kazimierz Czarniecki,
Mieczys³aw Pietrycha, Jacek
Garbacz, Grzegorz Szegda, W³o-
dzimierz Œliwa, Andrzej Kycia,
Kazimierz Choma, Tomasz Sur-
gota).

Podczas trwania do¿ynek nast¹-
pi³o równie¿ rozstrzygniêcie kon-
kursu ph. Piêkna i bezpieczna za-
groda wiejska, którego laureatami
zostali: Daniel Wilkos z Brzyskiej
Woli, Anna i Marek Rakszawscy
z Jastrzêbca, Leszek Wójcik z Ja-
strzêbca oraz Kazimierz Choma
z Wólki £amanej. W tegorocznych
uroczystoœciach do¿ynkowych
uczestniczy³y wieñce ¿niwne
z dziewiêciu so³ectw naszej Gmi-

…¿eby chleba by³o wiêcej, ¿eby radoœæ, ¿eby szczêœcie…

Do¿ynki 2014
Od dwunastu lat niezmiennie w pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia w gminie
Kury³ówka odbywaj¹ siê do¿ynki gminne.

ny, tj.: Brzyska Wola, D¹browica,
Kolonia Polska, Kulno, Kury³ów-
ka, O¿anna, S³oboda, Tarnawiec
oraz Wólka £amana.

Po prezentacji czêœci obrzêdo-
wej, nast¹pi³o odœpiewanie staro-
polskich pieœni do¿ynkowych B³o-
gos³awiony chleb ziemi czarnej oraz
Zawo³anie ¿niwne. Co by tradycji
sta³o siê zadoœæ, tak jak co roku
odby³ siê równie¿ wspólny taniec
– POLKA.

Nastêpnie w czêœci artystycznej
zaprezentowa³y siê: Orkiestra
Dêta i Chór mêski– zespo³y dzia-
³aj¹ce przy GOK w Kury³ówce.

Wiêcej zdjêæ na

www.kurylowka.pl

Organizatorzy pragn¹
bardzo serdecznie

podziêkowaæ sponsorom
za wsparcie finansowe

uroczystoœci do¿ynkowych:

Grupa ¯ywiec S. A. – Browar
Le¿ajsk, Polskie Górnictwo Naf-
towe i Gazownictwo w Warsza-
wie oddz. w Sanoku, Wod-Kan
CO i Gaz Palikówka, Wod-Kan
CO i Gaz Krasne, F.H.B. BUD-
MAX Kury³ówka, A.P.S. Sp.
z o.o. Gospodarstwo Rolne
w Kury³ówce, ELINSBUD, IN-
VENTOR – obs³uga cateringo-
wa imprez, Us³ugi Transporto-
we i Rolnicze – Karol Koperda,
BROSS BROKER – TUW, Us³u-
gi Kulinarne – Andrzej Wiêc³aw,
Wies³aw Grabarz, SUDR Gro-
dzisko Dolne, Sklep Spo¿yw-
czo-Przemys³owy – Marian Kisz-
czak, Bank Spó³dzielczy w Le-
¿ajsku, DOMINNET, F.H.U. Plus-
Market w Kury³ówce, Piekarnia
Maria i Micha³ Garbacz.

W dalszej czêœci us³yszeliœmy ze-
spó³ wokalny MERITUM z MCK
w Le¿ajsku, dziewczyny swoim
piêknym wystêpem przypomnia-
³y przeboje nie tylko polskie ale
i zagraniczne. Na swój koncert za-
prosi³a nas SO£TYSOWA KAPE-
LA z Szówska, która rozœpiewa³a
i roztañczy³a przyby³¹ publicz-
noœæ. O godz. 20-tej scen¹ pod
Grzybkiem zaw³adn¹ zespó³ mu-
zyczny VICE VERSA  przy, któ-
rym uczestnicy zabawy œwietnie
bawili siê do póŸnych godzin noc-
nych.

gbpwz



MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA �

11KURIER POWIATOWY � 9/2014 (126)

Tradycyjnie koncerty plenerowe
cieszy³y siê olbrzymi¹ popularno-
œci¹, gromadz¹c pod scen¹ wielo-
tysiêczn¹ widowniê z terenu gmi-
ny i okolic. Uroczystoœæ otworzy³
burmistrz Jerzy Paul, ¿ycz¹c
wszystkim mieszkañcom dobrego
nastroju i przyjemnej zabawy.

Na pocz¹tek przewidziano
atrakcje dla najm³odszych. Autor-
skie zajêcia muzyczno-ruchowe
dla dzieci poprowadzi³ Waldemar
Wywrocki. Tu¿ za stadionem zlo-
kalizowano równie¿ zje¿d¿alnie,
karuzelê oraz elektryczne samo-
chodziki. Spor¹ czêœæ wystêpów ar-
tystycznych stanowi³y koncerty ze-
spo³ów, solistów i grup tanecz-
nych z terenu miasta i gminy. Na
scenie zaprezentowali siê M³odzie-
¿owa Orkiestra Dêta z Nowej Sa-
rzyna pod batut¹ Krzysztofa Ba-
rana, kapela ludowa „Folk-Band”
z £êtowni, zespó³ œpiewaczy „Z³o-
ty Potok” i grupa taneczna „Ma³y
Potok” z Jelnej, kapela „Sarzynio-
ki” z Sarzyny oraz m³odzi artyœci
prowadzeni przez pracowników
Oœrodka Kultury w Nowej Sarzy-
nie i jego filii. Z zaproszonych
gwiazd, jako pierwszy wyst¹pi³ ze-
spó³ „Weekend”, wykonuj¹cy

muzykê z pogranicza disco polo
i dance. Olbrzymi¹ popularnoœæ
przysporzy³ grupie wydany
w 2012 r. utwór „Ona tañczy dla
mnie”, przy którym znakomicie
bawi³a siê tak¿e nowosarzyñska pu-
blicznoœæ. Lider zespo³u Rados³aw
Liszewski, kilkakrotnie wywo³ywa-
ny by³ na bis, a po koncercie chêt-
nie dzieli³ siê autografami i pozo-
wa³ do zdjêæ. Nastêpnie na scenie
pojawi³ siê burmistrz Jerzy Paul,
który przywita³ zgromadzon¹ pu-
blicznoœæ oraz zaproszonych go-
œci. Rozwój Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna jest efektem wspólnego, zbio-
rowego wysi³ku. Jest efektem zarad-
noœci mieszkañców i istniej¹cych tu-
taj zak³adów pracy. Wszyscy dok³a-
daj¹ starañ, aby nasza gmina by³a
miejscem nowoczesnym, przyjaznym
i bezpiecznym dla mieszkañców, przed-
siêbiorców i odwiedzaj¹cych nas go-
œci. Dzisiejsza uroczystoœæ to œwiêto ca³ej
naszej wspólnoty. Mam nadziejê, ¿e
te prze¿yte razem chwile jeszcze bar-

 Sugeruje ona, w myœl znanego
przys³owia, menu nader skromne,
a za ka¿dym razem jest wrêcz od-
wrotnie.Tegoroczna zabawa odby-
³a siê 27 lipca na placu przed
MOSiR-em. Pogoda by³a piêkna,
nowosarzyñska publicznoœæ nie za-
wiod³a, W po-tyczkach wziê³o
udzia³ dziewiêæ kó³ z: Biedaczowa,
Brzyskiej Woli, Judaszówki, £uko-
wej, Przychojca, Sarzyny, Tarnogó-
ry, Woli Zarczyckiej i Wólki £êtow-
kiej.Ka¿de z kó³ mia³o oddzielne,
piêknie ozdobione stoisko, na któ-
rym prezentowa³o w³asne wyroby
kuchni regionalnej. Sto³y a¿ ugi-
na³y siê od ró¿nego rodzaju sma-

Dni Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
20 lipca na stadionie „Unii” w No-
wej Sarzynie odby³y siê Dni Mia-
sta i Gminy. To cykliczna impre-
za, upamiêtniaj¹ca uzyskania
przez Now¹ Sarzynê praw miej-
skich i statusu gminy.

dziej zintegruj¹ nasz¹ lokaln¹ spo-
³ecznoœæ i zachêc¹ do jeszcze g³êbszego
zaanga¿owania siê w sprawy naszej
gminy – powiedzia³ burmistrz
w swoim wyst¹pieniu. W dalszej
czêœci uroczystoœci wrêczono oko-
licznoœciowe statuetki. Za dzia³al-
noœæ na rzecz rozwoju gminy uho-
norowano Pos³a do Parlamentu
Europejskiego Tomasza Porêbê
oraz Starostê Le¿ajskiego Jana
Kidê. Za wspieranie inicjatyw lo-
kalnych podziêkowania otrzyma-
li dyrektor Browaru w Le¿ajsku
Krzysztof ¯yrek, prezes Zak³adu
Chemicznego „Silikony Polskie”
Andrzej Miazga oraz prezes Zak³a-
du Doœwiadczalnego „Organika”
Bogus³aw Miazga. Burmistrz wrê-
czy³ równie¿ nagrody laureatom
konkursu fotograficznego „Mia-
sto i Gmina w obiektywie 2014”.
Kolejnym punktem programu
by³ koncert gwiazdy wieczoru ze-
spo³u „Czerwone Gitary”. To
wci¹¿ ¿ywa legenda polskiej mu-

zyki, na której wychowa³y siê dwa
pokolenia. Zespó³ funkcjonuje ju¿
od niespe³na 50 lat i wci¹¿ rozgrze-
wa swoimi piosenkami do czerwo-
noœci. Pomimo braku w sk³adzie Se-
weryna Krajewskiego i œp. Krzysz-
tofa Klenczona, „Czerwone Gita-
ry” wci¹¿ maj¹ siê œwietnie, a za-
anga¿owanie m³odych muzyków
doda³o przebojom grupy nowego
brzmienia. Prawdziwym mento-
rem zespo³u jest perkusista Jerzy
Skrzypczak, który podczas wystê-
pu w ciekawy i barwny sposób
opowiada³ o piosenkach „Czerwo-
nych Gitar”, dziêki czemu m³od-
sze pokolenie mog³o bli¿ej poznaæ
ich historiê. Przy przebojach „Ci¹-
gle pada”, „P³on¹ góry, p³on¹
lasy”, „Nie spoczniemy”, „Takie
³adne oczy”, „Tak bardzo siê stara-
³em” bawi³y siê ca³e rodziny,
a wœród starszych mieszkañców
pojawia³y siê na twarzach ³zy wzru-
szenia. Po pe³nym emocji wystê-
pie „Czerwonych Gitar” mia³
miejsce efektywny pokaz sztucz-
nych ogni oraz widowisko „fire-
show”. Nastêpnie przysz³a kolej
na koncert zespo³u „Masters”, któ-
ry wypromowa³ siê przebojem
„¯ono moja”. Wokalista Pawe³ Ja-
sionowski porwa³ do zabawy g³ów-
nie m³odzie¿, wykonuj¹c ¿ywio³o-
we utwory z gatunku disco. Ostat-
nim punktem napiêtego progra-
mu, by³a dyskoteka „pod go³ym
niebem”.

Piotr Sowa

Gdzie kucharek szeœæ...
czyli Potyczki Kulinarne KGW
Do kalendarza wakacyjnych imprez organizowanych przez Oœrodek
Kultury na sta³e wpisa³y siê Potyczki Kulinarne Kó³ Gospodyñ Wiej-
skich Powiatu Le¿ajskiego, nosz¹ce przewrotn¹ nazwê: „Gdzie ku-
charek szeœæ”.

ko³yków, których publicznoœæ mo-
g³a za symboliczn¹ op³at¹ popró-
bowaæ. Zmagania ocenia³a komi-
sja konkursowa w sk³adzie: zastêp-
ca burmistrza Danuta Pinderska,
so³tys Sarzyny Jan Pinderski oraz
dyrektorzy instytucji kultury: Gra-
¿yna Wadas i Bogus³aw Rup. Oce-
nie podlega³y: pomys³owoœæ
w urz¹dzeniu stoiska oraz wy³onie-
nie spoœród potraw z ziemniaków
i jab³ek kilku najbardziej oryginal-
nych i najlepszych w smaku. Zada-
nie trudne, tym bardziej, ¿e ka¿de
z kó³ zaprezentowa³o po kilka wy-
robów. By³y te¿ konkursy dodatko-
we, na przyk³ad: obieranie ziem-

niaków – zwyciê¿czyni¹ zosta³a go-
spodyni, której uda³o siê wykroiæ
najwiêksz¹ iloœæ obierek; lub komi-
syjne liczenie pieni¹¿ków, które
ko³a zarobi³y na sprzeda¿y swych
wyrobów. Du¿y entuzjazm wœród
publicznoœci wzbudzi³ konkurs,
polegaj¹cy na tym, ze przedstawi-
cielki ka¿dego z kó³ musia³y zna-
leŸæ sobie partnera, który trzyma³
worek i wykonaæ do tego¿ worka
rzut ziemniakiem. Potem by³o
wspólne tarcie ziemniaków na plac-

ki, sma¿enie i czêstowanie publicz-
noœci. By³y te¿ wystêpy dwóch ka-
pel ludowych z Rani¿owa i Bieda-
czowa. Na koniec wiceburmistrz
Danuta Pinderska, w asyœcie dyrek-
torów instytucji kultury wrêczy³a
przedstawicielkom wszystkich kó³
wartoœciowe nagrody, w postaci
akcesoriów kuchennych. Sponso-
rem imprezy byli: Elekrociep³ow-
nia Nowa Sarzyna oraz Grupa
¯ywiec S.A. – Browar w Le¿ajsku.

Gra¿yna Wadas
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Nowy, œredni zestaw narzêdzi
hydraulicznych Holmatro, o war-
toœci 45 900 z³., jest od wrzeœnia
w posiadaniu jednostki OSP
z Grodziska Dolnego. Zakupiony
sprzêt pos³u¿y w ratowaniu ¿ycia
ludzkiego podczas wypadków i ka-
tastrof drogowych, budowlanych
czy te¿ innych zagro¿eñ w naszym
rejonie.

Zgodnie z wprowadzanymi nor-
matywami, nale¿¹ca do Krajowe-
go Systemu Ratownictwa-Gaœni-
czego jednostka OSP w Grodzi-
sku Dolnym ma siê specjalizowaæ
w ratownictwie drogowym i ma
byæ w³¹czona w System Ratownic-
twa Drogowo Technicznego. By
wype³niæ okreœlone przepisami
wymogi, koniecznym by³o zaku-
pienie odpowiednich narzêdzi,
umo¿liwiaj¹cych pracê w tego
typu zdarzeniach. W sk³ad zaku-
pionego zestawu wchodz¹:
�no¿yce hydrauliczne ze specjal-

nie zaprojektowanymi ostrzami
do ciêcia wspó³czesnych pojaz-
dów,

�hydrauliczny rozpieracz ramie-
niowy do ratownictwa drogowe-
go i technicznego o bardzo du-
¿ym rozwarciu ramion,

� pompa hydrauliczna, trzystop-
niowa z mocnym silnikiem ben-
zynowym i zbiornikiem oleju o
bardzo du¿ej pojemnoœci, umo¿-
liwiaj¹ca jednoczesne zasilanie
dwóch urz¹dzeñ w wersji jed-
nowê¿owej CORE,

� 2 szt. wê¿y hydraulicznych
w systemie CORE o d³ugoœci
min. 10 metrów i ciœnieniu ro-
boczym 720 bar.
Zakup sprzêtu mo¿liwy by³ dziê-

ki dofinansowaniu ze œrodków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie (20 tys. z³), Za-
rz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych RP (20
tys. z³) oraz Gminy Grodzisko
Dolne (5,900 z³).

MH

W dniu 5 wrzeœnia gmina og³osi³a przetarg na re-
mont drogi gminnej Nr 104587R – droga do mostu,
w miejscowoœci Chodaczów. Zakres rzeczowy zada-
nia obejmuje po³o¿enie nowej nawierzchni na d³u-
goœci 250 mb oraz wyprofilowanie i uzupe³nienie
poboczy. Rozstrzygniêcie przetargu i wy³onienie
wykonawcy 22 wrzeœnia br.

MH

Kiedyœ nieprzejezdne œcie¿ki po-
lne, a dziœ szerokie, utwardzone
¿wirowe nawierzchnie, umo¿li-
wiaj¹ce swobodny przejazd sa-
mochodów i du¿ych maszyn rol-
niczych. Co roku z województwa
wp³ywaj¹ do bud¿etu gminy œrod-
ki, dziêki którym sukcesywnej
poprawie ulegaj¹ warunki gospo-
darowania rolników.

Z koñcem sierpnia gmina roz-
strzygnê³a przetarg na budowê
i modernizacjê dróg dojazdowych
do gruntów rolnych na terenie
gminy Grodzisko Dolne. Do koñ-
ca paŸdziernika poprawie ulegn¹
kolejne cztery odcinki dróg. Wy-
³oniony w drodze przetargu wy-
konawca – firma DIG-POL z £o-
wiska, za kwotê ponad 258 tys. z³.
wykona nastêpuj¹ce odcinki dróg:
tzw. Skotnik na d³ugoœci 600 mb
w Grodzisku Górnym, droga nr
1358 (równoleg³a do drogi powia-

Bardzo mi³a wiadomoœæ spotka³a
nas w ostatnim wydaniu Pisma
Samorz¹du Terytorialnego
„Wspólnota” (nr 14/1150 z 12 lip-
ca 2014). W numerze tym opubli-
kowane zosta³y wyniki badania
na temat zmian, jakie zasz³y
w gminach od ostatnich wyborów
samorz¹dowych.

Okazuje siê, ¿e Gmina Grodzi-
sko Dolne w obszarze gospodaro-
wania posiadanymi œrodkami fi-
nansowymi jest na pi¹tym miej-
scu w Polsce. Jak wyjaœniaj¹ auto-
rzy badania, aspekty finansowe
w zdecydowanej mierze s¹ bezpo-
œrednio skorelowane z aktywnoœci¹
w³adz lokalnych, w szczególnoœci
w zakresie pozyskanych œrodków
z zewn¹trz.

Grzegorz Potacza³a

Dobrze wykorzystujemy œrodki

którymi dysponujemy

Drogi gminne poscaleniowe

Nowy sprzêt
hydrauliczny

dla OSP

towej Grodzisko Górne-Le¿ajsk na
d³ugoœci 750 mb, droga nr 1940
(równoleg³a do drogi powiatowej
w kierunku Skotnika w Grodzi-
sku Górnym) na d³. 325 mb oraz
droga w miejscowoœci Wólka Gro-
dziska (od drogi Zagumiennej do

granicy z Giedlarow¹) na d³ugoœci
700 mb. Drogi te zostan¹ wyko-
nane w technologii kamiennej
wraz z budow¹ przepustów pod
zjazdami i przydro¿nymi rowami.

MH

Powodziowa promesa 60 tys. z³ dotacji otrzyma³a gmina Grodzisko Dolne
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwa-
nie skutków klêsk ¿ywio³owych. Za otrzymane œrodki
wyremontowana zostanie droga w so³ectwie Cho-
daczów.
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Jakie prace musieli wykonaæ?
Gimnazjaliœci mieli obowi¹zek

skonstruowaæ i zaprogramowaæ
dwa roboty. Zbudowane maszyny,
bez ingerencji z zewn¹trz (auto-
nomicznie), wykonywa³y skompli-
kowane zadania na specjalnie przy-
gotowanym do tego stole. Lecz
roboty i oprogramowanie to nie
wszystko, co musieli wykonaæ
uczniowie z Grodziska Górnego.
Nale¿a³o przygotowaæ dokumen-
tacjê, która zawiera³a: plan pracy
grupy ³¹cznie z podzia³em zadañ

Reprezentuj¹ca powiat le¿ajski,
kobieca dru¿yna OSP z Grodziska
Dolnego nie zostawi³a cienia w¹t-
pliwoœci kto jest najlepszy i po raz
kolejny z rzêdu odnios³a zwyciêstwo.
Dwukrotne Mistrzynie Polski wy-
walczy³y z³oty medal i tytu³ Mistrza
Województwa Podkarpackiego.

W czym tkwi fenomen kobie-
cej dru¿yny z Grodziska Dolnego,
nie wiadomo. Mo¿e to osoba tre-
nera i jego zaanga¿owanie tak
mobilizuje dziewczyny. A mo¿e
wierna grupa kibiców, którzy na
ka¿dym wyjeŸdzie towarzysz¹ swo-
im „z³otkom”... Fakty œwiadcz¹
o jednym – co roku dziewczyny
prezentuj¹ równ¹ formê, nie da-
j¹c szans swoim kole¿ankom na
zmianê stopnia na podium. I oby
ta dobra passa trwa³a jak najd³u-
¿ej. Dziewczyny jesteœmy z Was
dumni!!! Gratulujemy ca³ej dru-
¿ynie i trenerowi! MH

Mistrz Województwa jest w Grodzisku
W niedzielê, 24 sierpnia, na stadionie Miejskim w Lubaczowie odby³y siê V Wojewódzkie Zawody Sporto-
wo-Po¿arnicze Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych województwa podkarpackiego.

W sierpniu odby³ siê Œwiatowy Fina³ Turnieju Programowania
i Budowy Robotów Botball 2014. Brali w nim udzia³ uczniowie
z Zespo³u Szkó³ im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym: Mate-
usz Joniec, Wojciech Kojder, Jakub Polañski, Bart³omiej Majkut. Ch³op-
cy reprezentowali Polskê, chcieli dobrze wywi¹zaæ siê z powierzone-
go im zadania, dlatego przez wiele tygodni przygotowywali siê do tych
zawodów.

i wariantami rozwi¹zywania proble-
mów, opis konstrukcji z wyszcze-
gólnieniem sposobu dojœcia do
niej, recenzjê kodu Ÿród³owego
programu. Wszystko zosta³o przy-
gotowane w jêzyku angielskim.

Jakie wra¿enia po turnieju?
W 2014 roku w programie edu-

kacyjnym Botball wziê³o udzia³
ponad 356 zespo³ów z gimnazjów i
szkó³ œrednich, studentów i nauczy-
cieli w tym zespo³y z Kataru, Au-
stralii, Austrii, Chin i Polski. Na-

zwa KISS jest akronimem: „Keep
It Simple, Stupid” co dos³ownie
oznacza nie komplikuj, g³upku. To,
co mo¿na by³o zaobserwowaæ pod-
czas turnieju w Los Angeles w
100% jest zgodne z t¹ sentencj¹.

Wyjazd do Los Angeles i udzia³
w Œwiatowym Finale Turnieju Bot-
ball by³ dla uczniów z Zespo³u
Szkó³ im. prof. Franciszka Leji
w Grodzisku Górnym olbrzymim
wyró¿nieniem, bo reprezentowali
swój kraj, województwo i szko³ê.

Grupa odnios³a ogromny suk-
ces, bo mimo braku doœwiadcze-
nia w zawodach Botball za³oga
z Grodziska Górnego wyprzedzi³a
zespo³y z innych krajów, które od
lat bior¹ udzia³ w tym konkursie.
Wyró¿niono dru¿ynê za wzorowo
przygotowan¹ dokumentacjê
i prezentacjê w jêzyku angielskim.

Udzia³ w zawodach to tak¿e
mo¿liwoœæ wspó³pracy z innymi
zespo³ami. Nawi¹zano kontakty
z instytucjami, które maj¹ du¿e do-
œwiadczenie w wykorzystywaniu
robotyki w edukacji – miêdzy inny-
mi PRIA (PracticalRoboticsInstitut
Austria) z Wiednia. Zespó³ uczniów
z ZS w Grodzisku Górnym otrzy-
ma³ zaproszenie do Wiednia na
Europejskie eliminacje Botball 2015
oraz propozycjê miêdzynarodowej
wymiany i wspó³pracy.

Wyjazd i udzia³ w turnieju oraz
pobyt w Los Angeles zosta³ sfinan-
sowany przy wspó³udziale œrodków
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego.
By³ elementem realizowanego w ze-
spole szkó³ projektu z komponen-
tem ponadnarodowym PWP Euro-
Bot. Maciej Polañski

Reprezentowali Polskę
w Światowym
Turnieju
Robotów

Reprezentowali Polskę
w Światowym
Turnieju
Robotów
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W niedzielê 17 sierpnia rolnicy
z gminy Le¿ajsk dziêkowali za nie
podczas Mszy Œwiêtej w Koœciele
Parafialnym pw. Karola Borome-
usza. Koncelebrze przewodniczy³
oraz homiliê wyg³osi³ ksi¹dz pro-
boszcz Wincenty Skrobacz. Pod-
czas uroczystej mszy do¿ynkowej
parafianie oraz Wójt Gminy Le-
¿ajsk po¿egnali odchodz¹cego na
emeryturê po 30 latach pracy w
parafii ksiêdza Wincentego. Po po-
œwiêceniu wieñców do¿ynkowych
i chlebów barwny korowód dele-
gacji wieñcowych pod przewod-
nictwem orkiestry dêtej i ma¿ore-
tek z Brzózy Królewskiej przema-
szerowa³ na stadion przy koœciele.
Tam zgromadzeni widzowie i de-
legacje mogli podziwiaæ musztrê
konn¹ paradn¹ kawalerii w wyko-
naniu Szwadronu Podkarpacie
w barwach 20 Pu³ku U³anów im.
Króla Jana III Sobieskiego, dzia³a-
j¹cego przy Klubie JeŸdzieckim
„Equistro” w Wierzawicach. Na-
stêpnie wszystkie delegacje do¿yn-
kowe oraz zaproszeni goœcie udali
siê w korowodzie do¿ynkowym na
objazd po miejscowoœci. Dalsza
czêœæ uroczystoœci odby³a siê na

placu przy Oœrodku Kultury
w Piskorowicach. W tegoroczne
œwiêto plonów swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili: Pose³ na Sejm RP Ka-
zimierz Go³ojuch, Jan Burek V-ce
marsza³ek województwa podkar-
packiego, burmistrzowie i wójto-
wie oœciennych gmin, przedstawi-
ciele administracji samorz¹dowej,
firm, instytucji i zak³adów pracy
zwi¹zanych z rolnictwem i prze-
twórstwem rolno-spo¿ywczym,
duchowni oraz rolnicy i licznie
przybyli mieszkañcy gminy. Tra-
dycyjnie starostowie Joanna Pigan
oraz Marek Zieliñski obdarowali
chlebem gospodarza do¿ynek –
Wójta Gminy Le¿ajsk Krzysztofa
Sobejko. Chleb ten zosta³ podzie-
lony i rozdany wœród uczestników
uroczystoœci.Przed publicznoœci¹
swoje wieñce zaprezentowa³y de-
legacje do¿ynkowe z dwunastu
so³ectw Gminy Le¿ajsk. Uroczy-
stoœæ uœwietni³y wystêpy zespo³ów
œpiewaczych, tanecznych, kapeli
ludowej oraz Kapeli Folk Band
z £êtowni. Zwieñczeniem œwiêta
plonów by³a zabawa do¿ynkowa
przy zespole „Toxic” oraz wspania-
³y pokaz sztucznych ogni.

Wolontariusze w ramach pierw-
szej edycji wolontariatu pracow-
niczego PGE „Pomagamy” napi-
sali i z³o¿yli projekt na odnowie-
nie i doposa¿enie placu zabaw,
który pozytywnie zosta³ oceniony
przez Fundacjê PGE „Energia
z Serca” i uzyska³ dofinansowanie
na kwotê 5 000 z³. W ramach re-
alizowanego projektu Zespó³ Wo-
lontariuszy pomalowa³ drewniany
plac zabaw, uzupe³ni³ brakuj¹ce
elementy drewnianego zestawu

Nowy plac zabaw
w Cha³upkach Dêbniañskich
Na terenie Oœrodka Kultury w Cha-
³upkach Dêbniañskich zosta³ zmo-
dernizowany i wyposa¿ony w no-
we urz¹dzenia zabawowe plac
zabaw dziêki Zespo³owi Wolon-
tariuszy z Polskiej Grupy Energe-
tycznej.

zabawowego (³añcuchy, uchwyty,
sznury, deski), pokry³ gontem da-
chy dwóch wie¿yczek i dokona³
monta¿u zakupionej karuzeli
krzy¿owej i bujaczka sprê¿ynow-
ca kogucika.W dniu 15 sierpnia
podczas Œwiêta Wsi „Do¿ynek
Wiejskich” odby³o siê uroczyste
poœwiêcenie i otwarcie nowego
placu zabaw, w którym licznie
uczestniczyli mieszkañcy lokalnej
spo³ecznoœci. Symbolicznego prze-
ciêcia wstêgi dokonali wspólnie
Ksi¹dz Proboszcz Jan Szczepa-
niak, Wójt Gminy Le¿ajsk Krzysz-
tof Sobejko, Dyrektor Gminnego
Oœrodka Kultury Marek Krauz,
So³tys Piotr Szpila, Janusz Niemi-
rowski – cz³onek Zespo³u Wolon-
tariuszy oraz Dominik Ogryzek –
lider Zespo³u Wolontariuszy. Po

czêœci oficjalnej dla dzieci zorga-
nizowane zosta³y liczne konkur-
sy, gry i zabawy z nagrodami, któ-
re dostarczy³y wszystkim dzieciom
wiele radoœci i uœmiechu.

Fundatorem ca³ego przedsiê-
wziêcia by³a Fundacja PGE „Ener-
gia z Serca”. – Ten projekt jest jed-
nym z trzydziestu zwyciêskich propo-
zycji w ramach I edycji wolontaria-
tu pracowniczego PGE „Pomaga-
my”. Wziêliœmy w nim udzia³, po-
niewa¿ troska o rozwój lokalnej spo-
³ecznoœci to jeden z elementów wize-

runku naszej Spó³ki. W ramach na-
szego projektu zrobiliœmy ju¿ ogród
wypoczynkowy dla pensjonariuszy
Centrum Aktywizacji Spo³ecznej Osób
Niepe³nosprawnych w Bia³obrzegach
(gmina Zamoœæ) – mówi Teresa
Madej, lider zespo³u wolontariu-
szy PGE Obrót S.A.

Marek Krauz, dyrektor Gmin-
nego Oœrodka Kultury Gminy
Le¿ajsk (beneficjent realizowane-
go projektu) komentuje: – Jestem
bardzo szczêœliwy, ¿e mali mieszkañ-
cy Cha³upek Dêbniañskich maj¹
mo¿liwoœæ zabawy na bezpiecznym,
nowoczesnym, piêknym i kolorowym
placu zabaw. Cieszy mnie fakt, ¿e jest
zlokalizowany blisko naszego Oœrod-
ka Kultury, co pozwoli wzbogaciæ ofer-
tê kulturaln¹ o dodatkowe zajêcia
na œwie¿ym powietrzu. Dziêki reali-
zacji projektu zyska³a nie tylko dzia-
³alnoœæ kulturalna, ale przede wszyst-
kim rodzice i dzieci, które maj¹ teraz
wspania³e miejsce na spêdzanie wol-
nego czasu.

Do¿ynki Gminne w Piskorowicach
Do¿ynki to bardzo mocno zakorze-
niona tradycja, jest nie tylko zwieñ-
czeniem rolniczego trudu, ale tak-
¿e wyrazem ho³du i szacunku dla
ciê¿kiej pracy rolników oraz
dziêkczynienia sk³adanego Bogu
za szczêœliwie zebrane plony.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom i partnerom za pomoc

i wkład w organizację Dożynek Gminnych: Zarząd Województwa Podkar-
packiego, BMF Polska Sp. z o.o., Robert Rumierz i Waldemar Rumierz RU-
MIERZ S.C., Sebastian Babiś Usługi Sprzętowo-Transportowe, Stanisław Babiś
Zakład Budowy Dróg i Transportu, Lucyna i Henryk Serafin SMB Sp. j., Robert
Pyszowski i Monika Sarzyńska Plandeki Rudnik s.c., Aleksander Dudek Usługi
w zakresie robót budowlanych, Tadeusz Rutkowski i Zbigniew Trębacz Usługi
Transportowe s.c., Eugeniusz Borkowski Przetwórstwo Mięsa, Tomasz Baj
i Bogdan Baj Auto – Bajex Stare Miasto, Elżbieta i Marek Zielińscy Gospodar-
stwo rolne, Joanna i Krzysztof Pigan Gospodarstwo rolne, Tadeusz Garbacz
Gospodarstwo rolne, Józef Nakonieczny Usługi remontowo-budowalne, Bogu-
sław Rafa Firma Handlowo-Usługowa Drew-Rol, Wojciech Czenczek i Aleksan-
der Kucło Firma Brux, Eugeniusz Bucior firma STYROPIANEX, Firma LICO MIX,
przedstawiciele Tomasz Pęcak i Przemysław Bździuch, Browar Leżajsk, Grupa
Żywiec SA, Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego Hortino w Leżaj-
sku, Spółka Stare Miasto-park, Powiat Leżajski, Sylwester Łazarowicz Firma
„REMAL”, Sanitex Sp. z o.o. w Tryńczy, Piotr Szpila sołtys wsi Chałupki
Dębniańskie, Janusz Brzuszko, Firma Hydrotech Piotr Sereda z Przeworska,
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Leżajsku, Bank Spółdzielczy
w Leżajsku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Leżajsku.
Podziękowanie za pomoc w organizacji: Klub Jeździecki Equistro w Wierza-
wicach, pracownicy GOK Gminy Leżajsk, ZS w Piskorowicach, KGW w Pisko-
rowicach, OSP w Piskorowicach, Sołtys oraz Rada sołecka w Piskorowicach.
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Imprezy
kulturalne

PAŹDZIERNIK

SPOTKANIE TRZECH KULTUR W LEŻAJSKU
Organizatorzy: MCK w Leżajsku
Termin imprezy: 5 października 2014
Miejsce: plac przy MCK, sala widowiskowa MCK
Krótki opis: Idea festiwalu związana jest w znacz-
nym stopniu z historią naszego regionu, zamiesz-
kałego niegdyś przez trzy nacje: Polaków, Żydów
i Rusinów. Głównym celem Festiwalu jest promo-
wanie i wspieranie twórczości artystycznej,
a szczególnie zachowanie i popularyzacja muzyki
charakterystycznej dla kultury polskiej, żydowskiej
i ukraińskiej. Poszczególne kultury podczas Festi-
walu reprezentowane będą przez renomowane
zespoły krajowe i zagraniczne. Imprezę uświetni
kiermasz twórców rękodzieła artystycznego. Idea
Leżajskiego Festiwalu niesie ze sobą duży poten-
cjał na zrozumienie tradycji i kultury naszych przod-
ków oraz stanowi podstawę do przeciwdziałania
ksenofobii oraz nietolerancji.

„BYŁA SOBIE RAZ BAJKA”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dol-
nym
Termin imprezy: Październik 2014 r.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Podsumowanie konkursu literackiego
dla uczniów szkoły podstawowej z terenu Gminy
Grodzisko Dolne.

JESIENNE SPOTKANIA Z TEATREM
– GIEDLAROWA 2014

Organizatorzy:
GOK w Giedlarowej
Termin imprezy:
24-26 października 2014 r.
Miejsce: GOK w Giedla-
rowej

WYSTAWA PROF. MARIUSZA KULPY
PT. TRYPTYK

Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury w Leżaj-
sku
Termin imprezy: 17-31 października 2014 r.
Miejsce: Galeria Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku

DZIEŃ PAPIESKI
– MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY

Organizatorzy: OK w Dębnie
Termin imprezy: 12 października 2014 r.
Miejsce: OK w Dębnie

KONCERT KABARETU GRUPA MOCARTA
Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Termin imprezy: 12 października 2014 godz. 16.00
Miejsce: Sala widowiskowa MCK

SPOTKANIE TWÓRCÓW
I RĘKODZIELNIKÓW LUDOWYCH

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Termin imprezy: 15 października 2014 r.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Jest to impreza mająca na celu pre-
zentację i konfrontację dorobku artystycznego twór-
ców i rękodzielników z terenu Gminy Grodzisko Dol-
ne oraz kultywowanie działalności lokalnych twór-
ców amatorów w różnych dziedzinach sztuk pla-
stycznych.

WYSTAWA MALARSTWA INGI KIJOWSKIEJ
Organizatorzy: MCK w Leżajsku
Termin imprezy: 19 września – 16 października
2014 r.
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku filia nr 1,
ul. Mickiewicza 65

POWIATOWE PREZENTACJE KULTURALNE
DZIECI I MŁODZIEŻY

– SARZYŃSKA JESIEŃ 2014
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Termin imprezy: 17-24 października 2014 r.
Miejsce: Nowa Sarzyna

PRZEGLĄD PIEŚNI BIESIADNEJ
– GIEDLAROWA 2014

Organizatorzy: GOK w Giedlarowa
Termin imprezy: 19 października 2014 r.
Miejsce: GOK w Giedlarowej

FINAŁ KONKURSU
„Z EKOLOGIĄ NA TY”

Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Termin imprezy: 21 października 2014 r.
Miejsce: Sala widowiskowa MCK w Leżajsku

„BARWY JESIENI”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dol-
nym
Termin imprezy: październik 2014 r.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Podsumowanie konkursu plastycz-
nego dla oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy
Grodzisko Dolne.
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FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ
I TURYSTYCZNEJ HIT 2014

Organizatorzy: Hufiec ZHP Leżajsk, Miejskie
Centrum Kultury w Leżajsku
Termin imprezy: 7-9 listopada 2014 r.
Miejsce: Sala widowiskowa MCK

GMINNE OBCHODY
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Termin imprezy: 9 listopada 2014 r.
Miejsce: GOK w Giedlarowej

25-LECIE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
„LELIWA”

Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury w Leżaj-
sku, Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”
Termin imprezy: 9 listopada 2014 r.
Miejsce: Sala widowiskowa MCK w Leżajsku

„RADOŚNI WOLNOŚCIĄ,
WOLNI Z RADOŚCIĄ” – KONCERT Z OKAZJI

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Termin:11 listopada2014 r. godz. 17.00
Miejsce: MCK w Leżajsku

96 ROCZNICA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Organizatorzy: Gmina Grodzisko Dolne
Termin imprezy:11 listopada 2014 r.
Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Krótki opis: Są to uroczystości przed pomnikiem
„Żywią i Bronią” w Grodzisku Miasteczku i na cmen-
tarzu parafialnym pod obeliskiem „Pamięci tym, któ-
rzy cierpieli i oddali swe życie za Ojczyznę” oraz
Msza Święta w Intencji Ojczyzny.

AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzy-
nie, Szkoła Podstawowa w Nowej Sarzynie
Termin imprezy: 11 listopada 2014 r.
Miejsce: Nowa Sarzyna

LISTOPAD

WYSTAWA
„IPN SYMBOLE NASZEJ HISTORII”

Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Termin imprezy: 3-28 listopada 2014 r.
Miejsce: Galeria Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku

ELIMINACJE POWIATOWE KONKURSU
POEZJI RELIGIJNEJ

Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Termin imprezy: listopad 2014 r.
Miejsce: GOK w Giedlarowej

ELIMINACJE GMINNE WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU LITERATURA I DZIECI

– NAJBLIŻSI
Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Termin imprezy: listopad 2014 r.
Miejsce: GOK w Giedlarowej

WIECZÓR ANDRZEJKOWY
Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Termin imprezy: listopad 2014 r.
Miejsce: Wszystkie filie

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU
„…BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY…”
KONCERT PT.: „JESTEŚ WOLNA

– POLSKO WYZWOLONA”
Organizatorzy: ZS w Kuryłówce, GOK
w Kuryłówce
Termin imprezy: 7 i 11 listopada 2014 r.
Miejsce: Sala gimnastyczna – ZS w Kuryłów-
ce, Sala widowiskowa – GOK w Kuryłówce oraz
plac przed pomnikiem z 1924 roku.
Krótki opis: W XXI wieku Polska jest krajem
wolnym i niepodległym, ale nie zawsze tak było.
Jak uczy historia
nasza Ojczyzna
wiele razy upadała,
by na nowo po-
wstać. Obowiąz-
kiem nas żyjących
w wolnej Polsce
jest, o tym pamię-
tać a młodemu po-
koleniu przypomi-
nać i uczyć patrio-
tyzmu.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe
w Leżajsku, Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku
Termin imprezy: 11 listopada 2014 r.
Miejsce: Leżajsk, Bazylika OO. Bernardynów
w Leżajsku
Krótki opis: W programie uroczystości: msza
św. w intencji ojczyzny w Bazylice OO. Bernar-
dynów w Leżajsku, patriotyczny program arty-
styczny przygotowany przez młodzież z jednej ze
szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Le-
żajskiego oraz złożenie wieńców i kwiatów przy
pomniku walk niepodległościowych.
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ELIMINACJE GMINNE KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
„LITERATURA I DZIECI. CZASEM SŁOŃCE, CZASEM DESZCZ”

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Termin imprezy: listopad 2014 r.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Przedmiotem konkursu jest twór-
czość znaczących i wybitnych autorów, którzy
w swoich utworach poruszają tematykę zwią-
zaną z hasłem przewodnim tegorocznej edycji
„Czasem słońce, czasem deszcz”, która doty-
czy wszystkiego, co piękne i radosne, a także
szare i smutne w naszym życiu.

GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI
„ANDRZEJKOWE ŚPIEWANIE”

Organizatorzy: GOK w Kuryłówce
Termin imprezy: 23 listopada 2014 r.
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej

WIECZÓR ANDRZEJKOWY DLA DZIECI
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Termin imprezy: 27 listopada 2014 r.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Wróżby, gry i zabawy oraz dyskoteka
dla dzieci.

V JESIENNE SPOTKANIA
LITERACKO-MUZYCZNE „PRZY HERBACIE”

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Miejsce: Kawiarnia Eliza w Leżajsku i Miejskie Cen-
trum Kultury w Leżajsku
Termin imprezy: JESIENNE PIĄTKI: 7 listopa-
da,14 listopada, 21 listopada
Miejsce: Sala widowiskowa MCK
Termin imprezy: 28 listopada i 5 grudnia 2014 r.
Krótki opis: Jest to cykl kameralnych koncertów.
Podczas każdego spotkania swoją twórczość pre-
zentuje jeden literat z regionu oraz muzyk lub grupa
muzyczna. Celem spotkań jest promowanie twór-
czości lokalnych artystów.

ANDRZEJKOWY WIECZÓR WRÓŻB
Organizatorzy: GOK w Kuryłówce
Termin imprezy: 29 listopada 2014 r.
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej

GRUDZIEŃ

GMINNY KONKURS NA SZOPKI,
GWIAZDY I ATRYBUTY KOLĘDNICZE

GIEDLAROWA – 2014
Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Termin imprezy: Grudzień 2014 r.
Miejsce: GOK w Giedlarowej

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
Organizatorzy: GOK w Kuryłówce
Termin imprezy: 6 grudnia 2014 r.
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej

MIĘDZYPOWIATOWY
FESTIWAL PIOSENKI „MIKOŁAJ”

Organizatorzy: GOK i GBP w Kuryłówce
Termin imprezy: 7 grudnia 2014 r.
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Krótki opis: Festiwal piosenki Mikołaj wrósł na
stałe w kalendarz imprez GOK, Fenomen „Miko-
łaja” to przede wszystkim tradycja, przecież każdy
z nas jest ciągle dzieckiem i lubi otrzymywać
prezenty, a tych podczas festiwalu nie brakuje
zarówno dla widzów, a przede wszystkim dla
uczestników. Przecież niecodziennie wygrywa się
rower górski czy tablet, ale rywalizacja nie może
przysłonić dobrej zabawy i radości, którą powin-
ny sprawiać śpiewane piosenki. Z roku na rok
przyjeżdża do nas coraz więcej talentów wokal-
nych z nadzieją, że może „JA” zdobędę Grand
Prix. Zapewne nie inaczej będzie w tym roku.
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PRACOWNIA

DOKUMENTACJI

DZIEJÓW MIASTA
� 22 października – Leżajskie Spotkania

z Historią
� 23 października – Kresowe Spotkania

z Historią
� 19 listopada – Leżajskie Spotkania

z Historią
� 26 listopada – Kresowe Spotkania

z Historią
� 11 grudnia – Kresowe Spotkania z Historią
� 17 grudnia – Leżajskie Spotkania z Historią

PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Termin imprezy: 7grudnia 2014 r.
Miejsce: Nowa Sarzyna

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA PT. „JAK MALO-
WANE” AUTORSTWA KLUBU FOTOGRAFICZ-

NEGO „OPTIKOS”
Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku
Termin imprezy: 12 grudnia – 30 stycznia 2015 r.
Miejsce: Galeria Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku

„POŚNIK U MAJDANIARZY”
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Majdaniarze”
Termin imprezy: 13 grudnia 2014 r.
Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia „Majdaniarze”
w Nowej Sarzynie

KONCERT DOBROCZYNNY POD
PATRONATEM WÓJTA GMINNY LEŻAJSK

Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Termin imprezy: 14 grudnia 2014 r.
Miejsce: GOK w Giedlarowej

SPOTKANIE PROMOCYJNE
10 ALMANACHU LEŻAJSKIEGO

Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Leżajskiej, MCK – Centrum informacji tury-
stycznej i kulturalnej
Termin imprezy: 18 grudnia 2014 r. godz.
17:00
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej

„IDĄ, IDĄ ŚWIĘTA...”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym
Termin imprezy: 21 grudnia 2014 r.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: W dniu tym spotykają się i prezen-
tują na scenie wszystkie zespoły i koła zaintereso-
wań działające pod patronatem Ośrodka Kultury.
Na program tego niezwykłego wieczoru składają
się kolędy i pastorałki w wykonaniu Młodzieżowej
Kapeli Ludowej, Zespołu Śpiewaczego „Wiola”
z Chodaczowa, wigilijno-noworoczne widowiska ob-
rzędowe przedstawiane przez zespoły regionalne
„Grodziszczoki” i „Leszczynka” oraz zaproszone
kapele i zespoły z innych miejscowości.

„POŚNIK” W TARNOGÓRZE
Organizatorzy: KGW w Tarnogórze; Ośrodek Kul-
tury w Nowej Sarzynie
Termin imprezy: 20 grudnia 2014 r.
Miejsce: Tarnogóra

„W TRADYCJI DAWNEJ WIGILII”
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jelna
„Złoty Potok”, Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Termin imprezy: 21grudnia 2014 r.
Miejsce: Jelna

WIGILIA DLA SAMOTNYCH
Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, GOPS, GOK
Termin imprezy: 22 grudnia 2014 r.
Miejsce: GOK w Kuryłówce

„STÓŁ WIGILIJNY”
– SPOTKANIE OPŁATKOWE Z DZIEĆMI

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BIEDACZOWIE

Organizatorzy: OK w Biedaczowie
Termin imprezy: 22 grudnia 2014 r.
Miejsce: OK w Biedaczowie

WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH
Organizatorzy: GOK w Giedlarowej, GOPS
Termin imprezy: 22 grudnia 2014 r.
Miejsce: GOK w Giedlarowej, GOPS

ZABAWA SYLWESTROWA ORGANIZOWANA
PRZEZ KGW

Organizatorzy: OK w Chałupkach Dębniańskich
Termin imprezy: 31 grudnia 2014 r.
Miejsce: OK w Chałupkach Dębniańskich

� 30 września – Spotkanie autorskie z Hanną
Cygler

� 14 października – Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki

� 2 i 16 października – Kulturalny Salon
Filmowy – spotkania miłośników X muzy

� 17 października – „Muzyka uspokaja
umysł, ułatwia wzlot myśli, a gdy trzeba,
pobudza do walki” – Fryderyk Chopin – 165
rocznica śmierci – koncert fortepianowy
Moniki Paluch

� 4 listopada – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki

� 6 listopada – Spotkanie promujące album
„Leżajsk wczoraj i dziś. Zabytki, kultura i inno-
wacja”.

� 13 i 20 listopada – Kulturalny Salon Filmowy
– spotkania miłośników X muzy

� 14 listopada – „Zagadki bajkowych
komnat” – Noc w Bibliotece – głośne czytanie
bajek, gry, zabawy, zagadki i karaoke. Występ
zespołu Fajne Gienki

� 27 listopada – Recital fortepianowy
Szymona Kowalskiego

� 4 i 18 grudnia – Kulturalny Salon Filmowy
– spotkania miłośników X muzy

� 8-30 grudnia – Mikołajkowa niespodzianka
– konkurs dla czytelników Oddziału dla Dzieci

� 9 grudnia – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki

� 10, 12, 17, 19 grudnia – Warsztaty
plastyczne dla dzieci „Bożonarodzeniowe
ozdoby choinkowe”.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
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IX MIĘDZYNARODOWY HALOWY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Miejsce i termin: Nowa Sarzyna, 7 grudnia
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Nowej Sarzynie, tel. (17) 241 28
99; Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie,
tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11
Krótki opis: Turniej będzie rozgrywany syste-
mem turniejowym w kategorii młodzik z udziałem
drużyn piłkarskich z terenu Powiatu Leżajskiego
oraz drużyn zagranicznych z Ukrainy. Impreza ma
na celu popularyzację współzawodnictwa oraz
wymianę doświadczeń szkoleniowo-wychowaw-
czych przez trenerów i działaczy sportowych.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
W KATEGORII MŁODZIKÓW

Miejsce i termin: Nowa Sarzyna, 7 grudnia
Organizatorzy: Powiatowe Zrzeszenie Zespo-
łów Sportowych w Leżajsku, tel. (17) 243 61 41;
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej
Sarzynie, tel. (17) 241 28 99
Krótki opis: Uczestnikami halowych piłkarskich
rozgrywek są drużyny chłopców reprezentujące
poszczególne gminy wchodzące w skład Powia-
tu Leżajskiego.

PAŹDZIERNIK

ZAWODY WĘDKARSKIE
NA ZAKOŃCZENIE SEZONU

Miejsce i termin: Grodzisko Dolne (Zalew „Czy-
ste”), 5 października
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło Nr 37
„Pstrąg” w Grodzisku Dolnym, tel. (17) 243 62 29

ZAWODY SPINNINGOWE
NA ZAKOŃCZENIE SEZONU

Miejsce i termin: San Rzuchów, 19 października
Organizator: Polski Związek Wędkarski – Koło Nr
18 „San” w Leżajsku, e-mail: pzwlezajsk18@inte-
ria.pl

LISTOPAD

LIGA PŁYWACKA SZECIU MIAST
Miejsce i termin: Leżajsk, 30 listopada
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Leżajsku Pływalnia Miejska OCEANIK, tel. (17)
242 01 18, fax (17) 242 03 02

X HALOWE MŁODZIEŻOWE MISTRZO-
STWA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

– I ETAP (ELIMINACJE)
Miejsce i termin: Nowa Sarzyna, listopad-gru-
dzień
Organizatorzy: Miejsko Zakładowy Klub Spor-
towy „Unia” Nowa Sarzyna, tel. (17) 240 79 75,
fax (17) 240 79 78; Urząd Miasta i Gminy w
Nowej Sarzynie, tel. (17) 241 32 51, fax (17)
241 31 11; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Nowej Sarzynie, tel. (17) 241 28 99

Krótki opis: W mikołajkową sobotę weźmie udział
około 100 najmłodszych adeptów tenisa stołowego
z całego Podkarpacia. Zwycięzcy turnieju wywalczą
sobie prawo gry w II Grand Prix Polski, które
odbędą się w Brzegu Dolnym.

GRUDZIEŃ

II GRAND PRIX PODKARPACIA
ŻAKÓW I SKRZATÓW

Miejsce i termin: Nowa Sarzyna, 6 grudnia
Organizatorzy: Podkarpacki Okręgowy Związek
Tenisa Stołowego w Rzeszowie, tel.(17) 853 22 70;
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka” przy
Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni, tel. kom.
(660) 034 962; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Nowej Sarzynie, tel. (17) 241 28 99

MIKOŁAJ NA WODZIE
Miejsce i termin: Leżajsk, 7 grudnia
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Leżajsku Pływalnia Miejska OCEANIK, tel. (17)
242 01 18, fax (17) 242 03 02

X MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO

II GRAND PRIX PODKARPACIA MŁODZIKÓW
Miejsce i termin: Nowa Sarzyna, 13 grudnia
Organizatorzy: Podkarpacki Okręgowy Związek
Tenisa Stołowego w Rzeszowie, tel.(17) 853 22 70;
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka” przy
Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni, tel. kom.
(660) 034 962; Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Nowej Sarzynie, tel. (17) 241 28 99
Krótki opis: W turnieju weźmie udział 32 chłop-
ców i 32 dziewcząt z rocznika 2002 i młodszych
wyłonionych z eliminacji podokręgowych. Zwycięz-
cy wywalczą sobie prawo gry w II Grand Prix Pol-
ski, które będą organizowane w Bilczy koło Kielc.

Miejsce i termin: Leżajsk, 7 grudnia
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy przy
Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku, tel. (17)
242 00 33
Krótki opis: Uczestnicy tunieju mają możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności w tej królew-
skiej grze. Wszyscy otrzymują mikołajkowe pacz-
ki oraz drobne upominki ufundowane przez spon-
sorów. Co roku w zmaganiach szachowych bie-
rze udział ponad 200 zawodników.

Imprezy
sportowe
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Sk¹d pomys³ na utworzenie
gospodarstwa agroturystyczne-
go?

W 1997 roku przesz³am na eme-
ryturê nauczycielsk¹. Maj¹c czas
i opuszczone gospodarstwo po
œmierci teœcia, a pó³ roku póŸniej
mê¿a (1986 r.) zaczê³am myœleæ jak
wykorzystaæ tê sytuacjê, aby zago-
spodarowaæ je i jednoczeœnie uzy-
skaæ dodatkowe dochody dla stu-
diuj¹cych dzieci. Czyni³am ró¿ne
próby: kontynuacja upraw pod
foli¹, warzyw gruntowych dla
Hortino, hodowla nutrii, d¿d¿ow-
nic kalifornijskich. By³y to ró¿ne
drobne biznesy, ale nie dla samot-
nej kobiety mieszkaj¹cej w Le¿aj-
sku. Budowa domu absorbowa³a
du¿o czasu. Wœród wielu pomy-
s³ów uzyskiwanych od przyjació³
jak zagospodarowaæ nowy dom,
40 arow¹ posesjê i stare budynki
pad³a propozycja agroturystyki.
By³a ona w 1997 roku jeszcze w
powijakach, ale doradcy ODR-u
oraz prezes ju¿ istniej¹cego stowa-
rzyszenia agroturystycznego po-
trafili zainspirowaæ do dzia³añ w
tej materii. Podjê³am siê tego wy-
zwania i do dziœ nie ¿a³ujê tej de-
cyzji. Od 12 lat z ziêciem pomaga
mi w tym córka, a od 10 lat do³¹-
czy³ m¹¿ Bogdan.

Jest Pani bardzo aktywn¹
osob¹, jakie dzia³ania uda³o siê
Pani zrealizowaæ w Przychojcu
a jakie nie?

W chwili rozpoczêcia dzia³alno-
œci agroturystycznej o¿y³o równie¿
¿ycie kulturalne na wsi. Z ów-
czesn¹ pani¹ dyrektor szko³y reak-
tywowa³yœmy Ko³o Gospodyñ
Wiejskich. Zaczê³yœmy organizo-
waæ imprezê folklorystyczn¹, tj.
Œwiêto Kwitn¹cej Lipy. Za³o¿y³y-
œmy kobiecy zespó³ œpiewaczy.
Drug¹ wa¿n¹ imprez¹ organizo-
wan¹ we wsi by³a impreza folklo-
rystyczna „Od Ziarenka do Bo-
chenka” organizowana 3-krotnie
w naszym skansenie. Mimo wielu
zabiegów nie uda³o mi siê za³o¿yæ
spó³dzielni socjalnej, która jest
œwietnym sposobem na bezrobo-
cie zw³aszcza dla kobiet, œwietlicy
wiejskiej, filii GOK-u, przekszta³-
ciæ KGW w stowarzyszenie, które
maj¹c osobowoœæ prawn¹ mo¿e
prowadziæ szerok¹ dzia³alnoœæ kul-
turalno-oœwiatow¹ a na ten cel po-
zyskaæ pieni¹dze z ró¿nych Ÿróde³.

Jakie s¹ najwiêksze osi¹gniêcia
prowadzonego przez Pani¹
gospodarstwa?

Nasze gospodarstwo jest specy-
ficzne, ma charakter skansenowy.

Ju¿ w 2004 roku zosta³am odzna-
czona Z³ot¹ Odznak¹ Ministra
Kultury za „Opiekê nad zabytka-
mi”. W obrêbie podwórza zacho-
wane zosta³y zabudowania gospo-
darcze (stodo³a, stajnia, piwnicz-
ka, stary dom). Druga cha³upa zo-
sta³a w 2000 roku przeniesiona
z Biedaczowa. We wszystkich za-
budowaniach eksponowane s¹
gromadzone wiele lat sprzêty co-
dziennego u¿ytku s³u¿¹ce do wy-
konywania podstawowych prac
w gospodarstwie domowym na-
szych przodków. W stodole znaj-
duje siê wystawa gin¹cych zawo-
dów. Jest ona równie¿ miejscem
spotkañ edukacyjnych i integra-
cyjnych. Za wykorzystanie opusz-
czonego ma³ego gospodarstwa
i dobrze prosperuj¹c¹ dzia³alnoœæ
pozarolnicz¹ zosta³am odznaczo-
na przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Honorow¹ Od-
znak¹ „Zas³u¿ony dla rolnictwa”.
W 2003 roku w Lidze Gospo-
darstw Agroturystycznych zajêli-
œmy I miejsce na oko³o 500 gospo-
darstw na podkarpaciu, a rok póŸ-
niej II. Dziêki bogatej i szerokiej
ofercie turystycznej w 2013 roku
gospodarstwo znalaz³o siê na liœcie
„Hity turystyki wiejskiej” uznanej
przez MRiRW. W skali kraju uzna-
nych zosta³o 42 obiekty, a na pod-
karpaciu tylko 2 gospodarstwa.
Mamy równie¿ sukcesy w dziedzi-

nie ¿ywnoœci. W 2004 roku zdo-
by³am I miejsce na V Ogólnopol-
skim Turnieju Nalewek w Kazi-
mierzu Dolnym, w 2005 r. I miej-
sce w kategorii Nalewki Domowe
na III Ogólnopolskich Mistrzo-
stwach Kulinarnych Gospodarstw
Agroturystycznych w Warszawie.
W 2008 roku za najlepszy polski
regionalny produkt ¿ywnoœciowy
zosta³a uznana „Nalewka kresowa
– ¿enicha” i zdoby³a „Per³ê”. W 2010
roku sok z owoców bzu zosta³
wpisany na Krajow¹ Listê Produk-
tów Tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyró¿-
nienia zdoby³y: syrop z kwiatów
bzu, syrop z akacji, syrop z mnisz-
ka lekarskiego oraz ocet jab³kowy.

Jak mówi przys³owie – reklama
dŸwigni¹ handlu. Zatem, gdzie
i jak promuje Pani swoje gospo-
darstwo, aby by³o zauwa¿alne
i przyci¹ga³o coraz to nowych
klientów?

Przez wiele lat mia³am zaszczyt
z Urzêdem Marsza³kowskim
w Rzeszowie braæ udzia³ w targach
turystycznych w Gdañsku, £odzi,
Warszawie, Katowicach, Krako-
wie. Organizowa³am stoiska na za-
proszenie Starostwa Powiatowego
w Le¿ajsku lub Gminy Le¿ajsk na
imprezach regionalnych, ale rów-
nie¿ na Ukrainie, S³owacji, w
Niemczech, Francji. Wszystkie

moje sukcesy zauwa¿y³y media nie
tylko regionalne, ale i ogólnopol-
skie, a wiêc automatycznie docie-
ra³am do klientów. Jestem tak¿e
cz³onkiem stowarzyszeñ agrotury-
stycznych. W dzisiejszych czasach
internet jest najwiêkszym Ÿród³em
reklamy. Posiadanie w³asnej strony
www jest wa¿ne www.podlipa.le-
zajsk.pl – zapraszam do obejrzenia.

Jakie rady da³aby Pani innym
kobietom, które tak jak Pani,
chc¹ za³o¿yæ gospodarstwo
agroturystyczne?

Prowadzê gospodarstwo 17 lat.
No niestety, kryzys siêga równie¿
agroturystyki i my te¿ to odczu-
wamy. Coraz mniej rodzin z dzieæ-
mi na wczasach, aktualnie domi-
nuj¹ przyjazdy weekendowe. Je¿eli
mam doradziæ tym co chc¹ za³o-
¿yæ agroturystykê, to mogê stwier-
dziæ ¿e jest to biznes jakich wiele,
ale tak jak w ka¿dym liczy siê serce
i czas oddany im bezgranicznie
je¿eli chcemy osi¹gn¹æ sukces.
Musimy pamiêtaæ równie¿ o tym,
¿e agroturystyka to jest dodatko-
we Ÿród³o dochodu dla rolnika.

Gospodarstwo nale¿y do sieci
„Zagród edukacyjnych”. Z czym
to siê wi¹¿e?

Na zlecenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zosta³a w 2011 roku
utworzona Ogólnopolska Sieæ Za-

Rozmowa
z pani¹ Czes³aw¹ Zawadzk¹
w³aœcicielk¹ Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Lip¹” w Przychojcu
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Po przybyciu do œródziemno-
morskiego malowniczego mia-
steczka Halkidiki zespó³ wzi¹³
udzia³ w rozpoczynaj¹cej impre-
zie paradzie. Ulicami miasta prze-
maszerowali zaproszeni goœcie
z Grecji, Rumunii, Turcji i Polski.
W przygotowanym programie
grupa taneczna przy akompania-
mencie kapeli wykona³a tañce kro-
œnieñskie oraz krakowiaka. Dodat-
kow¹ atrakcj¹ wyjazdu by³o zwie-
dzanie Wiednia. M³odzie¿ i opie-
kunowie obejrzeli najwiêksze
atrakcje miasta: Schonbrunn,
Katedrê œw. Stefana i dom W.A.
Mozarta. Zespó³ Pieœni i Tañca
„Ziemia Le¿ajska” reprezentowa³
nasz kraj razem z zespo³em folk-
lorystycznym Politechniki Lubel-
skiej. ZST

Zespó³ Pieœni i Tañca

„Ziemia Le¿ajska”

na festiwalu w Grecji
Dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku Zespó³ Pieœni
i Tañca „Ziemia Le¿ajska” wzi¹³ udzia³ w III Miêdzynarodowym Festi-
walu „Kasandra – Halkidiki – Agios Mamas” w Grecji. Trwaj¹cy od
30 sierpnia do 5 wrzeœnia festiwal jest organizowany pod auspicjami
UNESCO przez lokalne w³adze i stowarzyszenia kulturalne. �Zespó³ Pieœni i Tañca ''Ziemia Le¿ajska'' na festiwalu w Grecji

�Dodatkow¹ atrakcj¹ wyjazdu by³o zwiedzanie Wiednia

zeum w Le¿ajsku, Rzeszowie i
Kolbuszowej. Trzeci z nich to „Od
ziarenka do bochenka” czyli po-
kaz wypieku podp³omyków, pro-
ziaków w tradycyjnym piecu chle-
bowym i degustacj¹ z mas³em wy-
robionym przez uczniów. Kolej-
ny temat edukacyjny realizowany
w zagrodzie to „Zio³a z mojego
ogródka”. Na rabatach oko³o 40
gatunków zió³ leczniczych i przy-
prawowych. Roœnie tu m.in. kil-
ka gatunków miêt, melisa, rozma-
ryn, trybula ogrodowa, ogórecz-
nik, estragon, hyzop lekarski, ore-

gano, lubczyk, majeranek, tymia-
nek, kolendra, bazylia. Wykorzy-
stujê je w stanie surowym jak i
przetworzonym (w postaci herba-
tek, nalewek, suszu) do celów ku-
linarnych, leczniczych i bukieciar-
skich. Z myœl¹ o dzieciach przygo-
towaliœmy plac zabaw, a w nim
m.in. domek Baby Jagi, zamek i
stroje bajkowe.

W naszej wypo¿yczalni mamy
stroje dla dzieci i doros³ych. Ubiory
bajkowe, teatrzykowe, karnawa³o-
we, jase³kowe i miko³ajkowe. W na-
szym gospodarstwie ka¿dy uczest-

nik ma równie¿ szansê na przyja-
zne spotkanie ze zwierzêtami taki-
mi jak króliki, kozy, kury, gêsi, kacz-
ki perliczki a tak¿e psem i kotka-
mi. W listopadzie ubieg³ego roku
mia³am przyjemnoœæ uczestniczyæ
w 6 dniowym wyjeŸdzie studyjnym
do gospodarstw edukacyjnych
w po³udniowej czêœci Szwajcarii.
Mog³am siê przekonaæ, ¿e nasze
gospodarstwo nie odstaje w niczym
od d³ugo istniej¹cych gospodarstw
zagranicznych.

I na koniec, jakie s¹ Pani ma-
rzenia zwi¹zane z prowadzonym
gospodarstwem?

To co robimy, uwzglêdniaj¹c
wydatki nie daje wielkich korzyœci
finansowych, ale daje satysfakcjê.
Czas na emeryturze mo¿na spê-
dziæ aktywnie w towarzystwie no-
wych, ciekawych ludzi, przekazaæ
im polsk¹ regionaln¹ tradycjê.
Marzenie… aby s³u¿y³o zdrowie,
aby jak najwiêcej osób, a zw³asz-
cza dzieci mog³o skorzystaæ z na-
szej oferty, aby wzorem innych
krajów by³y dop³aty do wyjazdów
dzieci do zagród edukacyjnych.
Dziêkujê za rozmowê.

KC

gród Edukacyjnych. W skali kraju
jest ich 114, na podkarpaciu tyl-
ko 8. Do sieci zagród przyst¹pi³am
w 2012 roku. Praktyki edukacyjne
nie by³y dla mnie nowoœci¹, po-
niewa¿ od wielu lat goœci³am u sie-
bie wycieczki szkolne. Poszerzenie
oferty edukacyjnej oraz zwiêkszo-
na reklama zaowocowa³a du¿¹ ilo-
œci¹ zg³oszeñ. Tylko w 2013 roku
odwiedzi³o nas ponad 1000 osób.
Zapoznanie siê z ¿yciem miesz-
kañców dawnej wsi, realizacja
trzech ciekawych tematów to pod-
stawa udanego pobytu. Goœcimy
szko³y i przedszkola nie tylko
z terenu powiatu m.in. z miast
takich jak Rzeszów, Stalowa Wola,
Przemyœl, Jaros³aw, Przeworsk, Bi³-
goraj. Realizujemy nastêpuj¹ce
tematy: „O tradycyjnych zawo-
dach” – tu mo¿na zobaczyæ ekspo-
naty zwi¹zane m.in. z zawodem
szewca, w³ókniarza, bednarza, ple-
cionkarza, itp., kolejny to „Zdob-
nictwo Bibu³kowe” czyli pokaz
i warsztaty wyrobu kwiatków z bi-
bu³y, paj¹ków, palm wielkanoc-
nych. Lokalne bibu³karstwo uda-
³o mi siê wprowadziæ na Szlak Tra-
dycyjnego Rzemios³a. Nasze paj¹-
ki ze s³omy i bibu³y wisz¹ w mu-
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Tegoroczne obchody 94 roczni-
cy Bitwy pod Zadwórzem odby³y
siê 23 sierpnia – na miejscu walk
odprawiono mszê œw. koncelebro-
wan¹ przez czterech ksiê¿y,
a w dalszej czêœci uroczystoœci, po
odegraniu hymnów Polski i Ukra-
iny, g³os zabrali przedstawiciele pol-
skich oraz ukraiñskich w³adz pañ-
stwowych i samorz¹dowych. Na
zakoñczenie obchodów, na dwu-
dziestometrowym kurhanie-mogile
usypanym poleg³ym jesieni¹ 1920
roku w dowód wdziêcznoœci i pa-
miêci, z³o¿ono wieñce i zapalono
znicze. Zwieñczenie kurhanu sta-
nowi wybudowany 7 lat póŸniej
czterometrowy obelisk w kszta³cie
granicznego s³upa z krzy¿em.
Z upowa¿nienia marsza³ka woje-
wództwa podkarpackiego g³os za-
biera³ Stanis³aw Bartnik, radny Sej-

Bitwa pod Zadwórzem mia³a miejsce 17 sierpnia1920 roku w czasie
wojny polsko-bolszewickiej. Oddzia³ 330 polskich Obroñców Lwowa
pod dowództwem kpt. Boles³awa Zaj¹czkowskiego star³ siê z si³ami
bolszewickiej I Konnej Armii Siemiona Budionnego na przedpolu
Lwowa, ok. 30 km od miasta w pobli¿u wsi Zadwórze. Celem obroñ-
ców by³o opóŸnienie marszu wojsk bolszewickich na Lwów i lepsze
przygotowanie miasta do obrony. Heroiczna walka zakoñczy³a siê
sukcesem operacyjnym wojsk polskich (Armia Budionnego ostatecz-
nie nie dotar³a do Lwowa),okupionym jednak œmierci¹ 318 obroñ-
ców. Bitwa pod Zadwórzem, ze wzglêdu na bohatersk¹ postawê wal-
cz¹cych do ostatniego naboju Obroñców Lwowa, nazywana jest pol-
skimi Termopilami.

Rocznica bitwy pod Zadwórzem

W spotkaniu uczestniczy³ tak-
¿e Marek Kogut – Wicestarosta
Le¿ajski i Ireneusz Stefañski – na-
czelnik Wydzia³u Edukacji, Zdro-
wia i Kultury Fizycznej.

 Nauczyciele uczestnicz¹cy
w spotkaniu ukoñczyli procedurê
awansu zawodowego na stopieñ

miku Województwa Podkarpackie-
go. Delegacjê le¿ajsk¹ reprezento-
wali: Marek Kogut Wicestarosta
Le¿ajski, Dymitr Malec, Zespó³
Szkó³ Licealnych oraz Ireneusz Ste-
fañski, Eugeniusz Matkowski i Sta-
nis³aw S³ychan w imieniu Towarzy-
stwa Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich. Nie za-
brak³o równie¿ nauczycieli i

Fot. Marian Matkowski

uczniów z le¿ajskich szkó³ œrednich
oraz mieszkañców Le¿ajska i oko-
lic. Na koniec ju¿ tradycyjnie wszyst-
kich uczestników uroczystoœci, w
tym obecnych mieszkañców Za-

dwórza i okolic, poczêstowano go-
r¹cym posi³kiem przywiezionym
przez le¿ajsk¹ delegacjê. W uroczy-
stoœciach wziê³o udzia³ oko³o 400
osób. IS

Awanse nauczycieli

w powiecie le¿ajskim
W dniu 22 sierpnia 2014 r. odby³o
siê spotkanie Jana Kidy Starosty
Le¿ajskiego z nauczycielami ob-
jêtymi awansem zawodowym na
stopieñ nauczyciela mianowane-
go.

nauczyciela mianowanego. Trzy
lata temu rozpoczêli swój sta¿ na
kolejny stopieñ awansu zawodowe-
go z³o¿eniem wniosku oraz planu
rozwoju zawodowego dyrektorowi
szko³y. Przez 2 lata i 9 miesiêcy re-
alizowali zadania wynikaj¹ce z pla-
nu rozwoju. Sta¿ zakoñczyli ocen¹
dorobku zawodowego wystawion¹
przez dyrektora szko³y. Po z³o¿eniu
w czerwcu wniosków o wszczêcie
postêpowania egzaminacyjnego,
wszyscy nauczyciele pozytywnie
przeszli procedurê egzaminacyjn¹.

Podczas spotkania nauczyciele uro-
czyœcie z³o¿yli œlubowanie przed
Starost¹ Le¿ajskim po czym otrzy-
mali akty nadania stopnia nauczy-
ciela mianowanego. Nauczycielom
¿yczymy w dalszej pracy zawodo-
wej równie¿ wielu osi¹gniêæ, jak
tych prezentowanych podczas eg-
zaminu, a praca w zawodzie na-
uczyciela nadal dawa³a du¿o satys-
fakcji osobistej. ̄ yczymy tak¿e, aby
za 4 lata pozytywnie przeszli pro-
cedurê awansu na stopieñ nauczy-
ciela dyplomowanego. RP

W 2014 roku
awansem zostali objêci:

1) Ma³gorzata Bucior, Jadwiga
Œwidrak-Jarosz, Cesar Alcibar
Martinez, Ksi¹dz Piotr Bara-
niewicz z Zespo³u Szkó³ Lice-
alnych w Le¿ajsku;

2) Tomasz Pokora, Krzysztof Ru-
dziñski, Rafa³ Gorzkiewicz,
Krzysztof Pude³kiewicz, Dawid
Szlajnda z Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku;

3) Agnieszka Derylak z Zespo³u
Szkó³ w Nowej Sarzynie;

4) El¿bieta Dunicz i Pani Domi-
nika Zych ze Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Le¿ajsku;

5) Justyna Sandomierska z Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Le¿ajsku.
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Imprezê rozpocz¹³ pokaz musz-
try paradnej Szwadronu Podkarpa-
cie w barwach 20 Pu³ku U³anów
im. Króla Jana III Sobieskiego
z Wierzawic. Œwiêto Pieczonego
Ziemniaka by³o te¿ okazj¹ do pre-
zentowania wielu potraw z tego
popularnego warzywa. Swoje miej-
scowe specja³y przygotowa³y Ko³a
Gospodyñ Wiejskich z Cha³upek
Dêbniañskich, Przychojca oraz
Wólki NiedŸwieckiej. Torty ziem-
niaczane, zapiekanki, placki, pie-
rogi i wiele innych przysmaków

Obrzêdy jesienne

Œwiêto Pieczonego Ziemniaka
w Brzózie Królewskiej
W dniu 7 wrzeœnia 2014 r. w Par-
ku Wiejskim po raz kolejny odby-
³o siê Œwiêto Pieczonego Ziem-
niaka.

�Wystêpy Zespo³ów Lu-

dowych

znalaz³o siê na brzózañskim œwiê-
cie. Amatorów tradycyjnych potraw
nie brakowa³o. Na scenie wyst¹pi-
³y zespo³y: Wólczaneczki z Wólki
NiedŸwieckiej, Cha³upczanie
z Cha³upek Dêbniañskich, Kalina
z Przychojca, Kapela Ludowa
z Giedlarowej, Lubinka z Piskoro-
wic, Wagiel z Biedaczowa. Nie za-
brak³o zespo³ów dzia³aj¹cych przy
Oœrodku Kultury w Brzózie Kró-
lewskiej: Orkiestry Dêtej, Ma¿ore-
tek, Zagrodzian. Publicznoœæ roz-
bawi³ wystêp kabaretu „Obciach”,
du¿e brawa by³y dla przedszkola-
ków przygotowanych przez pani¹
Bo¿enê Szczêch. Œwiêto Pieczone-
go Ziemniaka by³o okazj¹ do roz-
palenia ogniska i upieczenia w nim

ziemniaków. Pieczone w ognisku
kartofle do tego twaróg z czosn-
kiem – to przysmak, który smako-
wa³ ka¿demu. Choæ by³a ich
ogromna iloœæ, to i tak rozesz³y siê
bardzo szybko. Dzieñ zakoñczy³ siê
biesiad¹ przy ognisku z zespo³em
Brzozoki. Wspólna zabawa przy
ogniu zintegrowa³a uczestników
imprezy.

Impreza ta jest wpisana na Szlak
Turystyczny Województwa Podkar-

packiego, co jest potwierdzone
otrzymanym certyfikatem. Wyda-
rzenie to widnieje tak¿e w kalenda-
rzu imprez wojewódzkich i przy-
czynia siê do integracji wszystkich
pokoleñ mieszañców wsi i okolic
oraz sprzyja wspomnieniom i krze-
wieniu piêknych polskich tradycji.

Dziêkujemy wszystkim, którzy
pomogli i wsparli organizacjê tego
œwiêta.

Organizatorzy

Znowu pada deszcz… mo¿na by
przytoczyæ s³owa znanej piosenki
Lady Pank, opisuj¹c aurê tegorocz-
nej Gali. To ju¿ chyba taka tradycja
– mówi prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Brzóza Królewska –
Mariusz Nycz. Odk¹d organizuje-
my ten przegl¹d, prawie zawsze mu-
simy przepêdzaæ deszczowe chmury,
ale na szczêœcie publicznoœæ i orkiestry
nigdy nas nie zawodz¹. Uroczystoœæ
ta wci¹¿ cieszy siê nies³abn¹c¹ popu-
larnoœci¹. W tym roku mogliœmy
zobaczyæ, a przede wszystkim us³y-
szeæ popisy orkiestr z Nowej Sa-
rzyny, Tryñczy, Potoka Górnego
i Brzózy Królewskiej. W zmaga-
niach uczestniczy³ równie¿ zespó³

ukraiñski z Nowojaworska. Juro-
rzy zgodnie twierdzili, ¿e wszyscy
wystêpuj¹cy prezentowali wysoki
poziom artystyczny, jednak bez-
konkurencyjna okaza³a siê orkie-
stra z Tryñczy, która po raz trzeci
zdoby³a zaszczytne miano zwyciêz-
cy. Dominik Rup – wiceprezes
Stowarzyszenia dziêkowa³ za zaan-
ga¿owanie przy organizacji uro-
czystoœci: Cieszymy siê, ¿e ludzie do-
ceniaj¹ nasze wysi³ki, aby Brzóza
rozwija³a siê pod ka¿dym wzglêdem,
tak¿e kulturalnym. Zawsze mo¿emy
liczyæ na wsparcie ¿yczliwych osób.

Organizacja przegl¹du nie by³aby
mo¿liwa bez wspó³pracy Gminy Le-
¿ajsk i Gminnego Oœrodka Kultury.
W przygotowaniu Gali bezintere-
sown¹ pomoc zaoferowali nie tylko
cz³onkowie Stowarzyszenia, ale tak-
¿e pracownicy Zespo³u Szkó³, Azalii
Brzóza Królewska, Szkó³ki Po¿arni-
czej i przede wszystkim panie z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich. Gala w Brzó-
zie Królewskiej to nie tylko zma-
gania orkiestr dêtych. W przerwie
miêdzy koncertami odbywa³y siê
konkursy i popisy uczniów Aka-
demii Artystycznej „DoReMi”
dzia³aj¹cej przy Oœrodku Kultu-
ry. Jak co roku uroczystoœæ uœwiet-
ni³y równie¿ wystêpy „Brzozaków”
oraz zespo³ów prowadzonych
przez pani¹ Jolantê Ciryt. „Zagro-
dzianie” kultywuj¹cy tradycje tañ-
ca ludowego i „Ma¿oretki” prezen-
tuj¹ce musztrê paradn¹ zawsze
przyci¹gaj¹ uwagê publicznoœci.

M³odzie¿ ta w³¹czy³a siê równie¿
do akcji charytatywnej zorganizo-
wanej przez Stowarzyszenie. „Ma-
¿oretki” pomaga³y przy zbiórce
pieniêdzy na rzecz leczenia Micha-
³a Grzywny – by³ego dyrygenta
orkiestry dêtej z Wêgierki, która
odnosi³a zwyciêstwa w poprzed-
nich edycjach Gali Orkiestr Dê-
tych, a sam Micha³ otrzyma³
w ubieg³ym roku wyró¿nienie za
dyrygenturê. Wiadomo nie od dzi-
siaj, ¿e muzyka to najlepszy jêzyk do
poruszania serc ludzi na ca³ym œwie-
cie, dlatego wszyscy chêtnie w³¹-
czali siê w t¹ inicjatywê. Deszczo-
we chmury w koñcu da³y za wy-
gran¹ i goœcie wieczornej zabawy
mogli obejœæ siê ju¿ bez parasoli.
Organizatorzy zgodnie twierdz¹,
¿e bez wzglêdu na pogodê Galê
Orkiestr Dêtych 2014 mo¿na
uznaæ za udan¹. S¹ przecie¿ dni,
gdy nawet deszcz gra radosn¹ pio-
senkê.

Magdalena Lizak

Brzóza Królewska na galowo
W niedzielê 31 sierpnia br. Brzó-
za Królewska ¿egna³a wakacje
marszowym rytmem. W Parku
Wiejskim odby³a siê czwarta ju¿
edycja Gali Orkiestr Dêtych.

�Wspólna biesiada przy

ognisku
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Autor wystawy Marian Gdula
jest mi³oœnikiem fotografii, niekie-
dy okreœlanym mianem „foto ma-
niaka”. To tak¿e zapalony kolek-
cjoner aparatów fotograficznych.
Jego pasja narodzi³a siê ju¿ za cza-
sów studenckich – moje zaintereso-

Nowa wystawa czasowa w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

„Z perspektywy czasu”
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej zaprasza na now¹ wystawê tematyczn¹ pn.
„Z perspektywy czasu”. Bêdzie ona przedstawieniem œwiatowego
rozwoju przemys³u fotograficznego, pocz¹wszy od ma³oobrazkowych
aparatów, skoñczywszy na s³ynnych aparatach pude³kowych.

wanie ni¹ trwa ju¿ przesz³o 40 lat. To
w³aœnie w tamtych czasach nale¿a-
³em do Krakowskiego Towarzystwa
Fotograficznego, gdzie znalaz³em po-
dobnych do siebie pasjonatów foto-
grafii. Przez okres kilku lat dzia³a-
³em równie¿ w Agencji Fotografii Po-

litechniki Krakowskiej. Interesowa-
³a mnie g³ównie fotografia reporta-
¿owa oraz ró¿nego rodzaju techniki
fotograficzne, jak i sprzêt fotograficz-
ny – g³ównie aparaty – mówi pan
Marian.

W latach 70. zrealizowa³ samo-
dzieln¹ wystawê: Krakowskie Juwe-
nalia’71, któr¹ wystawia³ w prze-
myskim i rzeszowskim MPiK-u
oraz w krakowskich klubach stu-
denckich.

Jedn¹ z ekspozycji sta³ych
w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej jest
Ekspozycja Etnograficzno-Zabaw-
karska. Zabawkarstwo w naszym
regionie jest bowiem od XIX wie-
ku nieod³¹cznym elementem kul-
turowym, a o jego bogactwie
œwiadcz¹ liczne eksponaty- zabaw-
ki, znajduj¹ce siê w zbiorach Mu-
zeum. Chc¹c w jak najlepszy spo-
sób ukazaæ to rzemios³o, rozpo-
czêliœmy czêœciow¹ rearan¿acjê eks-

W tym roku Szlachetna Pacz-
ka po raz pierwszy zawita³a do
Kury³ówki, znalaz³ siê a w³aœci-
wie œwiadomie zg³osi³ Lider, któ-
ry przeszed³ rekrutacje, szkolenie
i ju¿ dzia³a! Obecnie jest ogrom-
ne zapotrzebowanie na wolonta-
riuszy, dlatego Lider Rejonu Ku-
ry³ówka i okolice Sylwia Czubat
zaprasza na s³u¿bê!

Nie szukaj wymówek- podziel
siê sob¹!!! Zacznij od siebie by
zmieniæ swoj¹ rzeczywistoœæ –

TU w Kury³ówce! Zapraszam do
dzia³ania – Rejon Kury³ówka
i okolice!!! Nie zas³aniaj siê prac¹,
dzieæmi, matur¹ czy studiami!
To najczêstsze wymówki, aby
usprawiedliwiæ siebie w braku
dzia³ania… a to jest takie proste!!

Pierwszym zadaniem dla wo-
lontariuszy jest odbycie jedno-
dniowego szkolenia. Nastêpnie
wolontariusze odwiedzaj¹ potrze-
buj¹cych w ich domach, diagno-
zuj¹ sytuacjê, pytaj¹ o konkretne

potrzeby i marzenia oraz podej-
muj¹ decyzjê o w³¹czeniu do pro-
jektu. Na tym etapie wolonta-
riusz dzieli siê kilkoma godzina-
mi z innymi. Kolejnym etapem
jest wspó³praca z Darczyñcami,
którzy przygotowuj¹ paczkê dla
rodziny, by na koñcu 12/13 grud-
nia 2014 r. uczestniczyæ w Week-
endzie Cudów, dzieliæ siê sob¹
i otrzymywaæ zwrot w postaci
wdziêcznoœci, czystej dobroci
i ogromu emocji. Wolontariusz

Zostañ Wolontariuszem

SZLACHETNEJ PACZKI!
Co roku do projektu zg³aszaj¹ siê osoby
zainspirowane ide¹ m¹drej pomocy –
bohaterowie zmiany spo³ecznej. Tylko
w 2013 roku SZLACHETNA PACZKA do-
tar³a do 17 684 rodzin- osób starszych,
samotnych, rodzin dotkniêtych chorob¹
lub niepe³nosprawnoœci¹, samotnych
rodziców i rodzin wielodzietnych,
a ³¹czna liczba zaanga¿owanych w pro-
jekt – wolontariuszy, darczyñców i rodzin w potrzebie – siêga pra-
wie 700 tys.

Paczki, czyli Super W to kluczo-
wa postaæ w SZLACHETNEJ
PACZCE – przekracza swoje gra-
nice, by wejœæ w œwiat biedy i po-
maga tym, którzy stracili ju¿ na-
dziejê na lepsze, czuj¹ siê bezrad-
ni, opuszczeni i niewa¿ni. Daje
impuls do dzia³ania oraz realnie
zmienia miejsce, w którym miesz-
ka. Otrzymuje mo¿liwoœæ pozna-
nia wspania³ych ludzi, którzy
maja idee w ¿yciu, jasno wyzna-
czony cel, a przede wszystkim nie
tkwi¹ w zawieszaniu. Wolonta-
riusz otrzymuje równie¿ zaœwiad-
czenie, dziêki temu mo¿e swój
udzia³ wykorzystaæ jako dodatko-
we doœwiadczenie. W Szlachetnej
Paczce rozwijaj¹ siê cenione na
rynku pracy kompetencje m. in.
komunikacjê czy organizacjê w³a-
snego czasu pracy.

Gotowy do s³u¿by? Zg³oœ siê na
www.superw.pl,

Lider Rejonu Kury³ówka
i okolice

Sylwia Czubat
s.czubat@poczta.fm

tel. kontaktowy: 508103197

Pierwszym aparatem pana Ma-
riana by³ kolekcjonerski model apa-
ratu œrednio formatowego Penta-
con Six produkowanego w NRD
w latach 1956-1990. W swojej ko-
lekcji posiada niemal 700 sztuk
aparatów fotograficznych œwiato-
wych producentów.

W Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
zaprezentowanych zostanie czêœæ
kolekcji pana Mariana. Bêd¹ to
niespotykane pere³ki, których na
ca³ym globie niekiedy jest tylko
kilkaset sztuk.

Otwarcie wystawy
19 wrzeœnia br.

Wystawê bêdzie mo¿na
zwiedzaæ do koñca roku.

pozycji. W jej ramach powstanie
warsztat zabawkarski. Kolejnym
elementem zmian bêdzie stworze-
nie dawnej chaty, w której znajd¹
siê eksponaty etnograficzne.

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

Rearanżacja ekspozycji stałejRearanżacja ekspozycji stałej
MZL

MZL
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Mo¿na powiedzieæ, ¿e podczas
tegorocznej edycji Festiwalu skon-
frontowa³a siê tradycja z nowocze-
snoœci¹. Niew¹tpliwie imponuj¹-
co wypad³ koncert inauguracyjny,
który dla wielu jego uczestników
pozostawi³ niezapomniane wra¿e-
nia. Na pocz¹tek zabrzmia³y or-
gany, na których zagra³ m³ody ar-
tysta Jakub Chachulski. W dru-
giej czêœci koncertu us³yszeliœmy
recital œwiatowej s³awy œpiewaków:
Ma³gorzaty Kellis z Nowego Jor-
ku i Wies³awa Ochmana z towa-
rzyszeniem Orkiestry Kameralnej
„Polish Camerata” pod dyr. Mar-
ka G³owackiego.

30 czerwca mogliœmy podziwiaæ
dŸwiêki wspania³ych zabytkowych
organów podczas recitalu Wojcie-
cha Ró¿aka. W czêœci kameralnej
wyst¹pi³ kwartet w sk³adzie: Do-
rota Szczepañska – sopran i kasta-
niety, Miros³aw Feldgebel – forte-
pian, Leszek Potasiñski – gitara,
Tomasz Strahl – fortepian. Nie
mniej interesuj¹ce by³y kolejne
koncerty. Podczas festiwalu us³y-
szeliœmy jeszcze m.in. wioloncze-
listê Konrada Bukowiana z towa-
rzyszeniem Kwartetu Smyczkowe-
go „Lasoñ Ensamble” (7 lipca),
œpiewaków: Renatê Johnson –
Wojtowicz i Piotra Szparê przy
akompaniamencie Ryszarda Mar-
chewki (14 lipca), duet akordeono-
wy „Duo Acosphere” (4 sierpnia),
Wroc³awski Kwartet Skrzypcowy
(11 sierpnia) oraz sopranistkê Mag-

Festiwal Muzyki Organowej

i Kameralnej w Le¿ajsku za nami!!!
25 sierpnia 2014 r. z udzia³em prof. Józefa Serafina oraz Warszawskiej Orkiestry
Smyczkowej im. Zenona Brzewskiego z towarzyszeniem naszej skrzypaczki
Magdaleny Ko³cz zakoñczy³ siê XXIII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Organo-
wej i Kameralnej w Le¿ajsku.

dalenê Witczak z towarzyszeniem
Marii Peruckiej na skrzypcach
(18 sierpnia), a tak¿e recitale orga-
nowe znamienitych muzyków Ju-
liana Gembalskiego (7 lipca), Ja-
kuba Garbacza (14 lipca), Olgi
Dmytrenko z Ukrainy (21 lipca),
Wolfganga Zerera z Niemiec
(28 lipca) Arkadiusza Bialica
(4 sierpnia), Karoliny Joudelyte
z Litwy (11 sierpnia) oraz Romana
Peruckiego (18 sierpnia). Jak co
roku Festiwalowi towarzyszy³a wy-
stawa fotograficzna. Tegoroczna
wystawa pt. „Sztuka sakralna” zo-
sta³a wykonana przez Annê Wê-
glarz, Ryszarda Wêglarza, Mieczy-
s³awa Wroñskiego i Wac³awa Padow-
skiego. Wystawê mo¿na by³o ogl¹-
daæ w poniedzia³kowe wieczory lub
przy okazji zwiedzania Muzeum
Prowincji OO. Bernardynów
w Baszcie Œw. Jana z Dukli.

O randze Festiwalu mo¿e
œwiadczyæ fakt, i¿ po raz kolejny
odbywa³ siê on pod honorowym
patronatem Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.
Festiwal realizowany by³ przy po-
mocy finansowej Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach Programu „Wydarzenie ar-
tystyczne” Priorytet „Muzyka” w ra-
mach promocji projektu „Rewalo-
ryzacja i poprawa dostêpnoœci ba-
zyliki i klasztoru OO. Bernardynów
w Le¿ajsku” wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹. AR

�Duo Accopshere

�Wolfgang Zerer

fot. A. KuŸma i W. Padowski

� Warszawska Orkiestra Smyczkowaj

im. Zenona Brzewskiego z towarzysze-

niem skrzypaczki Magdaleny Ko³cz

�Ma³gorzata Kellis, Polsih Camerata

�Wroc³awski Kwartet Smyczkowy

�Konrad Bukowian i Jasoñ Ensamble

Organizatorzy festiwalu:
Miasto Le¿ajsk, Powiat Le¿ajski,
Gmina Le¿ajsk, Miasto i Gmina

Nowa Sarzyna, Klasztor
OO. Bernardynów w Le¿ajsku
oraz Miejskie Centrum Kultury

w Le¿ajsku.
Przygotowanie tak wielkiego

Festiwalu, trwaj¹cego trzy miesi¹-
ce i anga¿uj¹cego œwiatowe s³a-
wy, nie by³oby mo¿liwe bez po-
mocy sponsorów i darczyñców.

Serdeczne podziêkowania
kierujemy m.in. do:

Grupy ¯ywiec S.A. Browar w Le-
¿ajsku, Miejskiego Zak³adu Komu-
nalnego w Le¿ajsku Sp. z o.o.,
PGE Obrót S.A., Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Le¿ajsku, ZPOW
HORTINO w Le¿ajsku, Pa³acu
w Sieniawie, Elektrociep³owni
Nowa Sarzyna Sp. z o.o., Wyroby
z wikliny Celina Olko, Gospodar-
stwa agroturystycznego Czes³awy
Zawadzkiej w Przychojcu oraz
Pañstwa Marii i Eugeniusza Ar-
gasiñskich.

Szczególne podziêkowania
kierujemy do:

Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku, Jednostki Strzeleckiej
2035 przy Zespole Szkó³ Liceal-
nych w Le¿ajsku, Zespo³u Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku – za po-
moc techniczn¹ przy organizacji
koncertów oraz do Kwiaciarni Fio-
³ek w Le¿ajsku za przygotowanie
wi¹zanek kwiatów dla artystów.
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Podró¿uj¹c po wschodniej Ro-
sji, trudno nie odwiedziæ tego nie-
zwyk³ego miasta. Obok Moskwy
i miejsc zwi¹zanych z nasz¹ histo-
ri¹ to g³ówny cel podró¿y Polaków.
Ka¿demu, kto przyje¿d¿a do Pe-
tersburga trudno uwierzyæ, ¿e to
miasto jest urzeczywistnieniem
wizji jednego cz³owieka – Piotra I
Wielkiego. Car pragn¹³ zbudowaæ
dla swojego cesarstwa bramê na
Zachód, prowadz¹c¹ przez morze.
Sam pogardliwie nazywa³ Moskwê
„wielk¹ wsi¹”. Dlatego zerwa³
z tradycj¹ i zbudowa³ now¹ stolicê
w miejscu, gdzie Newa wpada do
Morza Ba³tyckiego. Zaskakuj¹ca
decyzja o przeniesieniu stolicy na
surowe, pó³nocne tereny przera-
zi³a nawet urzêdników. Nigdy nie
przypuszczali, ¿e bêd¹ musieli
opuœciæ piêkn¹ Moskwê i zamiesz-
kaæ obok niepokornego s¹siada,
jakim by³a Szwecja. Wszystko jed-
nak siê zmieni³o po zwyciêstwie
nad Szwecj¹ pod Po³taw¹. Prace bu-
dowlane ruszy³y z imponuj¹cym
rozmachem. Pod okiem Francu-
skich i W³oskich architektów, wie-
œniacy, szwedzcy i tureccy jeñcy
wojenni wbijali miliony drewnia-
nych pali w bagniste pod³o¿e.
Miasto ros³o na 42 wyspach i 65
dop³ywach Newy. Zbudowany na
wodzie Petersburg wed³ug pierwot-
nego zamys³u Piotra I mia³ przy-
pominaæ jego ulubiony Amster-
dam. W³adca próbowa³ nawet sko-
piowaæ tamtejsz¹ sieæ kana³ów, ale
w koñcu porzuci³ ten pomys³.
Dzisiaj dawna stolica Rosji nie bez
powodu nazywana jest Wenecj¹
Pó³nocy, a liczne drogi wodne s¹
dla turystów równie interesuj¹ce
jak tradycyjne l¹dowe trasy space-
rowe. Spaceruj¹c po mieœcie, trud-
no uwierzyæ, ¿e barokowe i klasy-
cystyczne budowle tylko w XX w.
by³y œwiadkami trzech rewolucji,
z których najbardziej znana jest
rewolucja paŸdziernikowa z 1917 r.
Wybuch³a kilka miesiêcy po abdy-
kacji ostatniego cara z dynastii

Romanowów i oddaj¹c komuni-
stom w³adzê, zmieni³a losy ca³ej
Europy. Sygna³ do rozpoczêcia
rewolucji pad³ z kr¹¿ownika Au-
rora, zacumowanego obecnie przy
nadbrze¿u Pietrogrodzkim. Zza
licznych straganów z pami¹tkami,
robimy kilka zdjêæ szaro-niebieskie-
go kr¹¿ownika i idziemy w stronê
najstarszej czêœci Petersburga jak¹
jest Wyspa Zajêcza. Tutaj znajdu-
je siê pierwsza budowla wzniesio-
na z rozkazu cara – Twierdza Pie-
tropaw³owska. Historia twierdzy
jest doœæ ponura. Przy jej budowie
zginê³o wielu robotników, a póŸ-
niej w jej murach przetrzymywa-
no wiêŸniów politycznych. Naj-
piêkniejszym obiektem w obrêbie
murów jest sobór œwiêtych Piotra
i Paw³a, który w niczym nie przy-
pomina tradycyjnych rosyjskich
soborów przykrytych kopu³ami.
Dziêki poz³acanej, strzelistej igli-
cy, do lat 60-tych XX wieku by³ on
najwy¿sz¹ budowl¹ miasta. Iglice
wieñczy rzeŸba anio³a, któr¹ wi-
daæ z wielu odleg³ych miejsc Pe-

tersburga. Z iglic¹ zwi¹zana jest
legenda czêsto opowiadana przez
przewodników. „Pewnego dnia pod-
czas burzy, grozi³o zerwanie anio³a
z iglicy. Jednak nikt nie mia³ odwagi
wejœæ na smuk³¹ konstrukcje, aby
temu zapobiec. Kiedy car obieca³ ku-
sz¹c¹ nagrodê, znalaz³ siê robotnik
Teluszkin, który œmia³o wszed³ na sam
szczyt. A co tak skusi³o œmia³ka?
Nagroda godna prawdziwego Rosja-
nina. Mo¿liwoœæ darmowego picia a¿
do œmierci, we wszystkich gospodach
Rosji.” Wchodzimy do œrodka œwi¹-
tyni, w której niczym w muzeum
k³êbi¹ siê t³umy zwiedzaj¹cych.
I nic w tym dziwnego. Sobór tyl-
ko raz zosta³ u¿yty do celów, w ja-
kim go zbudowano. W 1902 roku

na³o¿ono tutaj ekskomunikê na
Lwa To³stoja, który w dziele „Zmar-
twychwstanie” otwarcie krytyko-
wa³ prawos³awie. Od œmierci Pio-
tra I Wielkiego sobór sta³ siê miej-
scem wiecznego spoczynku w³ad-
ców Rosji. W 1998 r. z wielk¹
pomp¹ z³o¿ono tutaj szcz¹tki
ostatniego z Romanowów Miko-
³aja II i jego najbli¿szych, rozstrze-
lanych przez bolszewików w 1918
roku. Przez bramê Nesk¹ wycho-
dzimy z twierdzy w stronê Newy.
Tutaj oprócz wspania³ego widoku
na prawobrze¿ny Petersburg nasz¹
uwagê przyci¹ga ciekawy sposób
spêdzania wolnego czasu przez
mieszkañców. Nawet dzisiaj, kie-
dy jest oko³o 10 stopni C, pod
murami zebra³a siê spora grupka
mi³oœników opalenizny. Potrzeba
czy poza – trudno zgadn¹æ!
Opuszczaj¹c twierdzê przechodzi-
my obok pos¹gu cara Piotra, któ-
ry od lat jest przedmiotem licz-
nych dyskusji. Pomimo niepropor-
cjonalnie ma³ej g³owy w stosun-
ku do reszty cia³a ma w sobie coœ
sympatycznego. Na nadbrze¿u
odwiedzamy okaza³y sklep z pa-
mi¹tkami. Na pólkach obok
dzwonków i pozytywek dominuj¹
tradycyjne drewniane matrioszki
wk³adane jedna w dru-
g¹. W nastêpnym pomieszczeniu

Petersburg – Wenecja pó³nocy

 Cz. 1

�Widok na Twierdzê Pietropaw³owsk¹

�Jajka Faberge w wersji dla turystów

�Matrioszki – to nalpopularniejsza rosyj-

ska pami¹tka

�Symbol Rewolucji PaŸdziernikowej – kr¹¿ownik Aurora
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przedsmak kolekcjonerskich skar-
bów. Imitacje s³ynnych Jajek Gu-
stava Faberge. Pierwsze jajko po-
wsta³o w 1884 na zlecenie Alek-
sandra III, jako prezent dla ¿ony
cesarza Marii. Po œmierci cara jego
syn, Miko³aj II kontynuowa³ tra-
dycjê zamawiania jednego jajka na
Wielkanoc. W œrodku jajka zazwy-
czaj kry³a siê niespodzianka, która
a¿ do momentu otworzenia po-
darunku by³a objêta œcis³¹ tajem-
nic¹. W 1900 roku jajka wystawio-
ne na Wystawie Œwiatowej w Pary-
¿u zosta³y nagrodzone z³otymi me-
dalami, a jubiler otrzyma³ Legiê
Honorow¹ i sta³ siê s³awny w ca³ej
Europie. Do wybuchu rewolucji
powsta³y 54 jajka carskie. Niestety
czas rewolucji zmusi³ jubilera do
ucieczki z kraju. Dzisiaj carskie
jajka to jubilerski œw. Graal. Ceny
za oœmiocentymetrowe cacko to
kilkanaœcie milionów dolarów.
Kolejne pomieszczenie to rosyjskie
nalewki i wódki, które mo¿na de-
gustowaæ w sklepie. Z nadbrze¿a
ju¿ tylko jeden krok dzieli nas od
Placu Pa³acowego. Mieszkañcy
mówi¹ o nim, ¿e jest „najpiêkniej-
szym miejscem na œwiecie”. To
chyba zbyt optymistyczne okreœle-
nie, ale plac robi na ka¿dym du¿e
wra¿enie. Przez lata plac by³ œwiad-
kiem wielu zawirowañ. W 1843
roku stawiaj¹c kolumnê Aleksan-
dra œwiêtowano tu zwyciêstwo

Rosji nad Napoleonem. Kilka lat
póŸniej plac sp³yn¹³ krwi¹, kiedy
car kaza³ strzelaæ do tysiêcy mê¿-
czyzn, kobiet i dzieci, którzy upo-
minali siê o lepsze warunki pracy.
W 1914 roku, gdy wybuch³a I woj-
na œwiatowa na placu wiwatowa-
no na czeœæ cara. A trzy lata póŸ-
niej czas autokratycznej w³adzy
dobieg³ koñca, kiedy Lenin przy-
puœci³ szturm na Pa³ac Zimowy.
300 czerwonogwardzistów wdar³o
siê do pa³acu, jednoczeœnie szuka-
j¹c znienawidzonych cz³onków
rz¹du i rabuj¹c. Na szczêœcie zna-
leŸli siê tacy, którzy krzyczeli: „To-
warzysze, nie braæ! To w³asnoœæ
ludu!”. Okrzyki przynios³y skutek.
Zrewidowano kieszenie wychodz¹-
cych bolszewików, a w pa³acu po-
zosta³y niewyobra¿alne dzie³a, któ-
re dzisiaj mo¿emy ogl¹daæ, w jed-

nym z najwspanialszych muzeów
œwiata – Ermita¿u. Nie wszyscy
wiedz¹, ¿e zgromadzone w nim
zbiory s¹ wiêksze ni¿ w Paryskim
Luwrze. Liczba eksponatów prze-
kracza 3 miliony. Wszystko za-
wdziêczamy dwóm carycom. El¿-
biecie I, która rozbudowa³a pa³ac
i Katarzynie Wielkiej, która uczy-
ni³a Pa³ac Zimowy swoj¹ oficjaln¹
rezydencj¹. Za jej panowania wnê-
trza osi¹gnê³y szczyt œwietnoœci.
Zbudowano salê balow¹ o po-
wierzchni 1100 m2, imponuj¹ce
schody Jordanowskie i dziesi¹tki
nowych sal. Caryca Katarzyna za-
pocz¹tkowa³a kolekcjê kupuj¹c od
berliñskiego kupca 225 obrazów.
Kolekcja rozros³a siê za jej ¿ycia
do 4 tysiêcy obrazów, w tym dzie³a
Rembrandta, Rubensa, Tycjana,
Rafaela. Wkrótce zape³ni³y one

wszystkie œciany pa³acu. Po kilku
godzinach zwiedzania zaczynamy
doceniaæ ogrom budynku. Coraz
czêœciej przysiadamy na czerwo-
nych kanapach ustawionych na
œrodku sal. Chyba mamy doœæ. Za
nami dwa z szeœciu dzia³ów. Po kil-
ku godzinach opuszczamy Ermi-
ta¿ spogl¹daj¹c na imponuj¹cy
budynek Sztabu Generalnego
znajduj¹cego siê po drugiej stro-
nie placu. Idziemy dalej. W samym
centrum Petersburga stoi cerkiew
Zmartwychwstania znana tak¿e
jako Cerkiew Zbawiciela na Krwi,
która wyró¿nia siê na tle otaczaj¹-
cych j¹ budynków. B³yszcz¹ce, nie-
bieskie i z³ote kopu³y, bogate mo-
zaikowe dekoracje nadaj¹ jej wy-
raŸnie wschodni charakter. By
stworzyæ tê artystyczn¹ ca³oœæ u¿y-
to 20 rodzajów kolorowego kamie-
nia. Cerkiew wydaje siê znacznie
starsza ni¿ jest w rzeczywistoœci.
Zbudowano j¹ na polecenie Cara
Aleksandra III pod koniec XIX
wieku, by upamiêtniæ œmieræ swo-
jego ojca, który zgin¹³ w zamachu
bombowym przy kanale Griboje-
dowa. Cerkiew wzniesiono na
wzór soboru Wasyla B³ogos³awio-
nego w Moskwie, a jego tradycyj-
ny rosyjski styl mia³ odzwierciedlaæ
konserwatyzm rz¹dów cara. Po re-
wolucji paŸdziernikowej cerkiew
Zbawiciela, jak wiele innych œwi¹-
tyñ zosta³a zbezczeszczona i prze-
sta³a byæ miejscem kultu. W la-
tach 60-tych XX wieku ponownie
uznano j¹ za skarb kultury, a po
30 latach prac renowacyjnych
wrócono jej dawny splendor. Tu-
taj tez koñczymy dzisiejszy dzieñ.
Jedziemy do hotelu. Jutro odwie-
dzimy kolejne niezwyk³e miejsca
Petersburga oraz carskie pa³ace z
tajemnicz¹ Bursztynow¹ Kom-
nat¹.

Tekst, zdjêcia Ireneusz Wo³ek
w w w . n i e z w y k l y -

swiat.com

You Tube Niezwykly

Swiat – Rosja

�Jedna z sal Ermita¿u

�Ulubiony sposób spêdzania wolnego czasu przez mieszkañców Petersburga

�Koce, to standardowe wyposa¿enie stateczków p³ywaj¹cych

po kana³ach.

�Pa³ac Zimowy – mieszcz¹cy jedno

z najwiêkszych muzeów œwiata – Ermita¿

�Cerkiew Zbawiciela na Krwi – obecnie muzeum mozaiki
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2 sierpnia 2014 r., tj. drugiego
dnia zawodów o godzinie 21:00 na
obiekcie stadniny w Wierzawicach
odby³ siê uroczysty patriotyczny
koncert kameralny w wykonaniu
orkiestry reprezentacyjnej Szwa-
dronu Podkarpacie w barwach 20
Pu³ku U³anów im. Króla Jana III
Sobieskiego oraz grupy wokalnej.
Okazj¹ koncertu by³a 100-tna rocz-
nica powstania legionów oraz
70-ta rocznica Powstania Warszaw-
skiego. Koncert sw¹ obecnoœci¹ za-
szczyci³ Marsza³ek Województwa
Podkarpackiego pan W³adys³aw
Ortyl, który dnia nastêpnego wrê-

Miêdzynarodowe
Zawody JeŸdzieckie
w Wierzawicach
W dniach 1-3.08.2014 r. na Hipo-
dromie KJ Equistro w Wierzawi-
cach rozegrane zosta³y Miêdzy-
narodowe Zawody JeŸdzieckie
w skokach konnych przez prze-
szkody oraz ostatnie kwalifikacje
do Fina³u Mistrzostw Polski Ka-
walerii Militari 2014 pod honoro-
wym patronatem Marsza³ka Wo-
jewództwa Podkarpackiego W³a-
dys³awa Ortyla.

czy³ puchar zwyciêzcy g³ównego
konkursu Grand Prix Jurijowi Ko-
priwniakowi ze S³owacji, drugie
miejsce zaj¹³ zawodnik KJ Equ-
istro Wierzawice Witold W¹sik.

Kwalifikacje do Militarii 2014
sk³ada³y siê z 6 dyscyplin: 3 jeŸ-
dzieckich (uje¿d¿enie, cros i sko-
ki) oraz 3 konkursów walki (strze-
lanie, konkurs lancy i szabli).Kwa-
lifikacje wygra³ u³an Miko³aj Wal-
ter z 15 Pu³ku U³anów Poznañ-
skich, 2 miejsce zdoby³ wach.
Grzegorz Wojtaczka – aktualny
Mistrz Polski, 3 miejsce zaj¹³
podch. Pawe³ Urban obydwaj ze
Szwadronu Podkarpacie w sk³ad
którego wchodzi Pluton Wierza-
wice.

Warto nadmieniæ, i¿ w dniach
5-7.09.2014 r. w Warszawie
w rozgrywanym Finale Mi-
strzostw Polski Kawalerii Mili-
tari 2014 wach. Grzegorz Woj-
taczka po raz trzeci obroni³
tytu³ mistrza polski.

 Pawe³ Guzy

�Skoki konne przez przeszkody

Wytwarzane s¹ na bazie owoców pochodz¹cych z w³asnego
przerobu, w oparciu o najnowsze technologie produkcji wg œciœle
okreœlonych kryteriów, dziêki czemu zachowuj¹ odpowiedni¹ konsy-
stencjê, barwê i smak. Oprócz przecieru jab³kowego zawieraj¹ du¿¹
iloœæ przecierów owocowych charakterystycznych dla danego sma-
ku. W le¿ajskim zak³adzie produkowane s¹ równie¿ od wielu lat
nadzienia owocowe, które ciesz¹ siê du¿ym uznaniem wœród cukier-
ników i piekarzy.

Owocowe smaki
HORTINO ZPOW Le¿ajsk Sp. z o.o, poszerza swoj¹ ofertê kierowan¹
dla przemys³u cukierniczo-piekarniczego o kolejne produkty – mar-
molady owocowe (wieloowocowa, o smaku wiœniowym oraz o sma-
ku truskawkowym).
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SZKÓ£KA PI£KARSKA „Pogoñ Le¿ajsk”

OG£ASZA NABÓR
ch³opców i dziewcz¹t rocznik 2006 i m³odsi

Prowadzimy równie¿ nabór roczników starszych na okreœlonych zasadach.

ZAPEWNIAMY

profesjonaln¹ kadrê trenersk¹, udzia³ w rozgrywkach ligowych

i turniejach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, obozy

sportowe w okresie letnim i zimowym, profejsonalny trening

bramkarski.

Nabór trwa do koñca paŸdziernika 2014 r.

KONTAKT

Zarz¹d Szkó³ki:

531 063 665, 605 182 754

www.sppogon-lezajsk.pl

e-mail: sppogon@wp.pl

Treningi odbywaj¹ siê na Orliku i hali sportowej przy Zespole Szkó³ Licealnych

w Le¿ajsku oraz na stadionie miejskim w Le¿ajsku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Powiat le¿ajski jako jeden
z uczestników prezentowa³ ofertê
dostosowan¹ do odwiedzaj¹cych
nas turystów, a tak¿e promowa³
agroturystykê z naszego regionu.
Udzia³ w targach pozwoli³ na po-
znanie potencja³u i form promo-
cji innych samorz¹dów oraz po-
kazanie odwiedzaj¹cym, ¿e powiat
le¿ajski jest miejscem atrakcyjnym
do odwiedzin nie tylko dla osób
z Polski, ale tak¿e dla turystów
z innych Pañstw. Wœród odwiedza-
j¹cych nasze stoisko wyra¿ano za-
interesowanie szczególnie zabytka-
mi z terenu ziemi le¿ajskiej, jak
i ofert¹ rodzinnego pobytu i od-
poczynku na terenie powiatu. Na
stoisku powiatu prezentowa³o siê
równie¿ gospodarstwo agrotury-
styczne pani Czes³awy Zawadzkiej
promuj¹ce wyroby z bibu³y, wyro-
by z w³asnego gospodarstwa oraz
ofertê edukacyjna realizowan¹
w ramach projektu Zagrody Edu-
kacyjne.

RA

Powiat le¿ajski
na FORUM WSPÓ£PRACY

W dniach 13-14 wrzeœnia 2014
roku w Rzeszowie odby³a siê III
edycja miêdzynarodowej impre-
zy targowo-konferencyjnej „Al-
pejsko-Karpackie Forum Wspó³-
pracy”.

�Stoisko powiatu le¿ajskiego, od lewej: Czes³awa Zawadzka, Marek Kogut Wicestarosta Le¿ajski
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Szkó³ka Pi³karska „Pogoñ Le-
¿ajsk” jako stowarzyszenie funkcjo-
nuje od roku. Dzieci trenuj¹
w trzech kategoriach wiekowych
od rocznika 2007 do 2002. W tym
czasie dzieci rozegra³y ponad 50
spotkañ m.in.: rozgrywki w ramach
Ligi Okrêgowej M³odzików Star-
szych zajmuj¹c 2 miejsce, Rozgryw-
ki Orlikowe Podkarpackiej Ligi Or-
lika Starszego, Podkarpacki turniej
Deichmann, Turniej w Stalowej
Woli Stalowa CUP II miejsce, Tur-
niej Zamoœæ – Sitaniec II miejsce
rocznik 2005, III miejsce rocznik
2004, Festiwal Pi³karski w Budzi-
woju, Turniej w Mielcu II miejsce,
Resovia Champions League rocz-
nik 2005 II miejsce, Resoviacka
Majówka, Turniej Miko³ajkowy
w Le¿ajsku, Turniej Le¿ajsk CUP
I miejsce rocznik 2005, II miejsce
rocznik 2004, II miejsce rocznik
2002/2003, Turniej o Puchar Dy-
rektora GOK w Kury³ówce II miej-
sce. Zawodnicy Szkó³ki brali udzia³
w turniejach o Puchar Tymbarku,
£ukacijewska CUP, Coca Cola Cup
i wielu innych turniejach organi-
zowanych na terenie województwa
podkarpackiego.

W obecnym sezonie 2014/2015
zawodnicy graj¹ rozgrywki w ra-
mach I Ligi Podkarpackiej M³o-
dzik Starszy, M³odzik M³odszy oraz
¯ak Starszy. Trenerami s¹ Tomasz

Szmuc, Adrian Rauza i Zbigniew
D¹bek. Rok dzia³alnoœci Szkó³ki
jako stowarzyszenia by³ bardzo pra-
cowity i owocny w wiele przedsiê-
wziêæ przede wszystkim dziêki
ogromnemu zaanga¿owaniu ro-
dziców. Zorganizowano zimowy
obóz sportowy, turniej miko³ajko-
wy, Podkarpacki Halowy Turniej
Pi³ki No¿nej w dwóch kategoriach

wiekowych oraz turniej orlikowy,
uroczyste zakoñczenie sezonu po-
³¹czone z Piknikiem Rodzinnym.

W dniach 2-6.08.2014 r. odby³
siê obóz sportowy dla 35 zawodni-
ków w Zwierzyñcu. Dzieci oprócz
regularnych treningów rozegra³y
po dwa mecze sparingowe z dru-
¿ynami Hetman Zamoœæ. Dodat-
kowo mia³y zapewnione szereg

�Uczestnicy obozu w Zwierzyñcu

Szkó³ka Pi³karska „Pogoñ Le¿ajsk”

atrakcji m.in. sp³yw kajakowy oraz
pobyt na strze¿onym k¹pielisku.
Szkó³ka obecnie liczy ok. 90 dzie-
ci, które szkol¹ siê w trzech kate-
goriach wiekowych. Dzia³alnoœæ
ma na celu g³ównie zapewnienie
dzieciom warunków do w³aœciwe-
go spêdzania wolnego czasu po-
przez udzia³ w treningach, roz-
grywkach, obozach i innych
przedsiêwziêciach przez co rozwi-
jaj¹ siê pod wzglêdem psychofi-
zycznym, ucz¹ siê wspó³zawodnic-
twa, systematycznoœci, odpowie-
dzialnoœci. Podnosz¹ swoj¹ spraw-
noœæ fizyczn¹ oraz umiejêtnoœci
d¹¿¹c do okreœlonego celu.

Szkó³ka utrzymuje siê ze sk³a-
dek (obecnie 30 z³.) oraz dziêki
wsparciu instytucji, firm oraz osób
prywatnych. Koszty zwi¹zane
z prowadzeniem Szkó³ki s¹ coraz
wiêksze (g³ównie transport, orga-
nizacja i obs³uga meczów).

Ze wzglêdu na to, ¿e dzieci bior¹
udzia³ w wielu turniejach, roz-
grywkach ligowych, ¿e jesteœmy
organizatorami wielu przedsiê-
wziêæ, koszty prowadzenia szkó³-
ki s¹ coraz wy¿sze. Dlatego dziê-
kuj¹c wszystkim za dotychczaso-
we wsparcie zachêcamy do dalszej
wspó³pracy jednoczeœnie zaprasza-
my inne podmioty do wsparcia
naszej dzia³alnoœci.

WT

�Le¿ajsk Cup

DANE DLA POTENCJALNYCH SPONSORÓW:

Zapraszamy do wspó³pracy wszystkich, którzy chcieliby
przyczyniæ siê rozwoju Szkó³ki Pi³karskiej „Pogoñ Le¿ajsk”

Mecze rozgrywane s¹ systemem
ka¿dy z ka¿dym, na orlikach i bo-
iskach osiedlowych. Sezon 2014/
2015 bêdzie debiutanckim, roz-
grywki wystartowa³y w lipcu 2014
i potrwaj¹ do koñca czerwca 2015.
Dru¿yna która zwyciê¿y ligê otrzy-
ma prawo reprezentowania na Mi-

Umawiaj¹ siê na mecze w internecie, graj¹ w rzeczywistoœci
Ponad 155 tysiêcy zawodni-
ków bierze udzia³ w Lidze
Nike Playarena w ca³ej Pol-
sce. Dla niewtajemniczonych
jest to amatorska liga pi³ki
no¿nej szeœcioosobowej,
w której drzemie potê¿na si³a.

strzostwach Polski sponsorowa-
nych przez firmê Nike.  Aby przy-
st¹piæ do rozgrywek wystarczy za-
³o¿yæ dru¿ynê w serwisie Playare-
na.pl i ju¿ mo¿na rozpocz¹æ wal-
kê o tytu³ najlepszej dru¿yny, a na-
stêpnie o Mistrzostwo Polski Play-
arena. Liga Nike Playarena to za-

wody, w których udzia³ jest ca³ko-
wicie darmowy a zapisy s¹ otwarte
przez ca³y sezon. To najwiêksza
tego typu sieæ lig w ca³ej Europie.

Zalet¹ rozgrywek jest brak ter-
minarza, to kapitanowie decyduj¹
kiedy i gdzie graj¹. Le¿ajska Liga
Nike Playarena jest otwarta dla
wszystkich „zapalonych” graczy.
Wystarczy stworzyæ dru¿ynê li-
cz¹c¹ od 6-ciu do 25-ciu zawodni-
ków, zapisaæ siê na www.playare-
na.pl i zagraæ o wysok¹ stawkê. By
graæ i oddawaæ siê pasji nie wa¿ny
jest ani wiek, ani p³eæ.

DW

Zapraszamy równie¿
do do³¹czenia do naszej grupy

na Facebooku:

https://www.facebook.com/

groups/1452795928296426/

oraz do polubienia naszego
funpage:

https://www.facebook.com/

pages/Playarena-Le%

C5%BCajsk/

296676850499778

SZKÓ£KA PI£KARSKA „POGOÑ LE¯AJSK”
37-300 LE¯AJSK, UL. SPORTOWA 1

BANK PEKAO I ODDZIA£ W LE¯AJSKU
11 1240 2630 1111 0010 5271 4499

www.sppogon-lezajsk.pl; e-mail: sppogon@wp.pl



31KURIER POWIATOWY � 9/2014 (126)

POWIAT �

 G³ównym celem organizowa-
nia turnieju by³o promowanie
zdrowego stylu ¿ycia, promocja
honorowego krwiodawstwa, pro-
mowanie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, nawi¹-
zanie wspó³pracy miêdzy innymi
klubami HDK, a przede wszyst-
kim popularyzacja ruchu na œwie-
¿ym powietrzu jako czynnej for-
my rekreacji. W turnieju wziê³o
udzia³ 7 dru¿yn z województwa
podkarpackiego.

Organizatorzy serdecznie dziê-
kuj¹ sponsorom

Klub HDK PCK
w Nowej Sarzynie

Dynamiczny rozwój Stowarzysze-
nia oraz potrzeba przeciwdzia³ania
wykluczeniu komunikacyjnemu
osób niepe³nosprawnych objêtych
wsparciem, zw³aszcza poruszaj¹-
cych siê na wózkach inwalidzkich,
wymusi³a potrzebê zakupu nowe-
go Busa przystosowanego do prze-
wozu osób z dysfunkcjami narz¹-
dów ruchu. Dziêki uzyskanemu
dofinansowaniu ze œrodków
PFRON w ramach programu
pn. „Program wyrównywania ró¿-
niæ miêdzy regionami II” w wyso-
koœci 70 tys. z³ oraz wsparciu Po-
wiatu Le¿ajskiego bêd¹cego dyspo-
nentem œrodków przekazanych
przez Gminê Grodzisko Dolne w
wysokoœci 8.580 z³, dofinansowa-
niu Fundacji SPiNKa oraz wspar-
ciu przedsiêbiorstw Elektrocie-
p³owni Nowa Sarzyna i Automa-
tyka Nowa Sarzyna, 24.02.2014 r.
zakupiony zosta³ Bus zaadaptowa-
ny do przewozu osób niepe³no-
sprawnych. Niestety ze wzglêdu na
brak wystarczaj¹cych œrodków za-
kupiony zosta³ Bus w podstawo-
wej, najubo¿szej wersji, pozbawio-
ny wszelkiego wyposa¿enia u³atwia-
j¹cego i poprawiaj¹cego komfort
jazdy przewo¿onym osobom. Dla-
tego pojawi³a siê potrzeba poszu-
kiwania kolejnych œrodków na za-
kup dodatkowego wyposa¿enia.

Dziêki pomocy ludzi dobrych
serc uda³o siê uzyskaæ wsparcie fi-
nansowe z Urzêdu Miasta i Gmi-
ny Nowa Sarzyna. Przekaza³ on na
ten cel Powiatowi Le¿ajskiemu
25 tys. z³, co umo¿liwi³o og³osze-
nie otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadania publicz-
nego z zakresu dzia³alnoœci Powia-
tu Le¿ajskiego na rzecz osób nie-
pe³nosprawnych pn. „Zakup do-
datkowego wyposa¿enia Bus-a do
przewozu osób niepe³nospraw-
nych dla Zak³adu Aktywnoœci Za-
wodowej w Nowej Sarzynie”.

W dniu 14.06.2014 r. zakupio-
ny zosta³ sprzêt oraz urz¹dzenia
umo¿liwiaj¹ce w pe³ni korzystanie
z Busa osobom niepe³nospraw-
nym. Olbrzymi wk³ad w realizacji
tego przedsiêwziêcia mia³o Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie
w Le¿ajsku, które na ka¿dym eta-
pie realizacji zadania wspiera³o
wiedz¹ i doœwiadczeniem. Zaanga-
¿owanie oraz wsparcie Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie
by³o nieocenione za które chce-
my serdecznie podziêkowaæ. Pra-
gniemy równie¿ serdeczne podziê-

XIII Memoria³ HDK PCK im.W³. Pi³ata
W sobotê 2.08.2014 na obiektach
sportowych Unii w nowej Sarzy-
nie odby³ siê XIII Wojewódzki Tur-
niej Pi³ki No¿nej Honorowych
Dawców Krwi PCK im. W³adys³a-
wa Pi³ata, organizowany przez
Klub HDK PCK z Nowej Sarzyny
oraz Oddzia³ Rejonowy PCK
w Le¿ajsku.

Nowy Bus pomaga Stowarzyszeniu „Dobry Dom”

kowaæ wszystkim tym, którzy
choæby w najmniejszy sposób przy-
czynili siê do zakupu Busa. To dziê-
ki Pañstwa wsparciu mo¿emy kon-
tynuowaæ sw¹ dzia³alnoœæ na rzecz
drugiego cz³owieka, zw³aszcza
tego nie w pe³ni sprawnego.

Zarz¹d Stowarzyszenia
„Dobry Dom”

Pierwsze miejsce zaj¹³ Klub HDK PCK ¯o³nierski Dar przy 5 Batalionie Strzelców Podhalañskich
w Przemyœlu.
Drugie miejsce przypad³o Klubowi HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Kroœnie.
Trzecie miejsce gospodarz turnieju-Miejsko Gminny Klub HDK PCK w Nowej Sarzynie.
Najlepszym zawodnikiem zosta³ wybrany Stanis³aw Borek.
Królem strzelców z dorobkiem 14 bramek zosta³ £ukasz Graba.
Najlepszym bramkarzem zosta³ wybrany Sebastian Bilski.
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Urz¹d Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów informuje

Na pokazie i od akwizytora –
to zapowiedŸ wygodnych zaku-
pów pod warunkiem, ¿e konsu-
ment zna swoje prawa, a przed-
siêbiorca je respektuje. Podsta-
wowe prawo osób zawieraj¹cych
umowy poza lokalem przedsiê-
biorcy, to mo¿liwoœæ zrezygno-
wania w ci¹gu 10 dni.

Zaproszenie na pokaz kulinarny,
„refundowane” badania, telefon
o wygraniu nagrody – w wielu przy-
padkach okazuj¹ siê pokazem, pod-
czas którego odbywa siê sprzeda¿
kosztownych produktów. Klient
czêsto nie jest œwiadomy handlowe-
go celu takiego zaproszenia.

Kupujesz od akwizytora, jesteœ
chroniony

Je¿eli kupujesz towary poza lo-
kalem przedsiêbiorcy, czyli np. w
domu, na pokazie, prezentacji,
mo¿esz zrezygnowaæ w ci¹gu 10
dni od momentu zawarcia umo-
wy. Wa¿ne: nie liczy siê termin
dostarczenia towaru, a data, któ-
ra widnieje na umowie. Przed
transakcj¹ sprzedawca musi poin-
formowaæ o takim prawie i wrê-
czyæ formularz odst¹pienia od
umowy. Konsument dostarcza to-
war na w³asny koszt. Mo¿e to zro-
biæ osobiœcie, nadaæ towar kurie-
rem, czy wys³aæ paczkê – zawsze
za zwrotnym potwierdzeniem od-
bioru. Formularz mo¿na tak¿e
sporz¹dziæ samodzielnie (patrz
tabela).

Poradnik konsumenta:

Praktyki akwizytorów
– poznaj swoje prawa

SprawdŸ, gdzie jesteœ
B¹dŸ ostro¿ny i zawsze pytaj

sprzedawcê, czy miejsce, w któ-
rym jesteœ, to jego siedziba lub
oddzia³. Niektórzy sprzedawcy
czêsto celowo zmieniaj¹ swoje sie-
dziby, rejestruj¹ jako oddzia³ innej
w nowym miejscu. Chc¹ przez to
omin¹æ przepisy pozwalaj¹ce na
odst¹pienie od umowy w ci¹gu 10
dni.

Praktyczna rada: Je¿eli nie
wiesz, czy prezentacja odbywa
siê w lokalu, poproœ o przybi-
cie piecz¹tki na pustej kartce –
adres porównaj z tym, który jest
zawarty w umowie, któr¹ zamie-
rzasz zawrzeæ. Nie ufaj ca³kowicie
zapewnieniom sprzedawcy – sa-
modzielnie poszukaj w umowie
informacji o tym, czy masz pra-

wo odst¹pienia od umowy. Je¿eli
sprzedawca unika odpowiedzi na
pytanie, namawia do podpisania
kontraktu bez czytania – nie ule-
gaj presji. Obowi¹zuje to, co jest
napisane w umowie, a nie zapew-
nienia sprzedawcy.

Zapytaj o sprzeda¿
Jeœli nie chcesz uczestniczyæ

w pokazach po³¹czonych ze
sprzeda¿¹ – ju¿ podczas rozmo-
wy telefonicznej, ustal jaki cha-
rakter ma spotkanie. Ukrywanie
handlowego celu takich zaproszeñ
to jedna z nieuczciwych praktyk
na któr¹ skar¿¹ siê konsumenci.
Uwa¿aj na pokazy sprawiaj¹ce
wra¿enie refundowanych badañ
medycznych: w rzeczywistoœci s¹
to dzia³ania marketingowe maj¹-
ce przekonaæ do w³aœciwoœci ofe-

Miejscowoœæ, data
Imiê i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiêbiorcy

Oœwiadczenie

o odst¹pieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa

Oœwiadczam, ¿e zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci
za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz.
271 ze zm.) odstêpujê od umowy dotycz¹cej.............................
nr..................... zawartej dnia .......... w ......................
Proszê o zwrot kwoty ................ z³ (s³ownie .................. z³otych)
przekazem pocztowym na adres................ lub na konto nr .....................

podpis konsumenta

rowanych produktów parame-
dycznych. Zawsze poproœ o po-
twierdzenie kwalifikacji eksperta
i w³aœciwoœci sprzedawanych towa-
rów.

Poproœ o dowód osobisty
Akwizytor, sprzedawca na po-

kazie przed zawarciem umowy
musz¹ pokazaæ konsumentom
dokument potwierdzaj¹cy prowa-
dzenie dzia³alnoœci gospodarczej
oraz dowód osobisty. Odmowa
powinna wzbudziæ podejrzenia
klienta.

Szukaj pomocy
Je¿eli nie wiesz, jakie masz pra-

wa lub jak odst¹piæ od umowy –
nie czekaj – skorzystaj z bezp³atnej
pomocy: infolinia 800 007 707,
rzecznicy konsumentów, Inspek-
cja Handlowa, Federacja Konsu-
mentów, Stowarzyszenie Konsu-
mentów Polskich.

Informacji o swoich prawach szu-
kaj na stronach internetowych:
�Gdy dosz³o do oszustwa – Pro-

kuratura Generalna
�Zawierasz umowê z operatorem

telekomunikacyjnym? Ufaj, ale
sprawdzaj! – Urz¹d Komunika-
cji Elektronicznej

�Magia zaproszenia: „refundowa-
ne” badania medyczne? Pokaz
kulinarny? Uwaga, sprzeda¿ –
Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

�Akwizytor proponuje zmianê
sprzedawcy pr¹du? Poznaj swo-
je prawa – Urz¹d Regulacji Ener-
getyki

� Pokazy i prezentacje – oszustwa,
których nie mo¿na udowodniæ
– Federacja Konsumentów

�Wademekum rozs¹dnego kupo-
wania – Stowarzyszenie Konsu-
mentów Polskich

www.uokik.gov.pl

Nakład: Całość wydania:
Teren rozpowszechniania:

3000 sztuk pełny kolor
Powiat LeżajskiCennik:

246 zł brutto
123 zł brutto
61,50 zł brutto

strona A4:strona A4:
1/2 strony A4:1/2 strony A4:
1/4 strony A4:1/4 strony A4:
W przypadku zamieszczenia reklamy

w więcej niż dwóch wydaniach

przewidziane rabaty!

W przypadku zamieszczenia reklamy
w więcej niż dwóch wydaniach

przewidziane rabaty!

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

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

Zareklamuj się w „KURIERZE POWIATOWYM”Zareklamuj się w „KURIERZE POWIATOWYM”

Kontakt:
tel. 17 24-04-571

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

Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku,

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Le¿ajsk
pok. 17, tel. 17 240 67 26
pok. 21, tel. 17 240 67 20 wew. 32

Cel projektu:

Podniesienie zdolnoœci do samozatrudnienia i doprowa-
dzenie do podjêcia samozatrudnienia 26 osób bezrobotnych

zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Le¿ajsku
spoœród 32 uczestników projektu w okresie do 31.03.2015 r.

Okres realizacji projektu:

1.04.2014 r. – 31.03.2015 r.

Kto mo¿e zostaæ uczestnikiem projektu?

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzê-
dzie Pracy w Le¿ajsku w wieku od 18 do 30 roku ¿ycia, miesz-
kaj¹ca w powiecie le¿ajskim, zamierzaj¹ca rozpocz¹æ prowa-

dzenie dzia³alnoœci gospodarczej, która:
– nie otrzyma³a bezzwrotnych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci

gospodarczej ze œrodków publicznych, oraz

– nie posiada³a wpisu do Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodar-
czych, Krajowego Rejestru S¹dowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej oraz nie prowa-

dzi³a dzia³alnoœci gospodarczej na podstawie odrêbnych przepisów

(w tym m.in. dzia³alnoœæ adwokack¹, komornicz¹ lub
oœwiatow¹) w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ

przyst¹pienia do projektu, oraz
– spe³nia pozosta³e warunki okreœlone w §3 Regulaminu re-

krutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedsiêbiorcza m³o-

dzie¿”.

Planowany termin rekrutacji do II edycji projektu:

1-24 paŸdziernika 2014 r. (16 osób)

Dzia³ania przewidziane w projekcie:

– bezp³atne szkolenie z zakresu przedsiêbiorczoœci (30 godzin
zajêæ grupowych, 1 godzina zajêæ indywidualnych z trene-
rem) /grudzieñ 2014 r./

– udzielenie jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alno-
œci gospodarczej w kwocie nie wiêkszej ni¿ 600% przeciêtne-
go wynagrodzenia (ok. 20 000 z³) /styczeñ 2015 r./

Wszystkich zainteresowanych udzia³em w II edycji projektu
zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbêdzie siê

w Le¿ajsku w dniu 1.10.2014 r. o godz. 10:00. Chêæ udzia³u w w/w
spotkaniu prosimy zg³aszaæ w Urzêdzie pok. 17, tel. 17 240 67 26.

Wszelkie informacje dotycz¹ce realizacji projektu s¹ za-
mieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Urzêdu
www.praca.lezajsk.pl w zak³adce Projekty EFS oraz Dla klien-

ta indywidualnego.

KA¯D¥ OSOBÊ ZAINTERESOWAN¥ projektem prosi-

my o zapoznanie siê z Regulaminem rekrutacji i uczestnic-

twa w projekcie „Przedsiêbiorcza m³odzie¿” oraz Regula-

minem w sprawie przyznawania jednorazowo œrodków na

podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej w ramach projektu

„Przedsiêbiorcza m³odzie¿” wraz z wszystkimi za³¹cznika-
mi, które znajduj¹ siêna stronie internetowej Urzêdu www.pra-

ca.lezajsk.pl w zak³adce Dla klienta indywidualnego / druki
do pobrania / projekt Przedsiêbiorcza m³odzie¿.

Droga Mieszkanko i Drogi Mieszkañcu powiatu le¿ajskiego!
Masz mniej ni¿ 30 lat?

Planujesz rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹?

WeŸ udzia³ w projekcie „Przedsiêbiorcza m³odzie¿”

realizowanym przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku
wspó³finansowanym ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dzia³ania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia

Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Projekt „Przedsiêbiorcza m³odzie¿” jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

CZ£OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!CZ£OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!CZ£OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!CZ£OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!CZ£OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!
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