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Wyrazy żalu i współczucia
Panu Markowi Kogutowi

z powodu śmierci 

TATY
Składają

Zarząd oraz radni 
Rady Powiatu Leżajskiego 

■ POWIAT

Wszystkim Kobietom, a w szczególności Mieszkankom Powiatu Leżajskiego 
składamy najserdeczniejsze życzenia: 

Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, 
by w każdym dniu roku uśmiech gościł na Waszej twarzy,

niech każdy dzień będzie dla Was wyjątkowy.
Życzymy zadowolenia z siebie, radości życiowej, dużo sukcesów

i spełnienia wszystkich, nawet tych najskrytszych marzeń.
Radni Rady Powiatu Leżajskiego oraz Zarządu Powiatu  Leżajskiego 

Od Redakcji 
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w 2015 roku numer Kuriera 

Powiatowego. Nasza gazeta obchodzi w tym roku swoje „15 URO-
DZINY”. Czas leci, dużo się zmienia, a my niezmiennie jesteśmy 
z Państwem. Założeniem redakcji od samego początku istnienia 
było promowanie wszystkich form aktywności podejmowanych 
na terenie Powiatu Leżajskiego przez  jednostki powiatowe jak 
również inne instytucje. Docieramy z informacjami do szerokiego 
grona odbiorców, chcemy informować o sprawach i wydarzeniach  
w powiecie, aby zapewnić przepływ informacji między samorządem, 
a mieszkańcami. Ten cel przyświeca nam cały czas. Zmienialiśmy 
się na przestrzeni tych lat, ale wszystko po to, aby sprostać Państwa 
oczekiwaniom i zapotrzebowaniu na informacje. W tym numerze 
publikowane są nie tylko aktualności z życia szkół tj. Zespołu Szkół 
Licealnych, Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oraz Zespołu 
Szkół w Nowej Sarzynie lecz także krótkie informacje dla mieszkań-
ców powiatu. W aktualnym numerze prezentujemy także działania 
podejmowane przez nasze jednostki z zakresu pomocy społecznej. 
Kurier będzie ukazywał się co dwa miesiące, kolejne wydanie już  
w kwietniu. Nie uda nam się w każdym wydaniu opisać wszystkich 
dziedzin życia i aktywności, więc kolejne numery sukcesywnie będą 
przedstawiać pozostałe placówki powiatowe i nie tylko. Zachęcamy 
również w przypadku braku dostępu do papierowej wersji Kurie-
ra do odwiedzenia naszej strony www.starostwo.lezajsk.pl gdzie  
w zakładce Kurier Archiwum można odnaleźć aktualny numer oraz 
archiwalne.

Zapraszamy do lektury!!!
Redakcja Wydania 
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Jesteśmy z wami już 15 lat!!!
KURIER POWIATOWY 

POWIAT ■

W tym roku przypada okrągła rocznica od pierwszego wydania Biuletynu Informacyj-
nego Powiatu Leżajskiego „Kurier Powiatowy”. Prezentujemy kilka informacji jak nasza 
gazeta wyglądała kiedyś i jak się zmieniała na przestrzeni tych kilkunastu lat. 

Kilka danych z historii: 
■ 2000 rok - powołanie do życia samorządowej gazety powiatowej pn. Biuletyn Infor-

macyjny Powiatu Leżajskiego – „Kurier Powiatowy”. W styczniu 2000 r. ukazał się pierwszy 
numer gazety, który zawierał m.in. podstawowe informacje na temat powiatu, składu Za-
rządu oraz wiadomości o bieżących wydarzeniach. Redaktor naczelna: Beata Bujak. 

■ 2003 rok - wydawcą Kuriera zostaje Stowarzyszenie „Ziemia Leżajska” a redaktorem 
naczelnym kolejno: Jakub Lisiecki (marzec – wrzesień 2003), Elżbieta Zwierzchowska, (paź-
dziernik 2003 – marzec 2004), Przemysław Pietrzyk ( kwiecień – listopad 2004 ), Małgorzata 
Bechta (grudzień 2004). 

■ 2005 rok - wydawcą ponownie zostaje Powiat Leżajski, redaktorem naczelnym: Małgo-
rzata Kurasz (Bechta). 

Już od ponad dekady dzięki Kurierowi Powiatowemu mieszkańcy Ziemi Leżajskiej do-
wiadują się o planach, zamierzeniach i działaniach podejmowanych przez powiat. Wiele 
razy podejmowane były tematy dotyczące spraw lokalnych, ważnych dla społeczeństwa.  
To także narzędzie służące rozpowszechnianiu informacji o działaniach podejmowa-
nych przez jednostki powiatowe. 

Nazwa gazety pozostała niezmienna, jedynie nakład i szata graficzna ulegały zmianie. 
W obecniej formie Kurier Powiatowy wydawany jest w pełnym kolorze oraz w na-

kładzie 3 000 sztuk. Warto dodać, iż kolportaż gazety jest ważnym elementem. Już 
po pierwszym wydaniu w 2000 roku z uwagi na duże zainteresowanie zwiększyli-
śmy nakład z 1000 do 2000 sztuk. Ważnym przesłaniem naszej gazety było „przeczytaj  
i przekaż dalej”. 

Druk gazety nie byłby możliwy, gdyby nie zainteresowanie środowiska taką formą do-
cierania do mieszkańców. Pomysłodawcami stworzenia gazety w powiecie byli lokalni dzia-
łacze i ówczesne władze powiatu I kadencji. Wszyscy ci ludzie włączyli się w działania na 
rzecz stworzenia w powiecie lokalnej prasy. Od roku 2005 również miasta i gminy z terenu 
powiatu włączyły się w redakcję Kuriera Powiatowego, umieszczając na stronach gazety in-
formacje o wydarzeniach na swoim terenie.

Na okoliczność okrągłego Jubileuszu 15 – lecia powstania gazety zapytaliśmy mieszkań-
ców Powiatu Leżajskiego, co sądzą o Kurierze Powiatowym. Poniżej prezentujemy kilka wy-
powiedzi. 

Co miesiąc czytam Kuriera i ciekawa jestem co się dzieje u nas w powiecie, najbardziej 
podoba mi się szata graficzna i to, że jest bardzo przejrzysty. Uczeń ZST w Leżajsku

Bardzo chętnie czytam tę gazetę. Podoba mi się, że od czasu do czasu znajduje siebie 
na zdjęciach umieszczonych w relacjach z imprez, w których chętnie uczestniczę. Jednakże,  
w związku z tym, że jestem pasjonatem, interesuje się historią, sztuką i kulturą czuję pewien, 
niedosyt w związku z niewielka liczbą artykułów na ten temat. Cieszy mnie fakt, że gazeta jest 
darmowa. Bogusław 56 lat 

W Kurierze każdy znajdzie coś dla siebie. Najchętniej czytam artykuły z serii „Dookoła 
Świata z Ireneuszem Wołkiem”. Są bardzo ciekawe i można się dużo dowiedzieć o wielu 
miejscach na świecie. Kilka razy skorzystałam z tych artykułów i zabłysnęłam na lekcjach 
geografii. Julia 18 lat

Wszystko co darmowe cieszy się dużą popularnością. Często mieszkańcy mylą Kuriera 
z Biuletynem Miejskim, ale to co go wyróżnia to właśnie, że jest za darmo. Niestety, po-
dejrzewam, że zbyt mały nakład powoduje, że nie zawsze uda mi się go zdobyć. Chciałbym 
wiedzieć, gdzie dostępna jest informacja kiedy i gdzie go dostać? Marek 20 lat

Kurier to fajna sprawa, zawsze można znaleźć coś dla siebie i nie trzeba za niego pła-
cić. Dla mnie ważny jest sport, bo sam jako człowiek czynnie zajmujący się sportem, lubię  
o tym poczytać. To samo tyczy się gmin. Mogę się dowiedzieć co się dzieje na własnym po-
dwórku. Uważam, że jest go trochę za mało. Pozdrawiam. Piotr 29 lat

Apel 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Leżajskiego do dzielenia się z redakcją swo-

imi przemyśleniami na temat naszego wydawnictwa. Swoje opinie i uwagi można kierować na 
adres e-mail. Z miłą chęcią odpowiemy na pytania lub zainteresujemy się ciekawym tematem.

promocja@starostwo.lezajsk.pl
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■ Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU

W okresie od grudnia 2014 r. 
do końca stycznia 2015 r. odbyły 
się cztery sesje Rady Powiatu Le-
żajskiego.

Na pierwszej z nich poru-
szano tematy dotyczące zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych, a tak-
że wysokości środków z PFRON 
przeznaczonych na realizację 
tych zadań jeszcze w 2014 roku, 
zatwierdzono także plan pracy na 
2015 rok dla Rady Powiatu Le-
żajskiego. Miłym akcentem było 
wręczenie przez podharcmistrz 
Edytę Dolecką zastępcę Komen-
danta Hufca ZHP oraz Harcerzy  
z Drużyny „Nieprzetartego Szla-
ku” ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Betle-
jemskiego Światełka Pokoju. 

Natomiast na kolejnym posie-
dzeniu Rady Powiatu dokonano 
ostatnich zmian w budżecie 2014 
roku, odbyło się także spotkanie 
Bożonarodzeniowe z partnerami 
i przyjaciółmi Powiatu Leżajskie-
go, z którymi powiat współpracu-
je i realizuje zadania. Spotkanie 
swoim występem uświetniła mło-
dzież z Zespołu Szkół Licealnych 
im.B. Chrobrego w Leżajsku pod 
kierownictwem pana Pawła Pa-
lucha. 

II sesja Rady Powiatu Leżajskiego, 19 grudnia 2014 r. - podjęte uchwały:
■ Nr II/11/2014 zmieniająca Uchwałę Nr LIII/275/2014 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepeł-
nosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2014 roku
■ Nr II/12/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego 
■ Nr II/13/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
■ Nr II/14/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Leżajskiego na 2015 rok 
■ Nr II/15/2014 w spawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjne na 2015 rok 
■ Nr II/16/2014 zmieniająca Uchwałę Nr I/10/2014 rady Powiatu Leżajskiego z dnia 27 listopada 2014 roku 
w sprawie ustalenia Komisji Spraw Społecznych

III sesja Rady Powiatu Leżajskiego, 29 grudnia 2014 r. - podjęte uchwały:
■ Nr III/17/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2014 r. 
■ Nr III/18/2014 w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

IV sesja Rady Powiatu 
Leżajskiego, 8 stycznia 

2015 r. - podjęte uchwały:
■ Nr IV/19/2015 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Powiatu Leżajskiego 
■ Uchwała budżetowa Powia-
tu Leżajskiego na rok 2015 
Nr IV/20/2015 Rady Powiatu 
Leżajskiego z dnia 8 stycznia 
2015 roku 

Rada Powiatu Leżajskiego – obrady grudzień 2014 – styczeń 2015 

W dniu 8 stycznia br. Rada Po-
wiatu Leżajskiego przyjęła budżet 
na 2015 rok. Po przeprowadzeniu 
procedury uchwalania budżetu  
w tym przedstawieniu opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, 
która pozytywnie zaopiniowała 
uchwały w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej oraz 
uchwałę budżetową na 2015 rok 
radni Rady Powiatu Leżajskiego, 
przegłosowali budżet. W głoso-
waniu wzięło udział 18 radnych: 
„za” przyjęciem budżetu głoso-
wało 16 radnych, „przeciw” gło-
sował 1 radny, 1 radny „wstrzymał 
się od głosu”. Dochody Powia-
tu Leżajskiego w 2015 roku to 
kwota 70 195 791,41 zł, wydatki  

69 455 799,41 zł, natomiast nad-
wyżka wynosi 739 992,00 zł. Nad-
wyżka budżetu zostanie w całości 
przeznaczona na spłatę kredytu 
komercyjnego.

W tegorocznym budżecie za-
planowano 5 943 922,41 zł na 
zadania inwestycyjne. W planach 
jest m.in.:

■ realizacja projektu pn. „Tra-
sy rowerowe w Polsce Wschodniej 
na terenie województwa podkar-
packiego - realizowane w ramach 
Działanie V.2 Trasy rowerowe 
Programu Operacyjnego Rozwoju 
Polski Wschodniej   2007 – 2013” , 

■ przebudowa odcinków drogi 
powiatowej Nr 1084R (Nowy Ka-
mień) gr. pow. – Łętownia – Sa-

rzyna w km 6+250,00 – 10+900,00 
i 15+052,00 – 15+880,56 reali-
zowana w ramach wieloletniego 
programu pn.: „Narodowy pro-
gram przebudowy dróg lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój”,

■ opracowanie dokumenta-
cji projektowej dotyczącej prze-
budowy mostu w Rzuchowie  
w ciągu drogi powiatowej 1256 R 
(Sieniawa) gr. pow. –Piskorowice 
–Leżajsk,

■ scalenia gruntów wsi Tarno-
góra, 

■ budowa instalacji solarnej 
do ogrzewania ciepłej wody użyt-
kowej dla potrzeb DPS w Piskoro-
wicach Mołyniach. 

Budżet Powiatu na 2015 rok przyjęty!!!
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU ■

1. Edukacja publiczna 
28 943 886,00 zł w tym: środki 
z subwencji oświatowej przezna-
czone dla Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno - Wychowawczego  
w Leżajsku (szkoła podstawowa, 
gimnazjum, szkoła zawodo-
wa), środki z subwencji oświa-
towej na jednostki oświatowe 
wchodzące w skład struktury 
powiatu: Zespół Szkół Liceal-
nych w Leżajsku, Zespół Szkół 
Technicznych w Leżajsku, Ze-
spół Szkół w Nowej Sarzynie. 
Subwencja przeznaczana jest 
na wynagrodzenia i pochodne, 
dokształcanie i doskonalenie na-
uczycieli, prowadzenie stołówek 
szkolnych, działalność placówek 
oświatowych. Pozycja ta to rów-
nież dotacje na dofinansowanie 
szkół niepublicznych o upraw-
nieniach szkół publicznych. To 

środki także na edukacyjną opie-
kę wychowawczą, a w tym m.in. 
środki z subwencji oświatowej 
na funkcjonowanie Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Leżajsku, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej  
w tym poradni specjalistycz-
nych, internat w ZSL w Leżajsku, 
pomoc materialna dla uczniów, 
funkcjonowanie Ośrodków Re-
walidacyjno-Wychowawczych 
w Nowej Sarzynie oraz Laszczy-
nach. 

2. Pomoc społeczna, zada-
nia z zakresu polityki społecznej 
16 117 662,00 zł w tym: środki  
z dotacji celowej budżetu państwa 
(również dotacji celowej z in-
nych powiatów na działania bie-
żące na podstawie porozumień) 
na prowadzenie Domu Dziecka  
w Nowej Sarzynie, prowadze-

nie DPS w Brzózie Królewskiej 
i Piskorowicach – Mołyniach, 
Środowiskowego Domu Pomo-
cy w Jelnej, Ośrodka Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Leżajsku, 
finansowanie pobytu dzieci  
w rodzinach zastępczych, reha-
bilitacja zawodowa i społecz-
na osób niepełnosprawnych, 
funkcjonowanie Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz programów 
finansowanych z udziałem środ-
ków europejskich. W tym także,  
środki z dotacji celowej budżetu 
państwa na opłacanie składek 
na ubezpieczenie zdrowotne  
i świadczenia osób nieobję-
tych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego. Środki własne na 
realizację programów z zakresu 
profilaktyki i promocji zdrowia. 

3. Administracja publiczna 
8 469 409,00 zł w tym: środki 
przeznaczone na wynagrodzenia 
i pochodne osób wykonujących 
zadania rządowe, wydatki na 
funkcjonowanie Rady Powiatu, 
Starostwa Powiatowego, kwali-
fikacja wojskowa, działania pro-
mocyjne jednostek samorządu 
terytorialnego. 

4. Bezpieczeństwo i porzą-
dek publiczny 6 576 900,00 zł  
w tym: funkcjonowanie Komen-
dy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej, konkursy i zawody  
o charakterze sportowo –pożar-
niczym, zarządzanie kryzysowe, 
usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych, jak również powiatowe 
ćwiczenia obronne. 

5. Drogi Publiczne
4 248 133,00 zł w tym: zarzą-
dzanie siecią dróg powiatowych 
tj. planowane inwestycje oraz 
wydatki Zarządu Dróg Powiato-
wych w Leżajsku. 

6. Ochrona środowiska, rol-
nictwo, leśnictwo 1 928 852,00 
zł w tym: prace geodezyjno – 
urządzeniowe na potrzeby rol-
nictwa, rolnictwo ekologiczne, 
nadzór nad lasami niebędącymi 
własnością Skarbu Państwa tj. 
porozumienie z Nadleśnictwem 
Leżajsk. 

7. Kultura, turystyka, sport  
1 644 660,41 zł w tym: współ-
organizacja imprez w zakresie 
kultury, ochrony dziedzictwa 
narodowego, sportu i turystyki, 
nagrody w dziedzinie kultury  
i sportu, organizacja uroczysto-
ści powiatowych, współpraca  
z organizacjami pozarządowy-
mi, biblioteki, muzea, wspieranie 
sportu. W tym także realizacja 
projektu pn. „Trasy rowerowe  
w Polsce Wschodniej. 

8. Poręczenia, kredyty, re-
zerwy 1 526 297,00 zł w tym: 
spłata odsetek zaciągniętych kre-
dytów, rozliczenia z tytułu porę-
czenia kredytów bankowych, 
rezerwa ogólna oraz celowa na 
oświatę oraz rezerwa celowa na 
realizację zadań własnych z za-
kresu zarzadzania kryzysowego. 

42% 

23% 

12% 

10% 

6% 

3% 
2% 2% 

Tytuł wykresu 

(1) Edukacja publiczna (2) Pomoc społeczna, polityka społeczna

(3) Administracja publiczna (4) Bezpieczeństwo i porządek publiczny

(5) Drogi publiczne (6) Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo

(7) Kultura, turystyka, sport (8) Poręczenia, kredyty, rezerwy

Rodzaj dochodu Dochody bieżące Dochody 
majątkowe Dochody ogółem Procent 

dochodu

Dochody własne, w tym: 12 932 217,00 9 255,00 12 941 472,00 18,44%

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 6 823 929,00 0,00 6 823 929,00 9,72%

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych 687 159,00 0,00 687 159,00 0,98%

Dotacje celowe 14 577 581,00 3 060 000,00 17 637 581,00 25,13%

Subwencje 36 346 910,00 0,00 36 346 910,00 51,78%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 1 745 780,00 1 054 848,41 2 800 628,41 3,99%

Środki Funduszu Pracy 469 200,00 0,00 469 200,00 0,67%

 66 071 688,00 4 124 103,41 70 195 791,41 100,00%

Pozycje wydatków w budżecie pogrupowane wg działów 
z klasyfikacji budżetowej na cele analizy wydatków:

Struktura dochodów w 2015 roku:

(2) Pomoc społeczna, polityka społeczna

(3) Administracja publiczna

(4) Bezpieczeństwo, porządek publ.

(5) Drogi publiczne

(8) Poręczenia, kredyty, rezerwy

(1) Edukacja publiczna

42%

23%

12%

10%

6%

3%

2%
2%

(7) Kultura, turystyka, sport

(6) Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo
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nizacyjnym Starostwa Powiato-
wego w Leżajsku, a także Statu-
cie Zarządu Dróg Powiatowych  
w Leżajsku. 

KC, PW

■ Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU

■ w grudniu 2014 r. przed 
przyjęciem budżetu nowy powo-
łany Zarząd zapoznał się z sy-
tuacją budżetową powiatu oraz  
z założeniami będącymi podstawą 
do projektowania budżetu na 
2015 rok, 

■ odbyły się spotkania (4 grud-
nia 2014 oraz 29 stycznia br.)  
z wykonawcą dokumentacji pro-
jektowej dot. przebudowy mo-
stu w Rzuchowie w ciągu drogi 
powiatowej 1256R (Sieniawa) 
gr.pow. - Piskorowice – Leżajsk, 

■ ustalono plan kontroli re-
alizowanych przez Biuro Audytu  
i Kontroli Starostwa Powiatowego 
w Leżajsku w 2015 roku, 

■ Starostwo Powiatowe zor-
ganizowało spotkanie dotyczące  
zasad przekazywania  1 %  podat-

ku dla organizacji posiadających 
status OPP,

■ odbył się konwent Wójtów, 
Burmistrzów i Starosty Leżajskie-
go, na którym poruszano ważne 
sprawy związane z funkcjono-
waniem samorządów m. in. dys-
kutowano  na temat likwidacji 
przewozów kolejowych oraz wy-
pracowania wspólnego stanowi-
ska w sprawie ich przywrócenia,  
w tym propozycji Marszałka. 
Omówiono również budowę 
ścieżek rowerowych na terenie 
powiatu. Przedstawiono złożone 
wnioski w sprawie przebudowy 
dróg w  ramach tzw. „powodzió-
wek”. Poruszono także temat do-
tyczący propozycji wspólnych 
prac nad strategiami rozwoju jed-
nostek samorządu terytorialnego,

Z prac Zarządu Powiatu Leżajskiego

Ponadto odbyły się spotkania i narady w których wziął  udział 
Zarząd Powiatu: 

- spotkanie z Marszałkiem Seniorem dr. Józefem Zychem, 
- Rada Społeczna SP ZOZ, 
- Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego,
- Powiatowa Rada Zatrudnienia,
- odprawa roczna funkcjonariuszy policji i pracowników cywil-

nych - Komenda Powiatowa Policji,
- spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie transportu 

kolejowego Przeworsk - Stalowa Wola – Rozwadów,
- XXIX Ogólne Zgromadzenie  Podkarpackiego Stowarzyszenia 

Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie,  
- narada roczna o stanie bezpieczeństwa Powiatu Leżajskiego 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej – Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej,

- XVII Ogólne Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich.

■ odbyły się spotkania w Ze-
spole Szkół w Nowej Sarzynie, 16 
grudnia 2014 oraz 4 lutego 2015 
dotyczące funkcjonowania oświa-
ty w powiecie leżajskim,

■ Starosta oraz Wicestarosta 
przyjmowali w sprawach różnych 
mieszkańców Powiatu Leżajskie-
go.

KC, PW

Leżajsk, 11.02.2015r.

Oświadczenie
Zarządu Powiatu Leżajskiego

w sprawie funkcjonowania Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie

Zarząd Powiatu Leżajskiego zapoznał się z sytuacją organizacyjną, ekonomiczną Zespołu Szkół  
w Nowej Sarzynie i stwierdził, że corocznie wzrastały koszty utrzymania placówki, a podejmowane 
przez dyrekcję szkoły działania naprawcze nie przynosiły oczekiwanych rezultatów.

Zarząd Powiatu przeprowadził również konsultacje z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą 
rodziców, władzami gminy Nowa Sarzyna oraz radnymi powiatowymi z terenu gminy.

Po wysłuchaniu wyrażonych w czasie spotkań opinii, dla dania niezbędnego czasu dyrekcji  
i środowisku lokalnemu na wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających sytuację organizacyjną  
i ekonomiczna szkoły, Zarząd Powiatu Leżajskiego podjął decyzję o kontynuacji działalności Zespołu 
Szkół w Nowej Sarzynie w nowym roku szkolnym w dotychczasowej formie organizacyjnej.

V sesja Rady Powiatu Leżajskiego, 29 stycznia 2015 r. - podjęte uchwały:
■ Nr V/21/2015 zmieniająca Uchwałę Nr 10/58/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 15 czerwca  
2011 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy  
w rodzinie w Powiecie Leżajskim na lata 2011-2016
■ Nr V/22/2015 w sprawie utworzenia z innymi powiatami Związku Powiatów Województwa Powiatowego
■ Nr V/23/2015 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego
■ Nr V/24/2015 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Leżajskiego w Związku Powiatów Województwa 
Podkarpackiego
■ Nr V/25/2015 w sprawie oddelegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
■ Nr V/26/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Leżajskiego
■ Nr V/27/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Leżajsku
■ Nr V/28/2015 zmieniająca Uchwałę Nr 58/412/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 30 czerwca 2006 roku 
w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Leżajsku
■ Nr V/29/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Kolejna już V sesja Rady Po-
wiatu Leżajskiego odbyła się 29 
stycznia 2015 roku. Na sesji do-
konano zmian w Powiatowym 
Programie przeciwdziałania prze-
mocy oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w Powiecie Leżajskim 
na lata 2011 - 2016, a dotyczyły 
one mianowicie zmian w zakre-
sie realizowanych zadań, w tym 
rezultatów oraz realizatorów za-
dań w programie. Powiat Leżajski 
przystąpił do Związku Powiatów 
Województwa Podkarpackiego. 
Jednym z założeń przystąpienia 
do związku jest przekształcenie 
bazy danych zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego do no-
wych przepisów tzw. „e-Geode-
zja – cyfrowy zasób geodezyjny 
Województwa Podkarpackiego” 
oraz sięgnięcia po środki unijne 
w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego.  Przyjęto także 
sprawozdanie z działalności Ko-
misji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Leżajskiego za 2014 rok, 
a także oddelegowano do składu 

Komisji radnych Rady Powia-
tu Leżajskiego - Edwarda Jonko  
i Romana Matuszka. Dokonano 
także zmian w statucie Powiatu 
Leżajskiego, Regulaminie Orga-
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Doznajesz przemocy lub jesteś świadkiem 
przemocy w rodzinie? Nie bądź bierny! 

Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POWIATOWYCH ■

Poniżej kilka informacji Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie  na temat przemocy  
w rodzinie i możliwości uzyska-
nia pomocy z różnych placówek 
i instytucji na terenie naszego 
powiatu.

Przemoc w rodzinie kojarzy 
się przede wszystkim z przemocą 
fizyczną. Powodem do niepokoju 
zazwyczaj stają się dopiero siniaki 
i rany na ciele ofiary.

Faktycznie wyróżnia się cztery 
rodzaje przemocy:

1) przemoc fizyczna
(bicie, popychanie, kopanie, 

duszenie, bicie przedmiotami, po-
liczkowanie itp.),

2) przemoc psychiczna
(wyśmiewanie, szydzenie, lże-

nie, okazywanie braku szacunku, 
poddawanie stałej krytyce, kontro-
lowanie i ograniczanie kontaktu  
z bliskimi itp.),

3) przemoc seksualna
(wymuszanie pożycia seksual-

nego, wymuszanie nieakceptowa-
nych praktyk seksualnych, wymu-
szanie seksu z osobami trzecimi 
itp.),

4) przemoc ekonomiczna
(zmuszanie do oddawania uzy-

skiwanych środków finansowych, 
uniemożliwienie podjęcia pracy, 
niezaspakajanie podstawowych 
potrzeb materialnych itp.).

Innymi objawami przemo-
cy mogą być także: niszczenie 
rzeczy osobistych, demolowanie 
mieszkania, wynoszenie sprzę-
tów domowych i ich sprzeda-
wanie, pozostawianie bez opieki 
osoby, która z powodu choroby, 
niepełnosprawności bądź wieku 
nie może samodzielnie zaspoko-
ić swoich potrzeb, zmuszanie do 
picia alkoholu, zmuszanie do za-
żywania środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub 
leków itp.

Ofiarą przemocy może być 
każdy z domowników, a więc:
- współmałżonkowie,
- partnerzy w związkach niefor-
malnych,
- dzieci,
- osoby starsze,
- osoby niepełnosprawne.

Co robić, gdy doznaje się przemocy 
lub jest się świadkiem przemocy w rodzinie?
Nie bądź bierny! Zadzwoń, zgłoś, powiadom:

■ Policję (najbliższą jednostkę Policji lub dzwoniąc na numer: 997 lub 112. Policja prowadzi rów-
nież ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania: 800 120 226 oraz Policyjną Anonimową Linię Specjalną: 
800 120 148);

■ Prokuraturę;
■ Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku,  

ul. M.C.Skłodowskiej 8, tel. 17 242 82 58. PCPR prowadzi również Telefon Zaufania: 17 242 13 00  
(pon. – piątek w godz. 7.30 – 17.00);

■ Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie, ul. Łukasie-
wicza 3, tel.: 17 241 38 13, 17 786 30 55 (całodobowo);

■ Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonujący w każdej gminie. Przy Ośrodkach powołane są Zespoły 
Interdyscyplinarne; 

■ Komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonującą w każdej gminie;

■ Sąd rodzinny i opiekuńczy;
■ Placówkę służby zdrowia;
■ Placówkę oświatową.

Co to jest przemoc
w rodzinie?

Kto może być 
ofiarą przemocy 

w rodzinie?

Na jaką pomoc 
może liczyć osoba

doznająca przemocy
w rodzinie?

PAMIĘTAJ!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. 

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, 
nie wstydź się prosić o pomoc!

PAMIĘTAJ!
Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się 

bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej 
stosował przemoc, bez względu na składane obietnice; 

następnym razem może być znacznie gorzej.

Jeśli zwrócisz się do:

Prokuratury, Policji – mo-
żesz tam złożyć zawiadomienie  
o przestępstwie znęcania się po-
pełnionym na Twoją szkodę lub 
na szkodę Twoich bliskich i po-
prosić o udzielenie podstawowej 
informacji prawnej.

Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej przy Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Leżajsku 
– otrzymasz pomoc i wsparcie 
w przezwyciężaniu sytuacji kry-
zysowej, uzyskasz pomoc psy-
chologiczną i prawną, zostanie 
opracowany plan pomocy rodzi-
nie. Ośrodek zapewni Ci również 
schronienie w całodobowej pla-
cówce specjalistycznej.

Specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Nowej Sarzynie 
– Ośrodek zapewni bezpłatne 
schronienie Tobie i Twojej ro-
dzinie, uzyskasz specjalistyczną 
pomoc, w tym: pomoc psycholo-
giczną, prawną, socjalną, terapeu-
tyczną i medyczną, oraz wspar-

cie w przezwyciężeniu sytuacji 
kryzysowej, opracowany zosta-
nie również plan pomocy Tobie  
i Twojej rodzinie.

Ośrodka Pomocy Społecznej 
– uzyskasz pomoc w sprawach 
socjalnych, bytowych i prawnych,  
a działający przy nim Zespół In-
terdyscyplinarny podejmie dzia-
łania w stosunku do sprawcy 
przemocy, opracuje indywidual-
ny plan pomocy Tobie i Twojej 
rodzinie, zdiagnozuje i będzie 
monitorować sytuację rodziny, 
przekaże sprawcy przemocy in-
formacje o konsekwencjach po-
pełnianych czynów, przeprowadzi 
rozmowy pod kątem nadużywa-
nia alkoholu, środków odurza-
jących, substancji psychotropo-
wych lub leków. 

Komisji rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych – jeżeli 
przemocy w Twoim otoczeniu to-
warzyszy picie alkoholu, możesz 
zwrócić się do niej z wnioskiem 
o skierowanie sprawcy przemocy 
na leczenie odwykowe, uzyskasz 
też inną pomoc związaną z nad-
używaniem przez niego alkoholu

.
Sądu rodzinnego i opiekuń-

czego – możesz tam złożyć po-

zew w sprawach rodzinnych lub 
wniosek dotyczący spraw opie-
kuńczych Twoich dzieci.

Placówki ochrony zdrowia 
– możesz tam uzyskać zaświad-
czenie lekarskie o doznanych 
obrażeniach, poprosić o pomoc 
lekarską, spytać o adresy specjali-
stycznych poradni lekarskich.

Przedstawiciela oświaty – 
uzyskasz informację o możliwo-
ściach uzyskania pomocy oraz 
o formach pomocy dzieciom 
doznającym przemocy w rodzi-
nie, a także o instytucjach i pod-
miotach świadczących tę pomoc. 
Przedstawiciel oświaty może 
również przeprowadzić rozmo-
wy ze sprawcą przemocy na te-
mat konsekwencji jej stosowania 
oraz przekazać mu informacje  
o możliwościach podjęcia lecze-
nia, terapii lub udziale w progra-
mach korekcyjno-edukacyjnych.

PAMIĘTAJ!
Zahamowanie przemocy 
w rodzinie jest możliwe – 

możesz z nią walczyć 
i uzyskać pomoc dla siebie 

i swoich bliskich.

PCPR w Leżajsku
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Życie mieszkańców Domu  
w Brzózie Królewskiej jest bardzo 
urozmaicone. Każdego dnia orga-
nizowane są zajęcia wypełniające 
czas wolny. Oprócz tego zabawy 
taneczne z zaproszonymi gośćmi, 
przedstawienia, a także wizyty 
przedszkolaków oraz dzieci i mło-
dzieży. Podopieczni wyjeżdżają  
w odwiedziny do zaprzyjaźnio-
nych placówek i biorą udział  
w imprezach integracyjnych.

Okres około bożonarodzenio-
wy jest szczególnym czasem od-
wiedzin i gościny. Każdego roku  
mieszkańcy domu biorą udział  
w spotkaniu opłatkowym w Domu 
Pomocy Społecznej w Piskorowi-
cach – Mołyniach, gdzie w miłej 
atmosferze składają sobie życzenia 
i wspólnie kolędują. W grudniu 
2014 roku, tuż przed świętami 
harcerze z  Nowej Sarzyny przyby-
li do ośrodka ze Światełkiem Be-
tlejemskim i z życzeniami. 

■ Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POWIATOWYCH

W naszym domu nie ma nudy
Zawarte w artykule informacje to wydarzenia oraz ogólne dane dotyczące Domu Pomocy Społecznej 

im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, placówki pomocy społecznej powiatu leżajskiego. 

Kolędowanie z orkiestrą dętą z Brzózy Królewskiej

W roku ubiegłym dobiegła 
końca budowa szybu windowego 
w budynku B Starostwa Powia-
towego przy ul. M.C. Skłodow-
skiej 8.

 
W budynku mieszczą się in-

ternat, przedszkole, sale lekcyjne, 
pomieszczenia do zajęć Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Leżajsku (SOSW) 
oraz Poradnia Psychologiczno 
- Pedagogiczna. Wychowanko-
wie, osoby korzystające z tych 
placówek mają liczne schorzenia 

narządów ruchu oraz znaczne 
niepełnosprawności ruchowe, 
które utrudniają im swobodne 
poruszanie się. Likwidacja barier 
architektonicznych to najważniej-
szy cel tego przedsięwzięcia. Wielu  
z uczniów ma dodatkowe proble-
my zdrowotne jak np. wady serca, 
epilepsja, przy których wejścia 
na wyższe pietra są przeciwska-
zane. Winda ułatwia uczniom  
z niepełnosprawnością ruchową,  
a w przyszłości również poruszają-
cym się na wózkach inwalidzkich, 
dostęp do w/w sal znajdujących się  

w budynku na trzecim piętrze. Za-
jęcia prowadzone w salach na wyż-
szych piętrach budynku pozwolą 
wszystkim wychowankom na 
wykorzystanie w równym stopniu 
dostępnych w placówce form edu-
kacyjnych i rehabilitacyjnych, co 
umożliwi osobom niepełnospraw-
nym samodzielne funkcjonowa-
nie w życiu społecznym. Dzięki 
temu projektowi zwiększyła się 
również dostępność do pomocy 
psychologiczno-pedagogiczno-
logopedyczno-fizjoterapeutycznej 
dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nych ruchowo udzielanej przez 
Poradnie Psychologiczno-Peda-
gogiczną znajdującą się na pierw-
szym piętrze budynku, dzięki cze-
mu prowadzona diagnoza i terapia 
przez Poradnię będzie przebie-
gała na takich samych zasadach  
i warunkach jak dzieci zdrowych. 
Realizacja tego projektu była od-
powiedzią na zapotrzebowanie 
ze strony środowiska lokalnego  
i wyrazem troski o potrzeby osób 
niepełnosprawnych

RI

Nazwa zadania: ,,Budowa szybu windowego dla potrzeb 
Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Leżajsku oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz  
z wewnętrzną instalacją elektryczna”

Całkowita wartość zadania: 325 500,00 zł
Okres realizacji: 31.03.2014r. – 30.12.2014r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę szybu 
windowego wraz z montażem windy osobowej dla potrzeb 
internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Leżajsku oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz 
wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego.

Źródła finansowania: 140 000,00 zł  –  Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

185 500,00 zł – Powiat Leżajski

Łatwiej dla wszystkich - winda 
w budynku B Starostwa Powiatowego 
w Leżajsku
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Bez orkiestry i wspólnego ko-
lędowania byłoby trochę smutno, 
dlatego z ogromną przyjemnością 
został ugoszczony zespół mu-
zyczny z Wojewódzkiego Domu 
Kultury z Rzeszowa oraz Orkie-
stra Dęta działająca przy GOK  
w Brzózie Królewskiej. Gość-
mi było także Koło Gospodyń 
Wiejskich z Brzózy Królewskiej  
z przedstawieniem pt. „Raj”.

Szczególnymi chwilami moż-
na nazwać czas, kiedy odwiedzają 
DPS najmłodsi mieszkańcy po-
wiatu. Corocznym już zwycza-
jem przyjeżdżają dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Maleniskach oraz 
przedszkolaki z Brzózy Królew-
skiej. Wraz z ich przybyciem 
pojawia się wzruszenie i radość, 
kiedy te maluchy śpiewają, tań-
czą, mówią wierszyki o babci  
i dziadku, a na koniec podchodzą 
z laurką i siadają na kolana. Tak-
że młodzież działająca przy GOK  
w Brzózie Królewskiej przybyła  
z przedstawieniem jasełkowym.

Tradycyjnie od wielu już lat 
przyjeżdża Straż Honorowa Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
działająca przy Klasztorze OO. 
Bernardynów w Leżajsku wraz  
z Ojcami i Braćmi Nowicjuszami, 
aby po uroczystej Mszy Świętej 
podzielić się opłatkiem, radością 
i miłością chrześcijańską.   

Mieszkańcy to nie tylko wi-
dzowie, ale także znakomici ak-
torzy. Przygotowali wzruszające 
przedstawienie jasełkowe pt.  
„A światłość w ciemności świeci”, 
na którego premierę zaproszeni 
zostali: Starosta Leżajski pan Ma-
rek Śliż, Wicestarosta Leżajski pan 
Zdzisław Leśko, etatowy Członek 
Zarządu pan Lucjan Czenczek  
i dyrektor PCPR-u pan Mariusz 
Konior. Również zaprzyjaźnio-
ne panie i panowie z „Klubu Se-
niora” działającego przy MCK  
w Leżajsku mieli okazję obejrzeć 
tę sztukę, kiedy przybyli na zaba-
wę karnawałową.

Na zakończenie bogatego  
w imprezy okresu bożonarodze-

niowego podopieczni wystąpili 
na VI Powiatowym Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek Osób z Nie-
pełnosprawnością w Leżajsku, 
gdzie przebrani w stroje kolędni-
cze zaśpiewali kolędę „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”. Gwiazdą tej 
imprezy była pani Krystyna Gi-
żowska, której koncert kolęd był 
bardzo wzruszający. Z nostalgią 
słuchano jej największych prze-
bojów i wspólnie z panią Krysty-
ną nucono „Złote obrączki” oraz 
„Przeżyłam z tobą tyle lat”…

Co robimy dla naszych miesz-
kańców? (Udogodnienia i opie-
ka)

Dom Pomocy Społecznej 
to nie tylko zabawy i spotkania  
z gośćmi, to także zwykła codzien-
ność. Wykwalifikowany personel 
medyczny czuwa nad miesz-
kańcami pielęgnując w chorobie  
i zapewniając całodobową opiekę 
pielęgniarską. Podopieczni objęci 
są opieką lekarza rodzinnego oraz 
lekarzy z poradni specjalistycznej 
m.in.: neurologiczną, endokryno-
logiczną, ortopedyczną, diabeto-
logiczną, dermatologiczną. Dom 
zapewnia w ramach aktywizacji 
opiekę rehabilitanta i masażysty. 
Rehabilitacja wykonywana jest  
w zakresie: kinezyterapii, fizy-

Na terenie Powiatu Leżajskiego
funkcjonuje 5 ośrodków pomocy społecznej tj.: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku 
(37-300 Leżajsk, Plac Jaszowskiego 6)  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku 
(37-300 Leżajsk, ul. Opalińskiego 2) 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie
(37-310 Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 2)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym
(37-306 Grodzisko Dolne 134)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce
(37-303 Kuryłówka 114) 

koterapii i masażu. Ćwiczenia 
lecznicze oraz zabiegi fizykotera-
peutyczne prowadzone są w przy-
jaznej atmosferze. 

Prowadzona jest także dzia-
łalność kulturalno – oświatowa  
i terapia zajęciowa mająca na 
celu aktywizowanie mieszkań-
ców, ułatwianie trafnych wybo-
rów, wspomaganie sprawności 
oraz zaspakajanie potrzeb emo-
cjonalnych. Prowadzone jest  
5 rodzajów terapii: arteterapia, 
ergoterapia, socjoterapia, bibliote-
rapia oraz muzykoterapia. Zajęcia 
prowadzone są grupowo lub in-
dywidualnie, a stosowane przez 
instruktorów domu rodzaje, me-
tody i techniki terapii zajęciowej 
zapewniają mieszkańcom godne 

i aktywne życie. Ośrodek dąży 
do aktywizacji mieszkańców i ich 
usamodzielnienia. 

Dewizą Domu jest pełen pro-
fesjonalizm oraz maksimum 
życzliwości dla każdego miesz-
kańca Domu.

Informujemy osoby zaintere-
sowane skierowaniem do DPS 
o wolnych miejscach, a także  
o możliwości uzyskania decyzji.

Osobie wymagającej całodo-
bowej opieki z powodu wieku, 
choroby lub niepełnosprawno-
ści, nie mogącej samodzielnie 
funkcjonować w codziennym 
życiu, której nie można zapew-
nić niezbędnej pomocy w formie 
usług opiekuńczych, przysługuje 
prawo do umieszczenia w domu 
pomocy społecznej niezależnie 
od posiadanego dochodu.

Wniosek należy złożyć lub 
przesłać do Ośrodka Pomocy 
Społecznej odpowiedniego do 
miejsca zamieszkania lub poby-
tu.

Kontakt do DPS w razie pytań 
– zachęcamy do rozmów i wizyt:
Dom Pomocy Społecznej
im. Józefa Żurawia
w Brzózie Królewskiej
37-307 Brzóza Królewska 678
Tel. 17 240-31-11
e-mail: dps.brzoza@pro.onet.pl
www.dps.brzozakrolewska.pl 

Agnieszka PotejkoWizyta Św. Mikołaja

Przedstawienie jasełkowe dla zaproszonych gości z Klubu Seniora

Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POWIATOWYCH ■
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■ OŚWIATA

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Dbamy o rozwój: 
ucznia
Od 2012 roku w Zespole 

Szkół Technicznych w Leżajsku 
realizowany jest projekt „Pod-
karpacie stawia na zawodowców”  
w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. W jego ramach 
młodzież skorzystała z następują-
cych form wsparcia: 

■ płatne wakacyjne staże – 390 
uczniów,

■ kurs prawa jazdy kat. B – 75 
uczniów, 

■ kurs spawacza metodą TIG 
– 141 – 56 uczniów, 

■ kurs spawacza metodą MAG 
– 135 – 96 uczniów, 

■ kurs Akademii CISCO – 24 
uczniów, 

■ kurs operatora obrabiarek 
sterowanych numerycznie (CNC) 
– 24 uczniów, 

■ kurs operatora wózków wi-
dłowych – 56 uczniów,

■ kurs SEP – 80 uczniów, 
■ kurs kelnerski – 60 uczniów. 

Łącznie wsparciem dotychczas 
zostało objętych 861 uczniów. 

W bieżącym roku szkolnym 
pozyskano dodatkową pulę środ-
ków. Dzięki temu Zespół Szkół 
Technicznych planuje zorganizo-
wać następujące kursy: 

■ kurs operatora wózków wi-
dłowych dla 24 uczniów,

■ kurs spawacza metodą TIG 
– 141 dla 20 uczniów, 

■ kurs spawacza metodą MAG 
– 135 dla 24 uczniów, 

■ kurs kelnersko – barmański 
dla 30 uczniów, 

■ kurs SEP dla 40 uczniów, 
■ kurs posadzkarz - glazurnik 

dla 16 uczniów,
■ kurs operatora obrabiarek 

sterowanych numerycznie (CNC) 
dla 12 uczniów, 

■ kurs stosowania środków 
ochrony roślin przy użyciu opry-
skiwaczy dla 30 uczniów, 

■ kurs instalatora instalacji 
fotowoltaicznych dla 30 uczniów. 

Łącznie wsparciem z nowej 
alokacji zostanie objętych 226 
uczniów. 

bazy dydaktycznej
Od roku szkolnego 2012/2013 

Zespół Szkół Technicznych 
kształci uczniów na kierunku: 
technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej. Ucznio-
wie zdobywają wiedzę i umiejęt-
ności w zakresie organizowania 
i wykonywania prac związanych 
z montażem instalacji systemów 
energetyki odnawialnej oraz wy-
konywania konserwacji i napra-
wy urządzeń wchodzących w ich 
skład. 

Zajęcia odbywają się w nowo-
czesnej pracowni, wyposażonej 
w: wielofunkcyjny system grzew-
czy wykorzystujący odnawialne 
źródła energii, przydomową elek-
trownię wiatrową o mocy 1 kW  
z ogniwami fotowoltaicznymi 
oraz panelami LED, kocioł na 
biomasę z automatycznym poda-
waniem paliwa, specjalistyczne 
oprogramowanie GetSolar, pro-
gram do kosztorysowania Zuzia, 
przyrządy pomiarowe: ciepło-
mierz, przepływomierz, lukso-
mierz, miernik promieniowania 
słonecznego, stanowisko do ba-
dania ogniw fotowoltaicznych, 
stanowisko montażu systemów 
rurowych. 

Rozwijamy zainteresowania  
i pasje

Szkolne Koło Automatyka  
i Mechatronika

Jednym z wielu działających 
w Zespole Szkół Technicznych 
w Leżajsku kół zainteresowań 
jest prowadzone przez Roberta 
Maruszaka Szkolne Koło Auto-
matyka i Mechatronika. Podczas 
zajęć uczniowie realizują szereg 
swoich pomysłów i projektów 
z zakresu automatyki, robotyki 
i mechatroniki. W październi-
ku 2014 roku członkowie koła, 

wzięli udział w organizowanym 
przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie konkursie „Pokaż, 
co potrafisz!”. Zaprezentowali 8 
projektów, z czego dwa zostały 
nagrodzone. Były to: projekt dron 
autorstwa uczniów trzeciej klasy 
technikum mechatronicznego: 
Pawła Węglarza, Damiana Węgla-
rza, Wojciecha Szeligi i Tomasza 
Stopyry (laureat II miejsca)  oraz 
motorower elektryczny Wykona-

ny przez Michała Rupa (otrzymał 
wyróżnienie). 

Wydarzyło się: 
■ 7 grudnia 2014 roku odbył 

się konkurs kolęd „W kręgu tra-
dycji Świąt Bożego Narodzenia”. 
Laureatami pierwszych miejsc 
zostali: w kategorii „soliści” – Ali-
cja Wróbel z Gimnazjum Miej-
skiego w Leżajsku, w kategorii 
„zespoły” – zespół z Gimnazjum 

Pracownia energetyki odnawialnej

Polonez w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”

Występ promyczków

w Nowej Sarzynie. Gratulujemy! 
■ 25 stycznia 2015 roku, już 

po raz trzeci, Zespół Szkół Tech-
nicznych zorganizował „Koncert 
Noworoczny” skierowany do 
mieszkańców Leżajska i okolic. 
W tym roku odbył się on w auli 
Franciszkańskiego Ośrodka Kul-
tury. Swoją obecnością zaszczycił 
nas Starosta Leżajski Marek Śliż. 
Licznie zgromadzonej publicz-
ności zaprezentowały się zespo-

ły działające przy naszej szkole: 
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Leżajska” i „Promyczki” oraz za-
proszeni goście: działający przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Leżaj-
sku Zespół Pieśni i Tańca „Mała 
Ziemia Leżajska”, Zespół Pieśni 
i Tańca „San”, laureaci konkursu 
„W kręgu tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia” i Oaza Dzieci Bo-
żych „Baszta”.

ZST

Członkowie Szkolnego Koła Automatyka i Mechatronika z opiekunem Robertem Maruszakiem
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OŚWIATA ■
W ZSL w Leżajsku nie ma czasu na nudę!

Młodzież podczas obozu wędrownego w Bieszczadach

Warsztaty językowe młodzieży w Anglii

Teatr Kurtyna Szalone Nożyczki

Pielgrzymka Służb Mundurowych - Jednostka Strzelecka ZSL

W I semestrze roku szkolnego 
2014/15 nauczyciele i uczniowie 
Zespołu Szkół Licealnych w Leżaj-
sku pracowali zgodnie z planem 
pracy szkoły, planem wychowaw-
czym i profilaktycznym. Uczący 
podejmowali szereg działań zmie-
rzających do poprawy jakości pra-
cy szkoły, wzrostu efektywności 
nauczania i wychowania. Odbył 
się szereg uroczystości szkolnych, 
turniejów i zawodów. Uczniowie 
inspirowani przez swoich nauczy-
cieli wzięli udział w licznych przed-
sięwzięciach. Inicjatywy wycho-
wawcze miały na celu wdrażanie 
uczniów do aktywnego udziału 
w życiu szkoły, aktywności, kre-
atywności. Licealiści w wielu przy-
padkach byli inicjatorami działań 
związanych z samorządnością, 
i  działalnością charytatywną. Do 
najciekawszych przedsięwzięć zali-
czyć można: 

działania wychowawcze
■ kiermasz podręczników 

szkolnych,
■ udział w Pielgrzymce Służb 

Mundurowych, organizowanej przez 
Powiat Leżajski.

■ działalność wolontariatu: 
współpraca z Caritas, organizacja 
XI Powiatowego Przeglądu Twór-
czości Artystycznej Osób Niepeł-
nosprawnych, przeprowadzanie 
zabawy andrzejkowej dla pod-
opiecznych Warsztatów Terapii Za-
jęciowej, udział w akcji pod hasłem 
„Zostań pomocnikiem św. Mikoła-
ja”, akcja charytatywna „Świąteczna 
Paczka dla Hospicjum”,

■ tradycyjnie w październi-
ku 2014 r. odbyło się ślubowanie 
pierwszoklasistów,

■ 4 października miała miejsce 
pielgrzymka maturzystów, wycho-
wawców i  katechetów Archidie-
cezji Przemyskiej na Jasną Górę. 

Wydarzenie to odbyło się pod ha-
słem "Walcz w dobrych zawodach 
o wiarę, zdobądź życie wieczne". 
Wyjazd poprzedziło uroczyste bło-
gosławieństwo ks. Dziekana Marka 
Ciska. Wszystkie autokary otrzy-
mały duchowego przewodnika, 
księdza bądź siostrę zakonną, któ-
rzy prowadzili modlitwy i śpiew. Na 
miejscu o godzinie 15:00 nastąpiło 
zawiązanie wspólnoty oraz konfe-
rencja ks. Konrada Dyrdy, który 
w  swoim przemówieniu m.in. za-
chęcał do tego, aby maturzyści mie-
li większe ambicje niż tylko zdanie 
matury. Wielkim przeżyciem była 
wspólna droga krzyżowa na wałach 
jasnogórskich i  Apel Jasnogórski  
w Kaplicy Cudownego Obrazu, 

■ aktywną działalność wycho-
wawczą prowadzą również wycho-
wawcy internatu poprzez organi-
zowane konkursy, gry, otrzęsiny 
nowych mieszkańców itp.,

■ działalność samorządu szkol-
nego: wybory do samorządu, or-
ganizacja Święta Komisji Edukacji 
(montaż słowno-muzyczny, Gala 
Oskarów), wyjazd do Lwowa ze 
zniczami na Cmentarz Orląt, an-
drzejki połączone z wróżbami  
i  dyskoteką, mikołajki, liczne akcje 
charytatywne, 

■ w ramach Światowego Dnia 
Walki z AIDS/ HIV dnia 2.12.2014 r.  
w szkole odbył się powiatowy kon-
kurs pod hasłem „Wiem wszystko  
o HIV/AIDS, narkotykach i  dopa-
laczach”. Jego głównym organizato-

rem była Powiatowa Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna w Leżajsku 
– Pion Oświaty Zdrowotnej i Pro-
mocji Zdrowia oraz Starostwo Po-
wiatowe w Leżajsku. Przygotowanie 
merytoryczne młodzieży odbyło się 
poprzez realizację w szkole progra-
mów profilaktycznych takich jak: 
„Zapobieganie HIV/AIDS i choro-
bom przenoszonym drogą płciową. 
Edukacja młodzieży szkolnej”,

■ wielkim zainteresowaniem 
cieszy się działalność szkolne-
go kółka teatralnego „Kurtyna”. 
W  tym roku młodzi aktorzy pod 
kierownictwem pani M. Bucior 
prezentowali widowisko „Szalone 
nożyczki”, które wielokrotnie pre-

zentowane było dla mieszkańców 
całego miasta, 

■ dnia 10 grudnia 2014 roku 
odbył się w szkole Europejski Dzień 
Prawnika. W szkole gościliśmy Pa-
nią Beatę Stopyrę - radcę prawnego, 
która przybliżyła młodzieży zawo-
dy prawnicze, opowiedziała, w ja-
kim stopniu prawnicy mogą pomóc 

w skomplikowanych prawnych 
sprawach codziennych,

■ w dniu 12 grudnia 2014 r. 
52 osoby z trzech klas najbardziej 
aktywnych podczas szkolnej ak-
cji, w której zbierano żywność dla 
porzuconych zwierząt odwiedziły 
rzeszowskie schronisko dla psów 
i kotów "KUNDELEK". Młodzież 
przywiozła ze sobą ponad 100 kg 
karmy oraz inne przedmioty dla 
zwierząt, zakupione z zebranych 
wcześniej pieniędzy,

■ w grudniu 2014 r. nauczyciele 
i pracownicy szkoły zdecydowali 
się włączyć do ogólnopolskiej akcji 
„Szlachetna Paczka”,

■ w  ramach akcji „Bezpiecz-

ne ferie” w szkole w dniach 27 – 
28 stycznia br. odbyła się wizyta 
przedstawiciela Policji starszego 
aspiranta Pana Krystiana Bryniar-
skiego.

wyjazdy
■ uczniowie biorą udział w licz-

nych wyjazdach: warsztaty języko-
we – w  roku 2014 licealiści dosko-

nalili swoje umiejętności językowe 
w Anglii, obozy wędrowne – w paź-
dzierniku 2014 roku uczniowie 
przebywali w Bieszczadach, gdzie 
nie tylko zdobywali kolejne szczyty, 
ale także uczyli się samodzielności  
i dyscypliny, 

■ w dniu 11 listopada 2014 r. 
w Klasztorze OO. Bernardynów 
odbyły się powiatowe uroczystości 
z okazji 96 rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Po 
uroczystej Mszy Świętej,  młodzież 
Zespołu Szkół Licealnych im. Bole-
sława Chrobrego przedstawiła pro-
gram artystyczny pod hasłem „A to 
Polska właśnie”. Program słowno 
– muzyczny składał się z fragmen-
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tów „Dziadów” cz. III Adama Mic-
kiewicza,  wykorzystano fragment  
z „Wesela” Stanisława Wyspiańskie-
go, 

■ uczniowie technikum logi-
stycznego poszerzają swoją wiedzę 
podczas wyjazdów. W dniu   2 grud-
nia  2014 roku odbyła się wycieczka 
przedmiotowa do DHL i Zelmer 
– firm, które są liderami w swoich 
branżach. Natomiast młodzi eko-
nomiści w dniu 15 stycznia 2015 
r. wzięli udział w  zajęciach eduka-
cyjnych w Urzędzie Statystycznym 
w Rzeszowie. Dodatkową atrakcją 
wyjazdu był udział w koncercie Or-
kiestry Symfonicznej Filharmonii 
Podkarpackiej. 

działania dydaktyczne – 
konkursy
Uczniowie naszego liceum brali 

udział w konkursach przedmioto-
wych i osiągnęli wiele sukcesów, 
między innymi w:

■ Ogólnopolskim Konkursie 
Matematycznym „Alfik Matema-
tyczny”. I miejsce w województwie 
zajął Matuszek Andrzej, uczeń kl.  
3 „c”, czwarte – Szczepanik Woj-
ciech, uczeń kl. 2 „c”. Opiekuno-
wie chłopców: pani Elżbieta Naróg  
i pan Bogdan Wójtowicz.

■ VII Podkarpackim Konkursie 
Chemicznym im. Ignacego Łuka-
siewicza -  do etapu wojewódzkiego 
zakwalifikowała się Martyna Pra-

Zespół Szkół w Nowej Sarzy-
nie to szkoła otwarta na potrzeby 
ucznia, wspierająca jego rozwój 
intelektualny oraz przygotowująca 
go do świadomego wyboru ścieżki 
kariery edukacyjnej i zawodowej. 
Tutaj młodzież realizuje swoje pa-
sje, podejmuje nowe wyzwania,  
a poprzez swoją działalność ma 
realny wpływ na życie szkoły i na 
swoją przyszłość.

szkoła kształcąca: 
■ wysokie wyniki osiągane na 

egzaminach zewnętrznych, 
■ wysoki poziom kształcenia  

i wspierania ucznia potwierdzony 
doskonałymi wynikami ewaluacji 
zewnętrznej,

■ sukcesy w olimpiadach i kon-
kursach przedmiotowych: III miej-
sce uczennicy w XI Ogólnopolskim 
Konkursie na Esej 2014 - Literatura 
pamięci, I miejsce w finale woje-
wódzkim Kampanii Edukacyjnej 
„Świadomy Swoich Praw” uczniów 
klasy prawno-społecznej czy wie-
lokrotne zdobywanie pierwszych 

Zespół Szkół w Nowej Sarzynie 
im. Ignacego Łukaszewicza

coń z kl. 2 „a”. Opiekunem uczenni-
cy jest pan Dymitr Malec.

■ XLVI Olimpiadzie Języka Ro-
syjskiego - do etapu okręgowego 
zakwalifikowała się Małgorzata Ka-
zak z kl. 2 „e”. Opiekunem uczenni-
cy jest pani Monika Dudzińska. 

■ XXIV Konkursie Poezji Re-
ligijnej, II miejsce w etapie okrę-
gowym zajęła Sylwia Krówka  
z kl. 3 „f ”. Opiekę na uczennicą 
sprawuje pani Małgorzata Bucior.

■ XLV Olimpiadzie Literatury 
i Języka Polskiego - do etapu okrę-
gowego zakwalifikowała się Domi-
nika Majder z kl.2 „h”. Opiekę nad 
uczennicą sprawuje pani Brygida 
Polańska.

■ XLI Olimpiadzie Historycz-
nej - etapu okręgowego zakwalifi-
kowały się uczennice: Edyta Stę-
pień z kl. 1 „h” i Patrycja Indycka  
z kl. 2 „h”. Opiekę sprawuje pan Da-
riusz Półćwiartek.

■ Olimpiadzie Teologicznej - do 
etapu okręgowego zakwalifikowali 
się: Aneta Bauer z kl. II „a’ i Rafał 
Pych z kl. II „d”. Opiekę nad ucznia-
mi sprawuje ks. Piotr Baraniewicz.

■ Licealiadzie w drużynowym 
tenisie dziewcząt – grupa zajęła  
I miejsce w finale. Opiekunem jest 
pan Rafał Tuleja. 

■ Licealiadzie w drużynowym 
tenisie chłopców – zespół zajął  
III miejsce w etapie rejonowym. 

Opiekunem jest pan Rafał Tuleja. 
■ Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Wiedzy o Państwie i Prawie - Do 
etapu wojewódzkiego zakwalifiko-
wali się: Marta Pytel 3 „e”, Agniesz-
ka Pelc 3 „e”, Andżelika Paładiczuk 
2„g”, Szymon Ośko 4TE, Mirosława 
Kowal 1 „g”, Izabela Półtorak 1 „g”, 
Sylwia Kaproń 4TE, Edyta Kiełboń 
1 „g”, Patrycja Kimak 3E, Anna 
Lipińska 1 „g”, Ewelina Flis 4TE, 
Grab Elżbieta 4TE, Karol Socha  
2 „g”, Monika Garbacz 1 „g”. Opiekę 
nad uczniami sprawuje pan Leszek 
Sarzyński.

■ Konkursie WSiZ „Gra o stu-
dia”. Do drugiego etapu zakwalifi-
kowały się: Aleksandra Łyko 2„g”,  
Dominika Czerwonka 2 „g”, Mak-
symilian Trojan 1 „g”. Opiekunem 
jest pan Leszek Sarzyński. 

■ Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Logistycznej – do etapu okręgo-
wego zakwalifikował się Piotr Łoin  
z kl. 3 TE. Opiekę nad uczniem 
sprawuje pani Elżbieta Jużyniec.

■ Ogólnopolskim Konkursie  
z Zakresu Rachunkowości - do 
drugiego etapu zakwalifikowali się: 
Szymon Ośko IV TE, Sylwia Pie-
czonka IV TE, Sylwia Niemczyk IV 
TE. Opiekę nad uczniami sprawuje 
pani Małgorzata Borkowska.

■ XI finałowym konkursie „Fa-
scynująca Fizyka” - uczeń klasy  
I „d” Rafał Ćwiek został  laureatem 
tego konkursu, tym samym otrzy-
mał indeks na dowolny wydział 
Politechniki Łódzkiej. Opiekunem 
jest pani Agnieszka Burda.

■ III Ogólnopolskim Prak-
tycznym Konkursie Chemicznym 
„Piękne doświadczenie, fascynują-
ce wyjaśnienie” – prace doświad-
czalne zgłosili uczniowie klasy 
2 „a”: Aneta Bauer, Sylwia Biały, 
Gabriela Kania, Sławomir Maj, An-
drzej Piela, Julia Perlak i Martyna 
Pracoń. Opiekunem jest pani Bo-
gusława Zygmunt.

■ Olimpiadzie „O Diamentowy 
Indeks AGH" w zakresie czterech 

przedmiotów matematyki, fizyki, 
chemii, geografii. Do II etapu za-
kwalifikowali się uczniowie: Ma-
tuszek Andrzej, Murdzia Sylwia, 
Smycz Patryk, Wojnarska Anna - 
matematyka; Ćwiek Rafał, Klocek 
Radosław, Pażyra Aldona - fizyka; 
Bauer Aneta, Piędel Faustyna, Pra-
coń Martyna - chemia; Gumieniak 
Aleksandra, Sarzyńska Katarzyna 
- geografia z elementami geologii. 
Opiekę nad uczniami sprawują: 
Elżbieta Naróg, Agnieszka Lizak, 
Agnieszka Burda, Andrzej Majew-
ski, Dymitr Malec, Bogusława Zyg-
munt, Iwona Karakuła-Stadnik.

Uczniowie z ZSL mogli za-
prezentować swe umiejętności  
z zakresu chemii, fizyki i biologii 
podczas Podkarpackiego Festiwa-
lu Nauki i Techniki organizowany 
przez Agencję Rozwoju Regional-
nego MARR S.A. we współpracy 
z Mieleckim Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Doskonalenia Na-
uczycieli. 

Wymienione wyżej działania 
dydaktyczno – wychowawcze to 
zaledwie niewielki wycinek tego, co 
dzieje się w ZSL w Leżajsku. Zainte-
resowanych zapraszamy do odwie-
dzenia strony:

www.zslchrobry.lezajsk.pl
ZSL 

Pokazy podczas Festiwalu Nauki i Techniki

Ogólnopolska Olimpiada o Państwie i Prawie

Podsumowanie Kampanii Edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw” – zwycięzcy wraz z sędzią 
Arturem Lipińskim

■ OŚWIATA
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funkcjonuje tu oddział przeciw-
pożarowo-ratowniczy, którego 
uczniowie przygotowują się do 
podjęcia nauki w szkołach aspi-
ranckich, oficerskich i pracy  
w zawodzie strażaka poprzez udział  
w licznych konkursach, wakacyjne 

obozy, ćwiczenia terenowe i naukę 
zawodu. 

Od września 2015 roku w Ze-
spole Szkół rusza klasa sportowa,  
w której uczniowie będą mogli 
rozwijać sprawność fizyczną w róż-
nych dyscyplinach sportowych.

Spektakl „Odprawa Posłów Greckich”

Christmas Party – przedstawienie świąteczne w trzech językach

Oddział przeciwpożarowy podczas obchodów Narodowego Święta NiepodległościLaboratorium językowe

Wyjazd młodzieży do Olaine w ramach wymiany uczniowskiej

miejsc w Powiatowym Konkursie 
„Ziemia Leżajska w  przeszłości  
i dziś”,

■ stypendia za wyniki w nauce: 
laureaci stypendium Fundacji Fun-
dusz Leżajski oraz Urzędu Marszał-
kowskiego dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych w zakresie nauk ma-
tematyczno-przyrodniczych, tech-
nicznych i zawodowych,

■ raelizacja projektu „Pod-
karpacie stawia na zawodowców” 

w ramach PO KL uwożliwiająca 
udział młodzieży w wielu kursach 
i szkoleniach: 

- kurs operatora wózków wi-
dłowych,

- kurs prawa jazdy kat. B,
- kurs organizacji przyjęć oko-

licznościowych,
- kurs kształtowania kompe-

tencji kluczowych – językowych  
i przedsiębiorczych,

- kurs stylizacji i wizażu, 
■ rozwijanie umiejętności ję-

zykowych i odkrywanie nowych 
kultur, tradycji i zwyczajów w ra-
mach Klubu Miłośników Kultury 
Anglosaskiej:

- wycieczka do Londynu,
- coroczne organizowanie 

przedstawienia „Christmas Par-
ty” dla uczniów naszej szkoły,  
a także gimnazjów,

- zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych 
językowo

szkoła nowoczesna:
■ jedyne w powiecie profesjo-

nalne laboratorium językowe (20 
stanowisk) oraz doskonale wypo-
sażone pracownie multimedialne 
(9 tablic multimedialnych), pozo-
stałe pracownie wyposażone w wy-

sokiej klasy sprzęt audiowizualny  
i komputerowy,

■ kształcenie młodzieży po-
przez wykorzystywanie nowo-
czesnych i innowacyjnych metod 
pracy, udział w licznych projektach 
i programach edukacyjnych i roz-
wojowych.

szkoła partnerska:
■ współpracujemy ze szkołami 

im. Ignacego Łukasiewicza w całej 
Polsce, uczestnicząc we wspólnych 

rajdach, konkursach i projektach,
■ prowadzimy wymianę mło-

dzieży z Olaine na Łotwie, orga-
nizując wspólne wycieczki, dzieląc 
się wiedzą o swoich krajach, do-
świadczeniami i nawiązując przy-
jaźnie,

■ realizujemy program pro-
filaktyczny „ARS, czyli jak dbać  

o miłość?” opracowany w ramach 
projektu współfinansowanego 
przez Szwajcarię, a realizowanego 
wraz z Państwową Inspekcją Sani-
tarną.

szkoła artystyczna:
■ Koło Teatralne - przygotowy-

wanie i wystawianie spektakli przy 
współpracy z aktorem z Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 
dla uczniów naszej szkoły i spo-
łeczności lokalnej,

■ Koło dziennikarskie „Myśl-
n;k”, w ramach którego działają 
dwie grupy - grupa „Dyktafon  
i pióro”, grupa „Kamera i mikrofon” 
dla uczniów, którzy chcą doskona-
lić swoje umiejętności w dziedzinie 
pracy reporterskiej, prezenterskiej 
i dziennikarskiej poprzez pisanie 
felietonów, reportaży, dokumento-
wania wydarzeń w postaci zdjęć, 
filmów, teledysków,

szkoła wszechstronna:
■ Szkolne Koło Wolontariatu – 

wspieranie i podejmowanie akcji 
charytatywnych szkolnych, lokal-
nych i ogólnopolskich,

■ Klub sportowy „Nike” – or-
ganizowanie imprez i zawodów 
sportowych, Turnieju o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół dla gim-
nazjalistów,

■ Klub Imprez na Orientację 
„Guzik Bezpieczeństwa” – zdoby-
wanie czołowych pozycji w impre-
zach na orientację, zorganizowanie 
etapu Pucharu Podkarpacia,

■ Klub Turystyczno-Krajo-
znawczy „Wagabunda” – wspólne 
rajdy (m.in. Rajd Beana), wyciecz-
ki, wyjazdy do parków linowych, 
na stoki narciarskie, spływy kaja-
kowe.

Zespół Szkół specjalizuje się  
w kształceniu ogólnym, jako jedy-
na szkoła w powiecie umożliwiamy 
swoim uczniom wybór przedmio-
tów nauczanych w zakresie rozsze-
rzonym. 

Od 2009 roku z powodzeniem 

OŚWIATA ■
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■ Z ŻYCIA GMIN - Gmina Leżajsk

Najnowsza inwestycja spółki 
Stare Miasto-Park spełnia wszyst-
kie ustawowe wytyczne dotyczące 
przetwarzania odpadów komu-
nalnych. Jej głównym zadaniem 
jest ograniczenie ilości depono-
wanych na składowisku odpadów 
oraz ich negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne. Rozbudo-
wanie instalacji umożliwi jej uzy-
skanie statusu Regionalnej Insta-
lacji Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych regionu północnego 
województwa podkarpackiego.

W wydarzeniu wzięli udział 
delegaci m.in. Urzędu Marszał-
kowskiego, Posła do Europarla-
mentu, Stanisława Ożoga, a także 
przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych oraz instytucji  
i firm związanych z ochroną śro-
dowiska i gospodarką komunalną 
w województwie podkarpackim. 

W roli gospodarzy spotkania 
wspólnie wystąpili Prezes Spółki 
Stare Miasto-Park, Marta Zajko 

16 grudnia 2014 r. odbyła się specjalna uroczystość organizowana co roku przez Izbę Przemysłowo – 
Handlową w Rzeszowie, podczas której wręczane są wyróżnienia dla firm, które posiadają najlepsze wyniki 
finansowe oraz osiągnięcia w aktywnej walce z bezrobociem.  Z tej okazji Stare Miasto – Park podobnie jak  
w ubiegłym roku otrzymała certyfikat „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego” oraz, po raz pierw-
szy, prestiżowe wyróżnienie „Lider Województwa Podkarpackiego”, które w trakcie uroczystości na ręce Mar-
ty Zajko, Prezes Spółki złożył Marszałek Województwa Podkarpackiego. 

Nagroda ta przyznawana jest po spełnieniu przez firmę ścisłych kryteriów dotyczących wyników finanso-
wych i wysokości zatrudnienia, które świadczą o wpływie przedsiębiorcy na rozwój naszego województwa.  
Od 2002 r. tytułem Lidera Województwa Podkarpackiego uhonorowano ok. 80 firm. 

Dzieci z oddziału przedszkolne-
go grupy zerowej (5 i 6-latki) Ze-
społu Szkół w Wierzawicach stwo-
rzyły najpiękniejszy list z gwiazdko-
wymi marzeniami do św. Mikołaja. 
Ich praca wzięła udział w Ogólno-
polskim Internetowym Konkursie 
Plastycznym „List do świętego Mi-
kołaja”. Przedszkolaki z Wierzawic 
otrzymały największą liczbę głosów 
w swojej kategorii wiekowej uzy-
skując pierwsze miejsce w Polsce.

Konkurs zorganizowany przez 
firmę Novum polegał na wykonaniu 
pracy plastycznej dowolną techni-
ką. Dzieci pod kierunkiem wycho-
wawczyni Urszuli Pelczar-Grueva 
wykonały pracę przedstawiającą ich 
wymarzone mikołajkowe prezenty.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Nowoczesna inwestycja 
ekologiczna w Giedlarowej

Spółka Stare Miasto – Park 
liderem województwa podkarpackiego

oraz Wójt Gminy Leżajsk, Krzysz-
tof Sobejko.

Podczas uroczystości zazna-
czono wpływ przedsięwzięcia 
na rozwój nowoczesnej i ekolo-
gicznej gospodarki odpadami w 
regionie, odczytano listy gratula-
cyjne, po czym nastąpiło symbo-
liczne przecięcie wstęgi i poświę-
cenie nowego obiektu.

Instalację tworzą trzy za-
mknięte żelbetowe reaktory  

z systemem napowietrzania, 
opcją zraszania i oczyszczania 
powietrza procesowego w bio-
filtrze. Do procesu stabilizacji 
rocznie trafi łącznie ok. 13,7 
tys. ton odpadów wydzielo-
nych z odpadów komunalnych 
zmieszanych, a także odpadów 
biodegradowalnych i zielonych, 
pochodzących z selektywnej 
zbiórki. Koszt inwestycji to ok. 
3,5 miliona złotych. 

W piątek, 12 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie rozbu-
dowanej Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów 
w Giedlarowej k. Leżajska. 

Najpiękniejszy list 
do św. Mikołaja z Wierzawic
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Z ŻYCIA GMIN - Miasto i Gmina Nowa Sarzyna ■
11 stycznia 2015 r. w Ośrodku 

Kultury w Nowej Sarzynie miała 
miejsce pierwsza po remoncie 
projekcja filmowa. 

Sprzęt kinowy to najnowo-
cześniejszy projektor cyfrowy, 
pozwalający emitować obraz  
o bardzo wysokiej rozdzielczo-
ści 4K oraz filmy trójwymiarowe  
w systemie pasywnym. Dzięki 
zastosowaniu tego systemu widz 
za niewielkie pieniądze nabywa 
okulary i zabiera je do domu (naj-
prostsze kosztują 3,50 zł, lepsze za 
kilkanaście zł). Można je używać 
dopóki nie ulegną zniszczeniu. 
Oglądanie projekcji trójwymia-
rowych w tym systemie, nie po-

woduje bólu głowy, co było dość 
powszechnym zjawiskiem u czę-
ści widzów w przypadku odbio-
ru filmu w systemie aktywnym. 
Sala widowiskowo - projekcyjna 
posiada teraz 339 wygodnych fo-
teli, a najnowocześniejszy sprzęt 
nagłośnieniowy systemu Dolby 
Surround pozwala na odbiór 
dźwięku i efektów filmowych  
w układzie kwadrofonicznym, 
dającym wrażenie przebywania  
w centrum akcji.

Ośrodek Kultury zaprasza na 
projekcje filmowe w niedziele 
o godz. 15.30 i 18.00 (chyba że 
długość filmu wymusi zmianę).  
Z uwagi na to, iż sala pełni rów-
nież rolę sali widowiskowej, 

Ubiegły rok obfitował w licz-
ne sukcesy naszych sportowców 
na arenie międzynarodowej. 
Jednym z  zawodników, który 
przysporzył Polakom wiele rado-
ści był Rafał Majka – zwycięzca 
dwóch etapów i klasyfikacji gór-
skiej Tour de France oraz naj-
lepszy kolarz Tour de Pologne. 
29 grudnia sprawił radość także 
Łukaszowi Paszkowi z Sarzyny, 
wręczając mu rower górski. 

Spotkanie zaaranżowała Fun-
dacja „Mam Marzenie”, z którą 
Łukasz związał się w trakcie po-
bytu w jednym z lubelskich szpi-
tali, gdy walczył z ciężką chorobą. 
Przedstawiciele fundacji skon-
taktowali się z Rafałem Majką, 
który postanowił spełnić jedno 
z marzeń siedemnastolatka. Ro-
dzinny dom państwa Paszków 
sportowiec odwiedził wspólnie  
z małżonką Magdaleną. Na miej-
scu pomógł Łukaszowi złożyć 
nowy rower oraz podarował mu 

koszulkę grupy kolarskiej „Tinkoff-
-Saxo” wraz z czapką i bidonem. 

Rafał to znakomity sportowiec, 
który dzięki ciężkiej pracy jest 
dziś jednym z najlepszych kola-
rzy na świecie. Bardzo się cieszę, 
że mogłem poznać go osobiście  
i podziękować mu za wspaniały 
prezent – powiedział Łukasz.

Wizyta niecodziennych gości 
przysporzyła rodzinie sporo emo-
cji. Spotkanie z Rafałem Majką  
i przedstawicielami fundacji udo-
kumentował dziennikarz TVP Ja-
cek Zakrzewski. Materiał zostanie 
wyemitowany w programie telewi-
zyjnym „Pełnosprawni”. 

Każda taka forma pomocy to 
niesamowita satysfakcja, zarów-
no dla wspieranej osoby, jak i dla 
mnie. Dla takich chwil również 
warto być sportowcem – napisał 
Majka na swoim profilu w portalu 
Facebook. 

projekcje nie będą się odbywać  
w trzecią niedzielę miesiąca  
i w dni kiedy w kalendarzu im-
prez wcześniej zaplanowano 
koncert, widowisko bądź inną 

uroczystość. Wszelkie informacje 
dotyczące projekcji filmowych są 
dostępne na stronach: 
www.kultura.nowasarzyna.eu 
oraz www.nowasarzyna.eu.

Nowa era kina stała się faktem

Rafał Majka ufundował rower Łukaszowi z Sarzyny

OSP Jelna najlepsza 
w piłkarskim turnieju
strażaków

1 lutego br. w hali MOSiR  
w Nowej Sarzynie odbył się I Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej Straża-
ków. O Puchar Burmistrza Miasta  
i Gminy rywalizowało siedem 
jednostek OSP oraz reprezenta-
cja Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej PSP w Nowej Sarzynie. 

Zawody bezapelacyjnie wy-
grali strażacy z Jelnej, którzy 
zwyciężyli wszystkie spotkania 
grupowe, a w finale pokonali 
OSP Wola Zarczycka 6:2. Zdo-
bywcy drugiego miejsca wcze-
śniej zanotowali komplet zwy-
cięstw. Na najniższym stopniu 
podium sklasyfikowano OSP 
Łukowa, która ograła 3:2 dru-
hów z Rudy Łańcuckiej. Piąte 
miejsce przypadło OSP Łętow-
nia, szóste OSP Wółka Łętowska,  
a siódmym podzielili się JRG PSP 

Nowa Sarzyna i OSP Sarzyna. 
Rywalizację o tytuł króla 

strzelców rozstrzygnął dopiero 
konkurs rzutów karnych, w któ-
rym Andrzej Sobota z Woli Za-
rczyckiej pokonał Kamila Wośkę 
z Jelnej. Ten drugi nie mógł być 
zawiedziony, bo przyznano mu 
miano najlepszego zawodnika 
turnieju. Najlepszym bramka-
rzem został Janusz Drożdzal  
z Łukowej. 

Puchary i dyplomy wręczył 
uczestnikom prezes Zarządu 
Gminnego OSP RP Józef Sarzyń-
ski, dowódca JRG PSP w Nowej 
Sarzynie Józef Kludys oraz prezes 
OSP Wola Zarczycka Jan Gąska. 

Sponsorami turnieju byli Mia-
sto i Gmina Nowa Sarzyna oraz 
Pizzeria „Aniela”.
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Gimnazjaliści z Grodziska Górnego najlepsi
na turnieju robotów w Koszycach

I miejsce w eliminacjach re-
gionalnych w Koszycach, a co 
za tym idzie awans do turnieju 
półfinałowego w Debreczynie 
na Węgrzech. Takim oto ogrom-
nym sukcesem gimnazjaliści  
z Grodziska Górnego odnotowa-
li swój udział w Regionalnych 
Eliminacjach Światowego Tur-
nieju First League 2014 „World 
Class”, jaki odbył się 23 stycz-
nia 2015r. w Koszycach.

W konkursie wystartowało 
14 drużyn - 12 ze Słowacji i 2  
z Polski (drużyny „GG” i „GG2” 
z Zespołu Szkół im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Gór-
nym). Drużyny rywalizowały  
w czterech kategoriach. Pierwsza 
polegała na zbudowaniu i zapro-
gramowaniu autonomicznego 
robota, który na stole turniejo-
wym wykonywał zadania o róż-
nym stopniu trudności. W dru-
giej, gimnazjaliści mieli za za-
danie zaprezentować wykonany 
przez siebie projekt. Trzecia to 
ocena konstrukcji wykonanego 
robota przez sędziów, a w czwar-
tej uczestnicy konkursu wyko-
nywali różne zadania, w trakcie 
których oceniano zaangażowa-
nie i umiejętność współpracy 
wszystkich członków zespołu.  
W każdej konkurencji do zdoby-
cia było maksymalnie 50 punk-
tów, w sumie 200. 

Nasi uczniowie znakomicie 
poradzili sobie z konkursowy-
mi zadaniami. Drużyna „GG” 
uzyskała 191 punktów i zajęła  
I miejsce w klasyfikacji general-

nej, zaś drużyna „GG2” zdobyła 
115 punktów, co w klasyfikacji 
generalnej dało VI miejsce. Zwy-
cięstwo drużyny „GG” zapewni-
ło awans do turnieju półfinało-
wego, który odbył się 7 lutego 
w Debreczynie na Węgrzech. 
W konkursie półfinałowym ry-
walizowały najlepsze drużyny  

z czterech krajów: Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier. Nasi chłopcy 
nie awansowali do rozgrywek fi-
nałowych, niemniej jednak i tak 
mają być z czego dumni. Udział 
w konkursach międzynarodo-
wych to rozwijanie samego sie-
bie i zdobywanie doświadczeń, 
które są przecież bezcenne. 

Obydwu drużynom gratulu-
jemy znakomitych startów i ży-
czymy powodzenia w kolejnych 
turniejach. A przed nimi w pla-
nach m.in. udział w eliminacjach 
Europejskiego Turnieju BotBall 
2015 w Austrii. 

MP

Jednym z ważniejszych wy-
darzeń, jakie na stałe wpisało 
się w kalendarz organizowa-
nych w sołectwie Chodaczów 
uroczystości, jest niewątpliwie 
integracja najstarszych miesz-
kańców. W niedzielę 25 stycz-
nia br. na szóstym już Dniu 
Seniora świętowali chodaczow-
scy seniorzy. Dostojnych gości  
i uczestników powitali i życzenia 
złożyli pani Maria Krzeszowska 
wraz z sołtysem Stanisławem 
Wojtyną.

Wystrojone babcie i uszy-
kowani dziadkowie przybyli do 
strażackiej remizy, by wspólnie, 
w miłej atmosferze spędzić nie-
dzielne popołudnie. Było gwar-
nie, wesoło i z humorem. Spotka-
nie urozmaiciły występy aktorów 
Teatru „Złota Zorza” z Chałupek 
Dębniańskich oraz zespołu śpie-
waczego „Wiola” z Chodaczowa.

Nie zabrakło poczęstunku  
i dobrej zabawy. O obfitość na 
stołach zadbały panie z miejsco-
wego Koła Gospodyń Wiejskich, 
zaś do tańca przygrywał pracow-
nik Ośrodka Kultury.

MH

Integracja seniorów z Chodaczowa

■ Z ŻYCIA GMIN - Grodzisko Dolne
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Z ŻYCIA GMIN - Grodzisko Dolne ■
VI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
Osób z Niepełnosprawnością

Kolędy i zwyczaj kolędowa-
nia to głęboko zakorzeniona 
polska tradycja, która sięga 
1424 roku, kiedy to powstała 
pierwsza polska kolęda. Prawie 
wszyscy o tym wiedzą, że pol-
skie kolędy są najpiękniejsze 
pod względem treści i melodii. 
Ponadto w porównaniu z innymi 
narodami tych kolęd mamy naj-
więcej. Kolędy stanowią cenny 
skarb w naszym dziedzictwie 
kulturowym, o który mamy obo-
wiązek dbać i pilnować by nie 
zanikł.

Tradycyjnie, jak co roku, 
uczestnicy ŚDS z Laszczyn i Zmy-
słówki również chcąc kultywo-
wać ten wspaniały zwyczaj wzięli 
udział w VI Powiatowym Prze-
glądzie Kolęd i Pastorałek Osób  
z Niepełnosprawnością połączo-
ny z obchodami 25-lecia Cari-
tas Archidiecezji Przemyskiej. 
Impreza odbyła się 29 stycznia 
2015r. w MCK w Leżajsku i zo-
stała zorganizowana przez Ca-
ritas Archidiecezji Przemyskiej 
Oddział Leżajsk wraz z Warsz-
tatami Terapii Zajęciowej w Le-
żajsku.

Przegląd poprzedzony był 
Mszą św. pod przewodnictwem 
J.E. ks. bp-a Stanisława Jamroz-
ka w kościele farnym. Po zakoń-
czeniu Eucharystii udano się do 
MCK, gdzie można było podzie-
lić się opłatkiem, złożyć życzenia 
i wspólnie posmakować wigilij-
nych potraw.

Po poczęstunku rozpoczęły 
się występy. Na scenie zaprezen-
towali się podopieczni ośrodków 
zajmujących się problemami 
osób niepełnosprawnych z tere-
nu powiatu. Artyści przebrani 
w przepiękne jasełkowe stroje 
zaśpiewali po jednej kolędzie. 
Podopieczni ŚDS z Laszczyn 
przygotowali piękną kolędę pt. 

„Cieszmy Się” i „Pod Niebiosy”, 
natomiast uczestnicy ŚDS ze 
Zmysłówki pastorałkę pt. „Pa-
stuszkowie bracia mili”. Każdy 
z zespołów zaprezentował od-
mienne style kolędowania, po-
cząwszy od tradycyjnych starych 
polskich kolęd, po nowoczesne 
pastorałki, co cieszyło się wiel-
kim poklaskiem publiczności.

Wielką atrakcją imprezy był 
występ Gościa Specjalnego - 
Krystyny Giżowskiej, która za-
śpiewała najpiękniejsze polskie 
kolędy oraz swoje niezapomnia-
ne przeboje. Na zakończenie 
przeglądu odbyła się oczekiwana 
przez wszystkich z niecierpliwo-
ścią zabawa karnawałowa.

Monika Maj

Wymiernym efektem zeszło-
rocznego porozumienia zawar-
tego między Gminą Grodzisko 
Dolne, a Gminą Żołynia jest 
odcinek nowowyremontowanej 
drogi wewnętrznej, znajdującej 
się na granicy gmin. 

Dzięki wspólnej inicjatywie 
drogę będącą ważnym połą-
czeniem komunikacyjnym dla 
mieszkańców obydwu gmin udało 
się wyremontować jeszcze z koń-
cem zeszłego roku. W kosztach 
remontu partycypowały obydwa 
samorządy. 

Droga graniczna tzw. „Na Wę-
grzyna”, usytuowana jest na tere-
nie gminy Żołynia, ale korzystają 
z niej również mieszkańcy gmi-

ny Grodzisko Dolne. W związku  
z tym, obydwa samorządy doszły 
do porozumienia, że wspólnymi 
siłami droga ta zostanie napra-
wiona i będzie służyć mieszkań-
com jednej i drugiej gminy. 

W ramach przebudowy drogi 
wykonano 205 metrów rowów, 
utwardzono tłuczniem kamien-
nym i uwałowano 270 m.b. drogi 
o szerokości 3,5 metra oraz wy-
konano przepusty pod zjazdami 
z rur PE.

Całkowity koszt zadania to 44 
tys. zł, z czego 20 tys. to wkład 
gminy Grodzisko Dolne, a pozo-
stałą część pokryła gmina Żoły-
nia. 

MH

Na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji 
liście wniosków zakwalifikowanych o dofinansowanie w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, znalazło 
się zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 104589R wraz z bu-
dową przepustu w miejscowości Wólka Grodziska. Na realizację 
inwestycji gmina otrzyma dotację w wysokości ok. 235 tys. zł. 
Całkowita wartość zadania to ponad 470 tys. zł. 

Zaprojektowana droga łączy drogę powiatową nr 1266R Bie-
daczów-Grodzisko Górne z istniejącą drogą gminną nr 10 4588R, 
tzw. „szkolną”. W rejonie skrzyżowania z drogą powiatową trasa 
przekracza potok Grodziszczanka. 

Nowa droga stanowić będzie bezpośredni i najkrótszy dojazd 
do Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej, przed-
szkola i remizy OSP. Droga ta będzie głównym ciągiem komu-
nikacyjnym dla kilkudziesięciu dzieci uczęszczających do szkoły. 

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających  
z drogi, a przede wszystkim dzieci, na znajdującym się w jej cią-
gu nowo wybudowanym przepuście, zaprojektowano barierkę 
ochronną – łącznie 44 metry balustrady. Projekt budowlany obej-
muje także wybudowanie 64 metrów chodnika, który łączył bę-
dzie centrum miejscowości z budynkiem szkoły i remizy. Budowa 
drogi będzie prowadzona w okresie wiosenno-letnim. 

Warto podkreślić, że droga w Wólce Grodziskiej jest kolejną- 
już piątą drogą wykonaną z rządowego programu w ramach tzw. 
„schetynówek”. 

MH

Granice, które łączą

Kolejna „schetynówka”
w gminie
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Bogaci doświadczeniem, piękni duchem Seniorzy
w gminie Kuryłówka uczcili swoje święto

W dniu 21 stycznia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kury-
łówce spotkali się –zaproszeni 
przez wójta gminy Tadeusza Ha-
lesiaka – emerytowani pracowni-
cy urzędów, instytucji, działacze 
społeczni, członkowie Gminnego 
Klubu Seniora, którzy  poprzez 
swoją wieloletnią działalność, 
postawę życiową przyczynili się 
do rozwoju lokalnej społeczności. 
Wśród świętujących byli również 
Jubilaci świętujący Złote Gody 
– honorowi goście spotkania, 
którzy z ogromnym wzruszeniem 
przeżywali to niezwykłe w ich 
życiu wydarzenie. Organizatorzy 
jak co roku zadbali o stworzenie 
wyjątkowej atmosfery tego 
niecodziennego święta, o piękno 
scenerii, oprawę artystyczną, ale 
też i coś ku uciesze ciała, tak aby 
te chwile długo pozostały w pa-
mięci Świętujących. Wszystkim 
Seniorom życzenia i gratulacje 
złożyli Wójt Gminy,  Przewodni-
czący Rady Gminy Stanisław Ko-
tulski, Dyrektor GOPS Alicja Ky-
cia, Dyrektor GOK Leszek Połeć 
oraz Kierownik USC Stanisław 
Pawelec.

Jubilaci Świętujący Złote Gody:

Leokadia i Michał Beńko Dąbrowica
Maria i Michał Chodorowscy Ożanna

Cecylia i Bronisław Lewkowicz Brzyska Wola
Genowefa i Edmund Maruszak Kuryłówka
Helena i Szczepan Masełek Brzyska Wola

Apolonia i Tadeusz Maziarz Kolonia Polska
Helena i Józef Pietrycha Kuryłówka

Janina i Henryk Rup Kuryłówka
Maria i Edward Serafin Tarnawiec

Katarzyna i Józef Wilkos Dąbrowica

Drogie Panie,
Z okazji tak wyjątkowego święta jakim jest Dzień Kobiet, 
pragnę wyrazić głęboki szacunek dla Was.
Życzę Wam powodzenia
zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym,
szczęścia, uśmiechu, dużo radości,
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń
oraz samych przyjemnych zdarzeń.
Niech szczęście Was nigdy nie opuszcza,
jak wierny cień trwa obok stale,
niech sprzyja wytrwale, 
a w Waszych sercach trwa zawsze wiosna

- Tadeusz Halesiak
Wójt Gminy Kuryłówka

■ Z ŻYCIA GMIN - Gmina Kuryłówka
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Imprezy
kulturalne

MARZEC
GMINNY DZIEŃ KOBIET

Organizatorzy: GOK, OK w Biedaczowie
Termin imprezy: 5 marca 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Biedaczowie
Krótki opis: Doroczne spotkanie pań z okazji 
Dnia Kobiet, połączone z częścią artystyczną.

„WIECZORNE KOBIET ROZMOWY”
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, 
Biblioteka Publiczna 
Termin imprezy: 6 marca 
Miejsce: Biblioteka Publiczna
Krótki opis: Spotkanie czytelniczek z okazji 
Dnia Kobiet

DZIEŃ KOBIET
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym  
Termin imprezy: 8 marca   
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym 
Krótki opis: Część artystyczna „Mężczyźni – 
kobietom” dedykowana wszystkim paniom. 

DZIEŃ KOBIET
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce
Termin imprezy: 8 marca 
Miejsce: Kuryłówka

Krótki opis: Najsympatyczniejsze święto z dzie-
dzictwa Polski Ludowej. Cyklicznie już, w tym 
dniu organizujemy koncert ph. „Mężczyźni ko-
bietom”, z którego emanuje ciepło, wzruszenie, 
dobra zabawa, mnóstwo śmiechu z dużą daw-
ką humoru.

KONCERT ZESPOŁU „BEZ POZORÓW”, 
GRUPY TEATRALNEJ „BARATARIO” 
ORAZ KABARETU „KOPIUJ WKLEJ” 

Z OKAZJI DNIA KOBIET
Organizator: Miejskie Centrum Kultury  
w Leżajsku
Termin imprezy: 8 marca
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 

KONCERT ZESPOŁÓW MCK W LEŻAJSKU 
Z OKAZJI DNIA KOBIET

Organizator: Miejskie Centrum Kultury  
w Leżajsku
Termin imprezy: 9-10 marca
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 

„TEKŚCIKI GIMNASTYKUJĄCE JĘZYKI” 
- MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LOGOPE-

DYCZNY
Organizator: MCK - Biblioteka Publiczna
Termin imprezy: 10 marca 
Miejsce: Biblioteka Publiczna

KONKURS PLASTYCZNY „WIELKANOC 
W OBRZĘDOWOŚCI GRODZISKIEJ”

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzi-
sku Dolnym 
Termin imprezy: 10.03. – 30.04.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dol-
nym
Krótki opis: Celem konkursu jest popu-
laryzowanie i kultywowanie istniejących 
dawniej i obecnie tradycyjnych zwyczajów 
i obrzędów związanych ze świętami wiel-
kanocnymi. W konkursie mogą brać udział 
uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjów. 

DZIEŃ KOBIET
Organizatorzy: WDK w Kolonii Polskiej, 
GOK w Kuryłówce, SP w Brzyskiej Woli
Termin imprezy: 15 marca 
Miejsce: Kolonia Polska, Brzyska Wola

WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE OZDÓB 
WIELKANOCNYCH PRZEZ KLUB SENIORA 

I DZIECI BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ 
LEŻAJSKIEGO MOPS-U

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku,
Termin: 17 marca 
Miejsce: MCK Leżajsk 

„POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT”
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Termin imprezy: 19 marca 
Miejsce: MCK Leżajsk 
Krótki Opis: Koncert artystyczny Zespołu  
Taneczno-Estradowego „Fajne Gienki”

WIECZÓR POEZJI OKAZJI ŚWIATOWEGO 
DNIA POEZJI

Organizator: Miejskie Centrum Kultury Biblio-
teka Publiczna 
Termin imprezy: 21 marca 
Krótki Opis: Wieczór poezji autorstwa lokal-
nych twórców z okazji Światowego Dnia Poezji.

WITAMY WIOSNĘ
Organizatorzy: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii 
Polskiej, Szkoła Podstawowa i Publiczne Gim-
nazjum w Dąbrowicy
Termin imprezy: 21 marca 2015 r.
Miejsce: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii 
Polskiej 

OGÓLONOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 
60 OKR 

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Termin imprezy: marzec
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

„ZARYS PORTRETU: CZŁOWIEK, 
FOTOGRAFIA, SZKICE” 

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Termin imprezy: 27 marca - 24 kwietnia 
Miejsce imprezy: galeria Miejskiego Centrum 
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Wystawa fotografii Marcina Szwe-
do oraz grafiki Stanisława Buczkowskiego.

marzec - czerwiec 2015KALENDARZ imprez i uroczystości ■marzec - czerwiec 2015
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KWIECIEŃ

MAJ

WYSTAWA „ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II W HOŁDZIE 
WYCIECZKA KAJAKOWA KS. BPA. KAROLA WOJTYŁY SANEM 

Z PRZEMYŚLA DO LEŻAJSKA” 19-22 LIPCA 1958. 
Organizatorzy: Muzeum Ziemi Leżajskiej, autor: Józef Rybczyński
Termin imprezy: 01.04.– 31.05.
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej, hol – I piętro 
Krótki opis: Wystawa autorstwa przemyskiego historyka – pa-
sjonata – fotografa Pana Józefa Rybczyńskiego poświęcona po-
bytowi Papieża Jana Pawła II na ziemiach Polski płd.-wsch. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI 
DLA DZIECI 

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, 
Biblioteka Publiczna
Termin imprezy: 1 kwietnia 
Miejsce: Biblioteka Publiczna
Krótki opis: Spotkania z czytelnikami, głośne 
czytanie. 

„POZWÓLCIE MI IŚĆ DO DOMU OJCA” 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, 
Biblioteka Publiczna
Termin imprezy: 2 kwietnia
Miejsce imprezy: Biblioteka Publiczna Leżajsk
Krótki opis: Wystawa z okazji 10 rocznicy 
śmierci Jana Pawła II 

SPEKTAKL MIŁOSIERDZIE BOŻE
Organizator: GOK w Kuryłówce, Parafia Rzym-
sko-Katolicka w Tarnawcu
Termin imprezy: 12 kwietnia 
Miejsce: Kościół Św. Józefa w Tarnawcu

KWIETNIOWE HARCE TEATRALNE – 
POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRÓW 

DZIECIĘCYCH
Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Termin imprezy: 29 kwietnia 
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Krótki opis: Powiatowy Przegląd Teatrzy-
ków Dziecięcych w Giedlarowej.

UROCZYSTE OBCHODY ŚW. KONSTY-
TUCJI 3 MAJA POŁĄCZONE ZE ŚWIĘTEM 

STRAŻAKA
Organizatorzy: Wójt Gminy Grodzisko Dolne, 
Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym 
Termin imprezy:  3 maja 
Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne 
Krótki opis: W tym dniu odbywają się uro-
czystości upamiętniające Święto Konstytu-
cji 3 Maja oraz Gminny Dzień Strażaka.

OBRZĘDY WIELKANOCNE – 
KURYŁOWSKIE ZWYCZAJE

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Kury-
łówce, WDK w Kolonii Polskiej
Termin imprezy: 05-06 kwietnia 
Miejsce: Kuryłówka, Kulno, Brzyska Wola, Ko-
lonia Polska 
Krótki opis: Dla obchodów Świąt Wielkanoc-
nych w wielu miejscowościach naszego regionu, charakterystyczne są straże grobowe strze-
gące symbolicznego Grobu Chrystusa, od Wielkiego Piątku do Wielkiej Niedzieli. Ta honoro-
wa i zaszczytna służba szybko wrosła w polską tradycję, aby się o tym przekonać wystarczy  
w Wielki Piątek, Sobotę czy Niedzielę odwiedzić kościoły w Brzyskiej Woli, Kulnie, Kolonii 
Polskiej, Tarnawcu, gdzie Turki nieprzerwanie pełnią wartę przy Grobie Chrystusa pielęgnując 
tę piękną polską tradycję. 

XXVII WOJEWÓDZKI KONKURS ,,LUDOWE OBRZĘDY I ZWYCZAJE”
Organizatorzy: WDK w Rzeszowie, GOK Gminy Leżajsk, Stowarzyszenie Miłośników Folkloru 
Wsi Leżajskiej
Termin imprezy: 25-26 kwietnia 
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej
Krótki opis: Konkurs jest dorocznym przeglądem dorobku ludowych teatrów obrzędowych, 
które przez swoją działalność dokumentują stare zwyczaje i obrzędy, a prezentując je na sce-
nie, popularyzują wśród młodych pokoleń, zapewniając w ten sposób ciągłość kulturową  
ludowych tradycji. 

OKRUCHY WIELKANOCNEGO STOŁU”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej 
Sarzynie, KGW w Sarzynie,  Stowarzysze-
nie „Sarzynioki”
Termin imprezy: 26 kwietnia 
Miejsce: Dom Kultury w Sarzynie
Krótki opis: Impreza folklorystyczna ma-
jąca na celu zaprezentowanie niektórych 
zwyczajów i obrzędów związanych z okre-
sem wielkanocnym. Występom artystycz-
nym towarzyszy degustacja potraw wielka-
nocnych.
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GMINNE OBCHODY ROCZNICY UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA

Organizatorzy: GOK w Giedlarowej, OK w Cha-
łupkach Dębniańskich
Termin imprezy: 3 maja 
Miejsce: Kościół Parafialny w Chałupkach Dęb-
niańskich
Krótki opis: Msza Św. w intencji Ojczyzny, 
koncert patriotyczny.

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA
Organizatorzy: Ochotnicza Straż Pożarna 
Termin imprezy: 10 maja 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Chałupkach Dęb-
niańskich
Krótki opis: Uroczyste obchody Dnia Strażaka 
połączone z mszą św. i apelem.

WYSTAWA CZASOWA ZABAWKI PRL-U
Organizatorzy: Muzeum Ziemi Leżajskiej,  
Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju
Termin imprezy: otwarcie wystawy 16 maja 
podczas Europejskiej Nocy Muzeów
Miejsce: sala ekspozycyjna Muzeum Ziemi  
Leżajskiej
Krótki opis: Wystawa prezentująca zabawki 
dostępne w czasach PRL-u, obejmująca 600 
eksponatów. Wśród nich typowe zabawki 
dla dziewczynek, takie jak: lalki, wózki, misie, 
mebelki dla lalek oraz zabawki dla chłopców: 
samochody, żołnierzyki, pistolety. Wystawa 
pochodzi ze zbiorów Muzeum Zabawek „Bajka”  
z Kudowy Zdroju.

PIKNIK RODZINNY W RZUCHOWIE
Organizatorzy: Sołtys oraz KGW w Rzuchowie, 
GOK Gminy Leżajsk, OK w Piskorowicach
Termin imprezy: 17 maja 
Miejsce: Remiza w Rzuchowie
Krótki opis: Piknik plenerowy.

„DNI KWITNĄCEJ AZALII”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej  
Sarzynie, Oddział PTTK w Nowej Sarzynie
Termin imprezy: 17 maja 
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Azalia” 
przy rezerwacie „Kołacznia” w Woli Zarczyckiej
Krótki opis: W ramach Dni Kwitnącej Azalii na 
terenie gminy kilka instytucji organizuje szereg 
imprez - m.in.: Zespół Szkół Technicznych wraz 
z Kołem Turystycznym „Wagabunga”  Rajd dla 
gimnazjów i szkół ponadpodstawowych  z te-
renu powiatu leżajskiego, MOSiR w Nowej 
Sarzynie – rozgrywki sportowe.  W ostatni 
dzień Ośrodek Kultury wraz z Oddziałem PTTK 
w Nowej Sarzynie organizują Zlot „Azalia” do 
rezerwatu „Kołacznia”. Na podsumowanie 
Zlotu przewiduje się zorganizowanie szeregu 
konkurencji sprawnościowych oraz konkursów 
z zakresu wiedzy krajoznawczej i ekologicznej. 
W ramach finału imprezy planujemy koncert 
zespołu estradowego.

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

OJCZYZNA”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym                          
Termin imprezy:  25.05. – 30.06.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym   
Krótki opis: Będzie to konkurs literacko-pla-
styczny dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu Gminy Grodzisko Dolne, 
którego tematem przewodnim jest populary-
zowanie i promowanie walorów naturalnych, 
turystycznych i krajobrazowych własnej miej-
scowości oraz jej ludowego dziedzictwa kul-
turowego w formie literackiej, poetyckiej lub 
plastycznej.

DZIEŃ POWIATU LEŻAJSKIEGO
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe  
w Leżajsku 
Termin imprezy: 7 maja 
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Krótki opis: Uroczyste wręczenie medalu 
„Przyjaciel Powiatu Leżajskiego” w nastę-
pujących kategoriach: Przedsiębiorca, Oso-
bowość, Społecznik.

OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE 
TRADYCYJNYCH POTRAW WIEJSKICH – 

WŁOŚCIAŃSKIE JADŁO
Organizatorzy: GOK Gminy Leżajsk, Sto-
warzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Le-
żajskiej
Termin imprezy: 24 maja 
Miejsce: Stadion w Giedlarowej
Krótki opis: Jest imprezą folklorystycz-
ną, podczas której delegacje organizacji 
kobiecych oraz indywidualni wystawcy  
z terenu całej Polski prezentują przygotowa-
ne według staropolskich receptur potrawy 
wywodzące się najczęściej z wiejskich go-
spodarstw domowych. Ich degustacji towa-
rzyszą zawsze koncerty zespołów folklory-
stycznych oraz występy kapel ludowych.
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FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 
”KACZUCHA” - DZIEŃ DZIECKA

Organizatorzy: WDK w Kolonii Polskiej
Termin imprezy:  31 maja 
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej

DZIEŃ RODZINY
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Termin imprezy:  31 maja
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Święto łączy w sobie Dzień Matki i 
Dzień Ojca. W jego trakcie odbędą się gry 
i zabawy dla całych rodzin oraz występy w wy-
konaniu dzieci i młodzieży skupionych 
w zespołach działających pod patronatem 
Ośrodka Kultury. 

RAJD ROWEROWY „PO ZDROWIE” 
Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Leżajskiej, MCK Leżajsk, CITiK,
Termin imprezy:  30 maja

„DZIEŃ DZIECKA”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie, MOSiR  w Nowej Sarzynie
Termin imprezy: 1 czerwca 
Miejsce: MOSiR  w Nowej Sarzynie
Krótki opis: Impreza plenerowa, integracyjna 
dla dzieci i młodzieży.

GMINNE ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA 
Termin imprezy: 2-3 czerwca 
Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizatorzy: OK w Wierzawicach, GOK Gmi-
ny Leżajsk
Krótki opis: Organizacja konkursów dla przed-
szkolaków z terenu Gminy Leżajsk w tym kon-
kurs piosenki, plastyczny, recytatorski.

DZIEŃ DZIECKA
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym 
Termin imprezy:  7 czerwca 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym  
Krótki opis: Piknik dla dzieci i młodzieży, gry, 
zabawy, quizy na świeżym powietrzu.

MALI KRZEWICIELE TRADYCJI LUDOWYCH
Organizatorzy: Przedszkole nr 1 i Przedszkole 
„ Niezapominajka” z Nowej Sarzyny.
Termin imprezy: 10 czerwca 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Krótki opis: Przegląd przyśpiewek i tańców 
ludowych regionu rzeszowskiego w wykona-
niu dzieci 5, 6 letnich z terenu Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna, którego celem jest rozbudzenie 
przynależności narodowej oraz znajomość kul-
tury i tradycji naszego regionu.

 „ISKIERKA” 2015 – 
PRZEGLĄD KONKURSOWY

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Termin imprezy: 12 czerwca
Miejsce: Sala widowiskowa MCK Leżajsk 

XXIX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 
„ISKIERKA” 2015

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Termin imprezy: 14 czerwca
Miejsce: Sala widowiskowa MCK Leżajsk 

DNI GMINY KURYŁÓWKA
Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK  
w Kuryłówce
Termin imprezy: 13-14 czerwca 
Miejsce: Kuryłówka
Krótki opis: Dni Gminy są okazją do wspólne-
go spotkania, biesiady i integracji społecznej 
mieszkańców gminy Kuryłówka. W tym dniu 
ma miejsce prezentacja dorobku kulturalne-
go Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce. 
Ponadto prezentacje kulinarne Kół Gospodyń 
Wiejskich, koncerty zaproszonych artystów,  
a także liczne atrakcje dla dzieci oraz nieodłącz-
na zabawa na zakończenie.   

„SIADŁA PSZCZÓŁKA NA JABŁONI….” 
Organizatorzy: Muzeum Ziemi Leżajskiej, 
Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, Wojewódz-
ki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie
Termin imprezy: 14 czerwca 
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Krótki opis: I Powiatowy kiermasz pszczelar-
sko-kwiatowy.

KONCERT ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH 
MCK „PIECHOTĄ DO LATA”

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Termin imprezy: 18 czerwca
Miejsce: Sala widowiskowa MCK Leżajsk 

ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO
Organizatorzy: WDK w Kolonii Polskiej
Termin imprezy: 20 czerwca 
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej
Krótki opis: Zakończenie Roku Kulturalnego 
zespołów działających przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kuryłówce oraz uczestników Świetlic 
Środowiskowych z terenu gminy Kuryłówka 
to okazja do piknikowego szaleństwa. Upływa 
ono pod znakiem rozmaitych konkurencji spor-
towych i pieczenia kiełbasek przy ognisku.

DNI LEŻAJSKA; Organizator: Urząd Miejski w Leżajsku; Termin imprezy: 30 -31 maja 

CZERWIEC
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ŚWIĘTO WSI STARE MIASTO – PIKNIK PLENEROWY
Organizatorzy: Organizacje Społeczne w Starym Mieście, GOK Gminy Leżajsk
Termin imprezy: 28 czerwca 
Miejsce: Stadion sportowy w Starym Mieście
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin, połączony z występami zespołów artystycznych.

BIESIADA WIEJSKA – IMPREZA 
INTEGRACYJNA W PISKOROWICACH

Organizatorzy: OK, KGW w Piskorowicach, 
GOK Gminy Leżajsk
Termin imprezy: 21 czerwca
Miejsce: OK w Piskorowicach
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych ro-
dzin, połączony z występami zespołów arty-
stycznych i konkursami rodzinnymi.

ŚWIĘTO WSI - BIESIADA WIEJSKA
Termin imprezy: 28 czerwca 
Miejsce: OK w Dębnie
Organizatorzy: OK, KGW w Dębie, GOK Gminy 
Leżajsk
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych ro-
dzin, połączony z występami zespołów arty-
stycznych i konkursami rodzinnymi.

KONCERT W RAMACH XXIV MFMOIK 
Termin imprezy: 29 czerwca
Miejsce: Bazylika OO. Bernardynów w Leżajsku 
godz. 19.00

KONCERT INAUGURACYJNY W RAMACH 
XXIV  MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU 

MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ 
Termin imprezy: 22 czerwca
Miejsce: Bazylika OO. Bernardynów w Leżajsku 
godz. 19.00

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA  Z CYKLU 
„…BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY…” - 

KALÓWKA 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i 
Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce
Termin imprezy: 29 czerwca 
Miejsce: Kuryłówka (kościół Św. Józefa  
w Tarnawcu, pomnik na Kalówce) 
Krótki opis: Siedemdziesiąt jeden lat temu, 
kiedy na świecie szalała wojenna zawieru-
cha,  na kuryłowskiej Kalówce przebywali 
partyzanci AK wraz z rannym dowódcą 
Ernestem Wodeckim ps. „Szpak”. Chcieli 
odpocząć po krwawych walkach w Szysz-
kowie. Niestety dzień ten dla naszych par-
tyzantów zakończył się tragicznie. Wszyscy 
zginęli z rąk szwadronu Kałmuków. Było to 
29 czerwca 1944 roku. Właśnie w tym dniu, 
każdego roku mamy do spełnienia swój pa-
triotyczny obowiązek – być tutaj, pamiętać  
i uczyć, swoją obecnością i postawą, pa-
triotyzmu młode pokolenia. 

„NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD TRZEBOŚNICĄ”
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, Oddział PTTK w Nowej Sarzynie, Rada 
sołecka w Judaszówce,  KGW w Judaszówce
Termin imprezy: 28 czerwca 
Miejsce: Filia Ośrodka Kultury w Judaszówce,
Krótki opis: Impreza rekreacyjna o zabarwieniu folklorystycznym. Ma za zadanie przybliżyć 
współczesnemu społeczeństwu starosłowiański zwyczaj świętowania najkrótszej nocy w roku. 
Na imprezę zapraszane są zespoły folklorystyczne z naszego powiatu które prezentują oby-
czaj puszczania wianków. Impreza jest jednocześnie okazją do powitania wakacji przez dzieci  
i młodzież.  W trakcie koncertów i zabaw organizowane są również marsze na orientację 
i „Poszukiwanie kwiatu paproci”. Impreza odbywa się przy filii Ośrodka Kultury w Judaszówce.
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RAJD ROWEROWY TMZL 
“MIEJSCA PAMIĘCI WALK PARTYZANCKICH 

W GMINIE GRODZISKO” 
teren gminy Grodzisko Dolne, 30 maja 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej                     
e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl

MCK - Centrum Informacji Turystycznej  
i Kulturalnej, tel. (17) 785 11 35

2 LEŻAJSKI BIEG ZOŚKI TUROSZ 
NA DYSTANSIE 15 KM 

Leżajsk, 30 maja 
Uczniowski Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku               
tel. (17) 242 00 33

www.biegzoskiturosz.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku 

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

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIECI 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PRZE-
WODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

leżajsk (boisko Orlik), kwiecień
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku 

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

POWIATOWA LIGA W PIŁCE NOŻNEJ
 O KLUBOWE MISTRZOSTWO POWIATU 

LEŻAJSKIEGO – SEZON 2015
teren powiatu leżajskiego 
9 maja – 31 października 

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

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

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

Powiatowa liga w piłce nożnej organizowa-
na jest w kategorii młodzików, trampkarzy 
i juniorek. Biorą w niej udział drużyny dziew-
cząt i chłopców z terenu Powiatu Leżajskiego 
i z poza jego obszaru. Rozgrywki prowadzone 
są w sezonie „wiosna-jesień” w systemie „każ-
dy z każdym – mecz i rewanż” w różnych miej-
scowościach naszego 
powiatu. Celem rozgry-
wek jest popularyzacja 
i upowszechnianie pił-
ki nożnej w powiecie, 
podwyższenie wyszko-
lenia zawodników oraz 
wyłonienie klubowego 
mistrza powiatu w po-
szczególnych katego-
riach w roku 2015.

INDYWIDULANE MISTRZOSTWA WOJE-
WÓDZTWA ŻAKÓW W TENISIE STOŁOWYM

Nowa Sarzyna, 26 kwietnia
Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

tel.(17) 853 22 70
Pariafialny Uczniowski Klub Sportowy “Arka-

przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni
tel.(17) 241 65 37

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11

32 najlepsze podkarpackie żaczki i 32 żaków, 
przystąpi do walki o medale w grach singlo-
wych, a także o awans do Indywidualnych 
Mistrzostw Polski Żaków w Międzyzdrojach. 
Młodzi teniści stołowi Podkarpacia, w tym za-
wodnicy Arki, w tej kategorii wiekowej należą 
do ścisłej czołówki Polski. 

Imprezy 
sportowe

KWIECIEŃ MAJ

TYDZIEŃ SPORTU 
Leżajsk, 23-31 maja 

Szkoły Podstawowe Nr 1, 2 i 3 z Leżajska 
oraz Gimnazjum Miejskie 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku 
tel. (17) 242 01 18, fax (17) 242 03 02

ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEJ 
OLIMPADY MŁODZIEŻY W RAMACH IX 

PUNKTOWANEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO 
W KOLARSTWIE GÓRSKIM O PUCHAR ZIE-
MI LEŻAJSKIEJ I STAROSTY LEŻAJSKIEGO 

Tarnogóra (las kopecki), 26 kwietnia
Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Azalia”

w Brzózie Królewskiej                                                 
tel. kom. 512 436 427 

Wyścig zostanie rozegrany wśród kobiet  
i mężczyzn w kategoriach wiekowych od 
młodzika do juniora starszego. W ramach 
wyścigu zostaną przeprowadzone elimina-
cje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
W  imprezie weźmie udział około 150 zawod-
niczek i zawodników z całego kraju na czele z 
medalistami Mistrzostw Polski.  

XVI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW 
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO 

Leżajsk, marzec 
Licealny Uczniowski Klub Sportowy

przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku
tel. (17) 242 00 19

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

Turniej piłki siatkowej to cykliczna impreza 
sportowa z udziałem drużyn siatkarzy repre-
zentujących szkoły ponadgimnazjalne z Lubli-
na, Zamościa, Biłgoraja i Leżajska. 

MARZEC
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XIII MIĘDZYSZKOLNE SPŁAWIKOWE 
ZAWODY WĘDKARSKIE 

Nowa Sarzyna (stawy Janda), maj
Koło PZW Nr 28 „Szuwarek”w Nowej Sarzynie 

e-mail: kolo.szuwarek@gmail.com 
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie                          

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11
Uczniowski Klub Sportowy „Azalia” przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Woli Zarczyckiej

tel. (17) 241 72 36   

DZIEŃ DZIECKA – ZAWODY PŁYWACKIE 
O PUCHAR DYREKTORA MOSIR-U 

Leżajsk, 1 czerwca
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku 

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

ZAWODY WĘDKARSKIE 
Z OKAZJI “DNIA DZIECKA” 

Grodzisko Dolne (zalew „Czyste”)
1 czerwca

Koło PZW Nr 37 ”Pstrąg” w Grodzisku Dolnym
tel. kom. 696 20 12 87  

SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE
Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Nowa sarzyna (stawy Janda), 1 czerwca
Koło PZW Nr 28 „Szuwarek”w Nowej Sarzynie 

e-mail: kolo.szuwarek@gmail.com 

XII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY 
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO O 

„UŚMIECH DZIECKA 2015”
Leżajsk (SP Nr 1), 7 czerwca

Uczniowski Klub Sportowy 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku               

tel. (17) 242 00 33

Turniej organizowany od jedenastu lat promu-
jący szachy w powiecie leżajskim z udziałem 
dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych gru-
pach wiekowych.  

III TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR 
STAROSTY LEŻAJSKIEGO

 Leżajsk (SP Nr 1), 14 czerwca
Uczniowski Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku               
tel. (17) 242 00 33

Turniej z udziałem dzieci, młodzieży i doro-
słych w różnych grupach wiekowych, którego 
celem jest popularyzacja tenisa stołowego jako 
dyscypliny sportowej dla wszystkich chętnych, 
promocja aktywnego stylu życia oraz propago-
wanie i rozwijanie aktywności fizycznej. 

MARSZOBIEG “BEZPIECZNE WAKACJE”
Nowa Sarzyna (stadion MZKS „unia”)

 czerwiec
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowej 

Sarzynie, tel. kom. 691 674 385
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie                          

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11                         
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku 

tel. (17) 240 63 99, fax 240 63 19
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Nowej 

Sarzynie, tel. (17) 241 14 66

WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK 

IM. WŁADYSŁAWA PIŁATA 
Nowa Sarzyna (stadion MZKS „unia”)

27 czerwca
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowej 

Sarzynie, tel. kom. 691 674 385
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie                         

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11
Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna” S.A. 

tel./fax (17) 240 71 11
Miejsko Zakładowy Klub Sportowy

„Unia” Nowa Sarzyna
tel. (17) 241 10 70, fax 240 79 78

W turnieju organizowanym im. Władysława 
Piłata, wieloletniego Dyrektora Zakładów Che-
micznych „Organika-Sarzyna”, uczestniczą 
drużyny reprezentujące kluby honorowych 
dawców krwi z terenu województwa podkar-
packiego. Głównym celem imprezy jest m.in. 
promowanie zdrowego stylu życia, promo-
cja honorowego krwiodawstwa, promowa-
nie udzielania pierwszej pomocy, nawiązanie 
współpracy między klubami HDK. 

LETNI PIKNIK SPORTOWY
Łętownia (gimnazjum sołectwo Majdan 

Łętowski), czerwiec 
Uczniowski Klub Sportowy „Lasovia” 

przy Gimnazjum w Łętowni, Sołectwo Majdan 
Łętowski, tel./fax (17) 241 70 42

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie                          
tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

RODZINA RAZEM
Wola Zarczycka, czerwiec 

Przedszkole Samorzadowe w Woli Zarczyckiej
tel. (17) 241 70 15

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie                          
tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

CZERWIEC

23. F2 - PUCHAR 
ŚWIATA 

WIERZAWICE 
MEMORIAŁ 

EUGENIUSZ KUJANA  
Wierzawice, 

26-28 czerwca
Klub Modelarski 

im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach
tel./fax (17) 242 40 03

Zawody rozgrywane zgodnie przepisami Ko-
deksu Sportowego Federacji Lotniczej FAI, 
a uczestniczą w nich modelarze posiadający 
licencję sportową wydaną przez Aeroklub Na-
rodowy na 2015r. Loty konkurowe i finałowe 
rozgrywane są w następujących klasach mo-
deli latających na uwięzi: modele prędkościowe (F2A), akrobacyjne (F2B) i wyścigowe (F2C).

I RODZINNY FESTYN 
SPORTOWO-REKREACYJNY

Nowa sarzyna, czerwiec 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

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

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie                          
tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

KALENDARZ imprez i uroczystości ■marzec - czerwiec 2015
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31 medali Mistrzostw Polski, 
w tym 8 złotych oraz trzykrotny 
udział w Mistrzostwach Świata  
i Europy to podsumowanie sukce-
sów klubu, który w tym roku ob-
chodzi okrągły jubileusz. 

3 stycznia br. prezes Stanisław 
Zygmunt podsumował działal-
ność oraz podziękował wszystkim 
zaangażowanym w rozwój kolar-
stwa i osiągnięte sukcesy sporto-
we. Wyróżnienia i podziękowania 
trafiły do księży, lokalnych przed-
siębiorców, działaczy sportowych, 
jednostek samorządowych i me-
diów. Na uroczystości obecni byli 
również trenerzy zaprzyjaźnio-
nych klubów.

W tym dniu Odznaczenie Pol-
skiego Związku Kolarskiego otrzy-
mali: Szczepanik Beata, Franus 
Andrzej, Cichoń Marian, Kozyra 
Jan, Lipianin Andrzej, Pudeł-
kiewicz Zbigniew. Zarząd klubu 
wręczył pamiątkowe statuetki za-
wodnikom „Azalii” oraz przyjął  
w swoje grono nowych kolarzy. Ju-
bileuszowe spotkanie było okazją 
do spotkania zawodników aktual-
nie reprezentujących klub z Brzó-
zy Królewskiej z tymi, którzy już 
zakończyli swoją przygodę z ko-
larstwem. Był to czas wspomnień 
i podsumowań wyników osiągnię-
tych przez zawodników z „Azalii”.

Poniżej kalendarium działal-
ności Klubu: 

Lata 1994-1995 Pojawia się 
pomysł założenia sekcji kolarskiej 
przy Ludowym Klubie Sportowym 
„Azalia” w  Brzózie Królewskiej. 
Jej założycielami wówczas byli: śp. 
Wiesław Ćwirlej oraz Stanisław 
Zygmunt. Sekcja kolarska zosta-
ła zasilona przez zawodników  
z ówcześnie funkcjonujących filii 
klubów w Brzózie Królewskiej  
i Nowej Sarzynie: Czarnych 
Rzeszów a później Tęcza-Plon 
Rzeszów. Nowopowstała sekcja ko-
larska zyskała także strategicznego 
sponsora jakim były Zakłady Piwo-
warskie w Leżajsku oraz Gmina Le-
żajsk. Sukcesy przyszły dość szyb-

ko bo jeszcze w roku 1994 Jacek 
Szczepanik zdobył brązowy medal  
w Szosowych Górskich M.P.  
w Jedlinie Zdroju, był to zarazem 
pierwszy medal w historii klubu 
na zawodach rangi Mistrzostw 
Polski. Rok później został powo-
łany do Kadry Polski Juniorów, 
gdzie wraz z Krzysztofem Dana-
kiem zdobył srebrny medal w Mi-
strzostwach Polski w jeździe dwój-
kami na czas w Zamościu. 

Rok 1996 W Lesku odbyły się 
Szosowe Górskie Mistrzostwa Pol-
ski gdzie Jacek Szczepanik zdobył 
złoty medal w kategorii Junior. 
Miesiąc później klub wzbogacił 
się o drugi tytuł Mistrza Polski  

w jeździe dwójkami na czas  
w składzie J. Szczepanik i K. Da-
nak, po których Jacek został po-
wołany do reprezentacji na Mi-
strzostwa Świata w Słowenii. Było 
to ogromne wyróżnienie dla za-
wodnika jak i  całego klubu. 

Lata 1997-1998 Zawodnicy 
startowali w grupie seniorskiej,  
w której zdobyli brązowy medal  
w składzie Jacek Szczepanik  
i Marek Błażej na Mistrzostwach 
Polski w jeździe dwójkami na czas 
do lat 23 w Koronowie koło Byd-
goszczy. 

W latach 1999-2001 Do 
zespołu dołączył Dawid Kru-
pa, który został wypożyczony  
z Rzeszowa w celu uzupełnienia 
składu Orlików do lat 23, gdzie 
później zdobył złoty medal na 
Mistrzostwach Polski Orlików 
ze startu wspólnego oraz srebrny 
medal w szosowych górskich 
Mistrzostwach Polski. W tym 
samym roku dwóch zawodników 
„Azalii”: Dawid Krupa i Marek 
Błażej zostało powołanych na 
Mistrzostwa Europy w Weronie 
we Włoszech, a miesiąc później  
D. Krupa i J. Szczepanik wyruszyli 
na Mistrzostwa Świata do Portu-
galii. Na zakończenie bogatego 
sezonu Dawid i Marek zdobywa-
ją jeszcze jeden srebrny medal  
w jeździe dwójkami na czas. 

Lata 2002-2003 To kolejne suk-
cesy zawodników z „Azalii” Mate-
usz Pawęzka w jeździe indywidual-
nej na czas został Mistrzem Polski 
oraz w jeździe dwójkami na czas  
z Adamem Sadło wywalczyli srebr-
ny medal. W tym samym roku 
Bartłomiej Zygmunt w kategorii 
młodzik zdobył nieoficjalny tytuł 
W-ce Mistrza Polski  w wyścigu ze 
startu wspólnego, który odbył się  
w Warszawie przy wyścigu Tour 
de Pologne. Klub podpisuje także 
nową umowę sponsoringu z firmą 
Maante-Dystrybutor Paliw w Le-
żajsku. 

Rok 2004 Drużyna w składzie: 
Adam Sadło, Bartek Zygmunt, 
Konrad Wdowik, Marcin Nie-
dzwiółka w jeździe drużynowej na 
czas w kategorii Junior Młodszy 
zdobywa brązowy medal na Mi-
strzostwach Polski w Koronowie. 
Był to też rok, w którym doszedł 
kolejny nowy sponsor – Ceramika 
Harasiuki.

Lata 2005-2007 Powstała sek-
cja kolarska dla kobiet, która rok 
później wystartowała w Mię-
dzynarodowym wyścigu „Skoda 
Auto Grand Prix MTB” w kolar-

stwie górskim, w którym Kasia 
Wilkos stawała trzykrotnie na 
podium, a w klasyfikacji general-
nej wyścigu zajęła 3 miejsce. Na 
początku 2007 roku przychodzą 
nowi sponsorzy – Fabryka Maszyn  
w Leżajsku i Zakład Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego Hortino  
w Leżajsku. W tym samym roku 
Dariusz Głuszak zdobywa Szoso-
we Górskie Mistrzostwo Polski,  
a w roku kolejnym zostaje powoła-
ny do Kadry Polski Juniorów. 

Rok 2008 to rok, w którym 
zawodnicy z Brzózy Królewskiej 
wzięli udział w serii wyścigów,  
a także zostały wznowione star-
ty w kolarstwie przełajowym, 
gdzie Kasia Wilkos biorąc udział  
w Przełajowych Mistrzostwach 
Polski zdobyła brązowy medal. 
Kolejnym wyścigiem był II Ogól-
nopolski Wyścig w Kolarstwie 
Górskim o Puchar Ziemi Leżaj-
skiej, w którym całe podium zo-
stało zajęte przez zawodników 
„Azalii”. W Sosnowcu zostały ro-
zegrane Mistrzostwa Polski LZS, 
gdzie tytuł Mistrzyni Polski zdo-
była K. Wilkos, a Dariusz Głuszak 
wystartował z Reprezentacją Pol-

XX-lecie sekcji kolarskiej 
w Brzózie Królewskiej

Sponsorzy Klubu

Medaliści Mistrzostw Polski 1992-2014

Odznaczenia dla Zarządu Klubu oraz działaczy od Polskiego Związku Kolarskiego

Z archiwum Klubu

■ SPORT
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z Brzózy Królewskiej.  
Rok 2013 Przełajowe Kolarskie 

Mistrzostwa Polski rozpoczęły 
sezon dla zawodników z Brzó-
zy Królewskiej, które odbyły się  
w Koziegłowach, gdzie Katarzyna 
Socha zdobyła Wicemistrzostwo 
Polski, natomiast w Pucharze Pol-
ski w kolarstwie szosowym, któ-
ry odbył się w Kłomnicach koło 
Częstochowy Katarzyna Kozyra 
zwyciężyła w jeździe indywidual-
nej na czas w kategorii Juniorka,  
a Katarzyna Socha zajęła 2 miejsce  
w kategorii Juniorka Młodsza.

Rok 2014 Tak jak rok wcześniej 
zawodnicy „Azalii” sezon rozpo-
częli od Przełajowych Kolarskich 
Mistrzostw Polski w Bieganowie 
koło Słubic, w których Katarzyna 
Socha zdobywa złoty medal i tytuł 
Mistrzyni Polski. Kolejne zawody 
miały miejsce w Wałbrzychu. Były 
to OOM w ramach Mistrzostw 
Polski, na których Katarzyna 
Socha zdobyła srebrny medal  
w jeździe indywidualnej na czas. 
W tym roku zostali także pozyskani 
nowi sponsorzy, tj. Zakłady Mięsne 
Smak-Górno oraz Firma METKOS 
Kowalstwo Artystyczne i Malarnia 
Proszkowa  Edwarda Kosiny. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim sponsorom oraz działaczom 
za duże zaangażowanie na rzecz 
klubu z Brzózy Królewskiej. Suk-
ces sportowy ma wielu ojców,  
a o sukcesie klubu decydują ludzie. 

SPORT ■
ski w Pucharze Świata w Luksem-
burgu. Kasia Wilkos zdobyła rów-
nież Wicemistrzostwo Polski na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w wyścigu ze startu wspól-
nego. W Szosowych Górskich 
Mistrzostwach Polski Dariusz 
Głuszak zdobył srebrny medal,  
a w Bydgoszczy na Mistrzostwach 
Polski i OOM w kolarstwie gór-
skim Katarzyna Wilkos została 
Mistrzynią Polski.

W roku 2009 przeprowadzony 
został plebiscyt na Talent Roku 
organizowany przez Gazetę Co-
dzienną „Nowiny”. Katarzyna Wil-
kos zajmuje 2 miejsce. Odbywają 
się Przełajowe Mistrzostwa Polski 
w Gorzycach k/Słubic, gdzie Ania 
Socha zdobywa Wicemistrzostwo 
Polski, a Kasia Socha brązowy me-
dal. Start w OOM w tym samym 
roku przynosi Katarzynie Wilkos 
sukces w postaci tytułu Mistrzyni 
Polski ze startu wspólnego. Kolej-
ną imprezą były Szosowe Górskie 
Mistrzostwa Polski w Wałbrzychu, 
w których Kasia Socha zdobyła 
swój drugi tytuł Mistrzyni Pol-
ski. Świetna forma zawodniczek  
z „Azalii” zaowocowała w Mi-
strzostwach Polski w jeździe dwój-
kami na czas, w których zdobyły 

złoty medal. W kolejnej tej samej 
imprezie drużyna w składzie: Ka-
tarzyna Wilkos, Anna Socha oraz 
Kinga Socha zdobywają Wicemi-
strzostwo Polski w jeździe druży-
nowej na czas. 

Rok 2010 został rozpoczęty 
startem w kolarskich Przełajo-
wych Mistrzostwach Polski, które 
zostały rozegrane w Szczekoci-
nach, gdzie Ola Stępień zajęła  
2 miejsce, a Karolina Stępień - 3. 

Kolejną wygraną jaka miała miej-
sce w tym roku to wygrana Kasi 
Wilkos w plebiscycie przeprowa-
dzonym przez Gazetę Codzienną 
„Nowiny” na Talent Roku Wo-
jewództwa Podkarpackiego. Na-
stępny medal w kolorze brązowym 
został zdobyty na Mistrzostwach 
Polski MTB w Wałbrzychu przez 
wcześniej wspomnianą Kasię Wil-
kos, natomiast Kinga Sowa zdoby-
ła brązowy medal na Szosowych 
Górskich Mistrzostwach Polski  
w Jeleniej Górze. Był to również 
rok, w którym Powiat Leżajski za-
czął finansowo wspierać sekcję ko-
larską. 

Rok 2011 to kolejne sukcesy 
Katarzyny Wilkos, a mianowicie 
brązowy medal Mistrzostw Polski  
w kolarstwie przełajowym w Go-

ścięcinie. Następnym turniejem 
były Mistrzostwa Polski w jeździe 
indywidulanej na czas w Czę-
stochowie gdzie zawodniczka 
zdobyła srebrny medal, a w Bo-
rowicach na Szosowych Górskich 
Mistrzostwach Polski brązowy 
medal w kategorii Juniorka. Po 
odniesionych sukcesach w Polsce 
przyszło powołanie na Mistrzo-
stwa Świata, które odbywały się  
w Dani. 

Rok 2012 również obfitował 
w wiele wyścigów z udziałem 
zawodników z „Azalii”, najważ- 
niejsze z nich to Mistrzostwa 
Polski w kolarstwie przełajowym 
w Ełku, które wygrała najmłodsza 
zawodniczka klubu z Brzózy 
Królewskiej – Katarzyna Socha. 
Mistrzostwa Polski MTB w Kiel-
cach, gdzie drugie miejsce zajęła 
również K. Socha oraz Mistrzo-
stwa Małopolski Młodzików  
w jeździe na czas: 1 miejsce –  
K. Socha, 2 miejsce – W. Kostyra,  
3 miejsce – W. Miazga. W sierpniu 
tego roku zostały zorganizowane 
w Nowej Sarzynie Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w jeździe dwójkami na czas, oraz 
wyścig ze startu wspólnego, te 
dwie kategorie zostały zdomino-
wane przez zawodników „Azalii” 

Z archiwum Klubu

Stanisław Zygmunt

trener i współtwórca sekcji ko-
larskiej w Ludowym Zespole 
Sportowym „Azalia” Brzóza 
Królewska. Wychowawca mi-
strzów i wicemistrzów Pol-
ski w kolarstwie szosowym, 
górskim MTB i przełajowym  
(w konkurencjach kobiecych 
oraz męskich). Nagrodzony 
przez Ministra Sportu i Tu-
rystyki odznaką „Za Zasługi 
dla Sportu”: w 2006 r. – brązo-
wą, w 2011 r. – srebrną. Polski 
Związek Kolarski przyznał mu 
w 2000 r. odznaczenie złotego 
stopnia „Za Zasługi dla Ko-
larstwa Polskiego”. W plebiscy-
cie czytelników rzeszowskiego 
dziennika Nowiny w kategorii 
„Trener Roku 2009” zdobył  
3 miejsce. W maju 2013 r. na-
grodzony statuetką „Przyjaciel 
Powiatu Leżajskiego” w katego-
rii – społecznik.

MP Krajowego Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych 

w kolarstwie przełajowym
17 stycznia 2015 roku  

w Koźminku koło Kalisza od-
były się Mistrzostwa Polski 
Krajowego Zrzeszenia Ludo-
wych Zespołów Sportowych  
w kolarstwie przełajowym. Na 
tej imprezie nie zabrakło kola-
rzy z grupy Smak Górno Poltino 
Azalia Brzóza Królewska. Wy-
ścig do łatwych nie należał, ale 
zawodnicy z „Azalii” poradzili 
sobie bardzo dobrze. W kate-
gorii młodziczek Mistrzostw 
Polski LZS-ów Brygida Pier-
siak zdobyła złoty medal. 
Natomiast jej kolega Patryk 
Plasota wśród młodzików wi-
cemistrzostwo. Dzień później 
rozegrano finał Pucharu Polski, 
gdzie w klasyfikacji general-
nej Pucharu Polski Brygida 
również zajęła pierwsze miej-
sce. Sezon wyścigów przełajo-
wych po tych mistrzostwach 
dobiegł końca, teraz kolarze 
będą mieli chwilę zasłużonego 
odpoczynku, po czym zaczną 
się przygotowania do wyści-
gów szosowych. Zawodnikom 
gratulujemy odniesionych zwy-
cięstw oraz życzymy kolejnych  
w nadchodzącym sezonie.

KC, SZ
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Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów wyjaśnia: 

Gwarancja to – obok rękojmi 
– podstawa złożenia reklamacji. 
Jest to dobrowolne oświadcze-
nie dotyczące jakości towaru 
złożone przez przedsiębiorcę, 
czyli gwaranta.

Treść gwarancji powinna być 
sformułowana w sposób jasny  
i zrozumiały, w języku polskim.

Gwarancja wskazuje obowiąz-
ki gwaranta i uprawnienia kon-
sumenta w przypadku, gdy sprze-
dany towar nie ma właściwości 
określonych w  oświadczeniu 
gwarancyjnym. W  szczególności 
powinna zawierać takie informa-
cje, jak:

■ nazwa i adres gwaranta lub 
jego przedstawiciela w Polsce;

■ czas trwania i zasięg teryto-
rialny ochrony gwarancyjnej;

■ uprawnienia przysługujące 
w razie stwierdzenia wady;

■ stwierdzenie „Gwarancja nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z przepisów o rę-
kojmi za wady rzeczy sprzedanej”.

Warto pamiętać, że obiet-
nice złożone w reklamie są 
traktowane na równi z tymi 
zawartymi w oświadczeniu 
gwarancyjnym.

Gwarantem może być produ-
cent, importer, dystrybutor lub 
sprzedawca.

Uwaga! Sprzedawca może, ale 
nie musi być gwarantem. Powin-
no to być określone w oświadcze-
niu gwarancyjnym. Jeżeli nie jest, 
można uznać, że gwarancji udzie-
lił przedsiębiorca, który złożył 
oświadczenie.

Czas gwarancji zależy od woli 
gwaranta, może więc ona trwać 
np. rok lub 5  lat bądź zostać 
udzielona dożywotnio.

Ważne! Jeżeli w oświadcze-
niu gwarancyjnym nie określono 

okresu ochrony, przyjmuje się, że 
wynosi on 2 lata – licząc od dnia, 
w którym wydano towar konsu-
mentowi.

Jeżeli gwarant wymienił wa-
dliwy produkt na nowy lub do-
konał istotnych napraw, termin 
gwarancji biegnie od nowa od 
momentu dostarczenia kliento-
wi wymienionej lub naprawionej 

rzeczy. W przypadku wymiany 
pojedynczej części należącej do 
reklamowanego towaru czas gwa-
rancji biegnie od nowa w odnie-
sieniu do tej części – np. wymiana 
karty graficznej w komputerze.

W innych przypadkach – np. 
reklamacja w zakresie wymiany 
lub naprawy nie została uznana 
przez gwaranta albo naprawa nie 
była istotna bądź konsument żą-
dał od gwaranta działań innych 
niż wymiana i naprawa – okres 
trwania gwarancji wydłuża się 
o czas, przez który konsument 
nie mógł korzystać z towaru  
w związku ze złożoną reklamacją.

Zakres odpowiedzialności gwa-
ranta jest określony w oświadcze-
niu gwarancyjnym. Może obej-
mować przede wszystkim zwrot 
zapłaconej kwoty, wymianę bądź 
naprawę rzeczy lub zapewnienie 
innych usług (np. bezpłatne ho-
lowanie samochodu w przypadku 
awarii).

Trzeba przy tym pamiętać, 
że gwarant dobrowolnie i sa-
modzielnie określa swoje obo-
wiązki. Może zatem przewidzieć 
różne wyłączenia, w zakresie 
których konsumentowi nie bę-
dzie przysługiwało żadne upraw-
nienie – np. wyłączenie gwarancji 
w stosunku do produktów z ze-
stawu nieoznaczonych firmowym 
logo lub wyłączenie gwarancji ze 
względu na zainstalowanie opro-
gramowania innego niż to dostar-
czone przez producenta.

Udzielenie gwarancji następu-

je przez złożenie oświadczenia 
gwarancyjnego w dowolnej for-
mie, w tym również w reklamie. 
Konsument ma prawo żądać od 
gwaranta wydania oświadczenia 
na papierze lub innym trwałym 
nośniku.

Warto pamiętać, że brak do-
kumentu gwarancyjnego w żaden 
sposób nie uszczupla uprawnień 
kupującego wynikających z gwa-
rancji – mogą jednak powstać 
trudności z ustaleniem zakresu 
jej treści.

Ważne! Dokument gwaran-
cyjny powinien zostać wydany 
wraz z towarem.

Konsument składający rekla-
mację z tytułu gwarancji jest zo-
bowiązany dostarczyć wadliwy 
przedmiot na koszt gwaranta do 
miejsca wskazanego w gwarancji 
lub miejsca wydania towaru.

Jeżeli jednak z okoliczności 
(np. duże rozmiary rzeczy lub 
skomplikowany sposób montażu) 

wynika, że wada powinna zostać 
usunięta na miejscu, konsument 
jest zobowiązany udostępnić 
towar gwarantowi (np. pralka  
w domu).

Gwarant musi wykonać swoje 
obowiązki (np. naprawić lub wy-
mienić towar) w terminie wska-
zanym w oświadczeniu gwaran-
cyjnym. Jeżeli nie określono tego 
czasu, powinien uczynić to nie-
zwłocznie, nie później niż w  ter-
minie 14 dni od dnia dostarczenia 
mu rzeczy przez konsumenta.

Uprawnienia przyznane z ty-
tułu gwarancji są niezależne od 
uprawnień wskazanych w rękoj-
mi. Oznacza to, że w przypadku 
nieuwzględnienia żądań konsu-
menta w ramach jednej ze wska-
zanych podstaw ma on prawo do 
dochodzenia roszczeń na podsta-
wie drugiej dostępnej podstawy – 
np. w przypadku nieuwzględnie-
nia reklamacji z tytułu gwarancji 
konsument może złożyć reklama-
cję z tytułu rękojmi.

Uwaga! Wykonanie upraw-
nień z tytułu gwarancji nie wpły-
wa na odpowiedzialność sprze-
dawcy z tytułu rękojmi. Konsu-
ment może żądać od sprzedawcy 
– w ramach rękojmi – wymiany, 
naprawy, odstąpienia od umowy 
lub obniżenia ceny także wtedy, 
gdy towar został wymieniony lub 
naprawiony przy okazji wcze-
śniejszej reklamacji złożonej do 
gwaranta.

Jeśli kupujący korzysta z upraw-
nień wynikających z gwarancji, 
zawieszeniu podlega bieg ter-
minu na wykonanie uprawnień  
z tytułu rękojmi, polegający na 
konieczności złożenia konkret-
nych żądań w ciągu roku od za-
uważenia wady. Aby skutecznie 
zawiesić bieg tego terminu, wy-
starczy poinformować sprze-
dawcę o wadzie.

Podstawa prawna: art. 577-581 
Kodeksu Cywilnego

www.uokik.gov.pl 

PORADNIK KONSUMENTA

Gwarancja

Zarząd Dróg Powiatowych
Zawiadamia, że w okresie występowania wiosennych przełomów

w 2015 r. na sieci dróg powiatowych będą wprowadzane
OGRANICZENIA RUCHU

Ograniczenia nie dotyczą regularnej komunikacji autobusowej i gimbusów dowożących
dzieci do szkół z zachowaniem normalnej liczby pasażerów.

Informacja od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 tel. 17 242 11 81

Urząd Skarbowy w Leżajsku
DZIEŃ OTWARTY

7 marca 2015 r. w godz. 9.00 - 13.00
Pracownicy urzędu w tym dniu udzielać będą 
porad i wyjaśnień w sprawach podatkowych.

Urząd Skarbowy w Leżajsku informuje, iż
ZEZNANIA PODATKOWE ZA 2014 ROK

będą przyjmowane w dniach 29 - 30 kwietnia 2015 r.
w godz. 7.15 - 18.00.

■ KOMUNIKATY
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WŁAMANIA I KRADZIEŻE
W ostatnim czasie nastąpił wzrost zdarzeń polegających na włamaniach i kradzieżach. 

W związku z tym, apelujemy do mieszkańców powiatu leżajskiego o przekazywanie do najbliższej jednost-
ki Policji informacji dotyczących nieznanych i podejrzanie zachowujących się osób, pojawiających się  
w naszym najbliższym sąsiedztwie. Warto też zapisywać numery rejestracyjne samochodów, którymi się 
poruszają. 

Pamiętajmy, że powinniśmy dbać o nasze dobra, ale też nie zapominajmy o naszych sąsiadach.  
Jeśli zauważymy coś podejrzanego, przekażmy wszystkie informacje Policji.

Kontakt: 997, 112, (17) 2406 310 lub do najbliższej jednostki Policji.

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym 
gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy,  
a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. Uniemożliwia pra-
widłowe rozporowadzanie tlenu we krwi i może powodować 
uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.
Jeśli używasz drewna lub węgla dokonuj okresowych przeglą-
dów nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziem-
nego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. 
Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu 
instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

■ ból głowy
■ ogólne zmęczenie
■ duszności 
■ trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, nieregularny
■ senność
■ nudności

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zabu-
rzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest 
on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia truci-
zny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą 
– umiera.

JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?

CO TO JEST TLENEK WĘGLA?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
■ natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć 
truciznę
■ jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze
■ rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj 
go, gdyż nie można doprowadzić do przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddy-
cha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddycha-
nia i masażu serca. 

■ zapewnij prawidłową wentylacje pomieszczeń,
■ stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
■ nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
■ z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komi-
na, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
■ nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie 
są wentylowane,
■ zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia 
twoja rodzina – to bardzo skuteczne urządzenia, które uratowały 
już nie jedno życie.

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla.  
W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia 
wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substan-
cje. 

CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM

JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO

Wezwij służby ratownicze: Pogotowie ratunkowe – 
tel. 999, Straż pożarną – tel. 998 lub 112

NIE DLA CZADU!

MIEJSCE POWSTAWANIA TLENKU WĘGLA

■ BEZPIECZEŃSTWO
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W 2014 roku Jednostki Ra-
towniczo-Gaśnicze Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Leżajsku oraz jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu powiatu leżajskiego 
uczestniczyły w 636 zdarzeniach. 
Wśród tych zdarzeń 413 zostało 
zakwalifikowanych jako miejsco-
we zagrożenia, 213 jako pożary  
i 10 jako alarmy fałszywe. Poza te-
renem powiatu Jednostki Ratow-
niczo-Gaśnicze w Leżajsku i No-
wej Sarzynie oraz jednostki OSP 
brały udział w  11  zdarzeniach. 
Szacunkowa wartość strat przy 
zdarzeniach wyniosła 2 mln 235,5 
tys. zł, natomiast wartość urato-
wanego mienia oszacowano na 
12 mln 981 tys. zł. W następstwie 
zdarzeń 6 osób poniosło śmierć,  
a 107 osób zostało rannych, 
w tym 2 strażaków. 

W minionym roku Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Leżajsku była orga-
nizatorem i współorganizatorem 
4 ćwiczeń aplikacyjnych i prak-
tycznych, w których brały udział 
siły i środki KSRG szczebla po-
wiatowego, w tym; Jednostki Ra-
towniczo-Gaśnicze w  Leżajsku  
i Nowej Sarzynie oraz Ochotnicze 
Straże Pożarne z  terenu powiatu,  
a także inne służby, instytucje  
i podmioty, w tym struktury 
Zarządzania Kryzysowego, Pań-
stwowe Ratownictwo Medyczne, 
Policja, Służba Leśna oraz perso-
nel inżynieryjno-techniczny za-
kładów przemysłowych. Ponadto 
Specjalistyczna Grupa Ratownic-
twa Chemiczno - Ekologicznego 

„Leżajsk” z Komendy Powiatowej 
PSP w Leżajsku poza terenem 
naszego powiatu uczestniczyła 
w  ćwiczeniach pod kryptonima-
mi: „PIONEX 2014”, „Bieszczady 
2014”, „Lubaczów 2014” i „Arła-
mów 2014”. 

W 2014 roku zorganizowano  
i przeprowadzono 4 szkolenia dla 
strażaków OSP, w tym: szkolenie 
podstawowe, szkolenie z zakresu 
działań przeciwpowodziowych  
i ratownictwa na wodach, szkole-
nie z zakresu ratownictwa tech-
nicznego oraz szkolenie naczel-
ników OSP. Łącznie przeszkolo-
no 146 strażaków OSP. Ponadto, 
na bazie Komendy Powiatowej 
PSP w Leżajsku, zostało zorga-
nizowane szkolenie doskonalące  
z zakresu kwalifikowanej pierw-
szej pomocy dla strażaków OSP  
z terenu powiatu. 

Komenda Powiatowa PSP  
w Leżajsku uczestniczyła w orga-
nizacji, obsłudze i  sędziowaniu 
Gminnych Zawodów Sportowo-
-Pożarniczych jednostek OSP na 
terenie gmin: Leżajsk, Grodzisko 
Dolne, Kuryłówka i Nowa Sa-
rzyna, a także Powiatowych Za-
wodów Sportowo-Pożarniczych 
jednostek OSP, które zostały prze-
prowadzone w Kuryłówce. 

W minionym roku przepro-
wadzono inspekcje gotowości 
operacyjnej w jednostkach OSP 
włączonych do KSRG, których 
na terenie powiatu jest 11, tj. Bie-
daczów, Brzóza Królewska, Gie-
dlarowa, Grodzisko Dolne, Gro-

dzisko Dolne Miasto, Grodzisko 
Górne, Jastrzębiec, Kuryłówka, 
Łętownia, Sarzyna, Wola Zarczyc-
ka oraz wybranych jednostkach 
OSP spoza KSRG. Przeprowadzo-
ne inspekcje wykazały dobry stan 
wyposażenia i  przygotowania 
jednostek OSP do prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych.

W roku 2014 przeprowadzono 
35 czynności kontrolno-rozpo-
znawczych w 83 obiektach, pod-
czas których stwierdzono 17 nie-
prawidłowości. Wydano 6 decyzji 
administracyjnych nakazujących 
wykonanie nałożonych obowiąz-
ków w zakresie przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych. 
Uczestniczono w 18 odbiorach 
budynków, podczas których zaj-
mowano stanowisko w sprawie 
zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem bu-
dowlanym. Ze względu na wy-
mogi ochrony przeciwpożarowej 
opiniowano organizację 3 imprez 
masowych oraz 12 miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego. 

W 2014 roku prowadzono 
szereg działań profilaktyczno-in-
formacyjnych i edukacyjnych dla 
mieszkańców powiatu leżajskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i osób niepełnosprawnych. 
W ramach tych działań organizo-
wano i uczestniczono, między in-
nymi w: Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”, „Dniach 
Otwartych Strażnic” w JRG  
w Leżajsku i Nowej Sarzynie, 

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Leżajsku
raport za 2014 rok

BEZPIECZEŃSTWO ■

próbnych ewakuacjach uczniów 
szkół, pogadankach, piknikach 
i innych akcjach propagujących 
bezpieczne zachowania podczas 
różnych sytuacji.

Znaczne osiągnięcie minione-
go roku to zakończenie inwesty-
cji budowlanej pn: „Rozbudowa  
i przebudowa budynków KP PSP 
w Leżajsku z instalacjami we-
wnętrznymi i zewnętrzną infra-
strukturą techniczną” o wartości 
ponad 1,2 mln. zł. Realizacja 
zadania pozwoliła na powstanie 
4 ogrzewanych boksów garażo-
wych, wyposażonych w nowocze-
sne odciągi spalin i automatycz-
nie podnoszone bramy garażowe. 
Dzięki inwestycji powstało no-
woczesne stanowisko kierowania  
z pełnym wyposażeniem telein-
formatycznym oraz wysokiej kla-
sy sieć strukturalna z zasilaniem 
gwarantowanym wyposażonym 
w centralny UPS i automatycznie 
uruchamiany, stacjonarny agregat 
prądotwórczy. W 2014 r. przepro-
wadzono również I etap remontu 
placu wewnętrznego, polegający 
na wymianie trylinki na kostkę 
betonową.

PSP Leżajsk 
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Są miejsca na naszej planecie, 
które każdy podróżnik wcześniej 
czy później ma ochotę odwiedzić, 
czy zdobyć. I nie chodzi tutaj  
o ekstremalne doświadczenia jak 
zdobycie Mount Everestu, za-
nurzenie się w głębinach Rowu 
Mariańskiego czy dotarcie na 
pokładzie Space One do granic 
atmosfery. Prawdopodobnie i tak, 
wyprawa taka przekroczy nasze 
możliwości: czasowe, organiza-
cyjne i finansowe. Są jednak miej-
sca, które każdy z nas może zo-
baczyć. Miejsca, które przynoszą 
dużo satysfakcji i dumy. Niestety, 
chcąc je zdobyć musimy mocniej 
zapiąć kurtkę, ubrać cieplejsze 
buty i zapomnieć o wakacyjnej 
opaleniźnie. Prawdopodobnie nie 
każdy z nas ma ochotę tak spędzić 
wymarzony urlop, pokonując set-
ki kilometów pustkowia, prze-
nikliwego chłodu i porywistego 
wiatru. A cel czasami bywa pro-
zaiczny - poprostu, naj. Najdalej, 
najwyżej, najszybciej.... Coraz 
częściej to, co kiedyś było zare-

zerwowane dla nielicznej garstki 
podróżników, dzisiaj można ku-
pić w licznych biurach podróży. 
Jednak, kiedy zdecydujemy się na 
taką wyprawę szybko okaże się, że 
ceny oferowane przez biura to de-
likatnie mówiąc przesada. A gdzie 

satysfakcja własnej zaradności, 
organizacji i uporu?

Za nami kilka dni podróży. 
Opuszczamy wioskę Św. Mikoła-
ja w Fińskim Rovaniemi (Kurier 
12/2014) przez którą przebiega 
umowna linia kręgu polarnego. 
Ruszamy dalej, zagłębiając się  
w północne tereny Finlandii. 
Przed nami Laponia, odległa kra-
ina owiana tajemniczością. Tysią-

ce hektarów karłowatych lasów, 
jezior, strumieni. Kraina dziewi-
czej przyrody rozpościerająca się 
szerokim łukiem przez północne 
tereny Norwegii, Szwecji, Finlan-
dii i Rosji. Szybko zapominamy  
o gwarnym Rovaniemi. Poko-
nując kolejne kilometry dalekiej 
północy, droga zaczyna przypo-
minać szarą nitkę na bezkresie 
zielonego materiału. Zostajemy 

sami. Słychać tylko szum opon 
i cichy pomruk silnika. Ogarnia 
nas dziwne uczucie samotności  
i odosobnienia. Z czasem wpada-
my w hipnotyczny letarg dłużącej 
się drogi. Nagle poruszenie, na 
horyzoncie pokazuje się samo-

chód. Nigdy nie spodziewałem 
się, że takie prozaiczne spotka-
nie może przynieść tyle radości. 
Grzecznościowe pozdrowienie 
ręką i ponownie pozostajemy 
sami w bezkresie przyrody. Czas 
na odpoczynek. Zatrzymujemy 
się na parkingu, tuż nad strumie-
niem. Drewniane pomosty pro-
wadzą nas do wiat ze stolikami  
i ławami. Obok toaleta, na której 
drzwiach wisi instrukcja obsługi. 
Szybko wyjaśnia się nasze zaże-
nowanie. Instrukcja zachęca do 
skorzystania z szufelki i zasypa-
nia pozostawionych nieczysto-
ści odrobiną kory znajdującą się  

w skrzynce. Aż trudno uwierzyć, 
że w kraju, w którym powsta-
ją telefony Nokia, istnieje tak 
wielkie przywiązanie do natury  
i prostych racjonalnych rozwią-
zań. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie 
z wiszącego, drewnianego mostu 
i jedziemy dalej. Po kilku kilome-
trach upragniona niespodzian-
ka. Renifer, spokojnie przecha-
dzający się po drodze. Po chwili 

kolejny i kolejny. Jak się później 
okazało ten sympatyczny czwo-
ronóg z wielkimi rozłożystymi 
rogami, panował niepodzielnie 
na drodze ku naszej radości. Wła-
śnie tutaj w Laponii ustanowiono 
Obszar Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO, obejmującego 
największe i najlepiej zachowa-
ne tereny wędrówek stad renife-
rów. 9 i pół tysiąca kilometrów 
kwadratowych zamieniono w Park 
Narodowy będący domem i miej-
scem pracy tutejszych lapońskich 
rodzin zajmujących się hodowlą 
reniferów. Po przejechaniu 350 
km zatrzymujemy się na polu 
namiotowym nad jeziorem In-
ari zwanym „Perłą Północy”. To 
trzecie, co do wielkości jezioro 
Finlandii, posiadające ponad  
3 300 wysp i wysepek. Rozbija-
my namiot, rozkładamy stolik  
i próbujemy coś ugotować walcząc  
z chmarami komarów, muszek, 
meszek i innych latających stwo-
rzeń. Kiedyś ktoś powiedział, 
że Finlandia to komary, jeziora, 
komary, lasy i jeszcze coś - ko-
mary. Po takim stwierdzeniu, 
nasze przygotowania były bardzo 

staranne. Pomimo tego, oprócz 
repelentów musimy użyć wszel-
kich technik odstraszających jak: 
machanie, zadymianie, czaro-
wanie czy klaskanie. Wieczorem 
idziemy nad jezioro. Siedząc na 
pomoście i mocząc w krystalicz-
nie czystej wodzie wędkarski kij, 
obserwujemy niezwykłe światło 
białych nocy. Magia dalekiej pół-
nocy pochłania nas bez reszty. 

Ruch prawostronny

Nordkapp – Północny kraniec Europy
NORWEGIA 

Chwila odpoczynku

Laponia - tutaj więcej jest reniferów niż samochodów

Rowerzysta w drodze na Norkapp

Urwisko wyznaczające kraniec Europy

z Ireneuszem Wołkiem

■ PODRÓŻE

Artykuł nr 28
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Nawet komary dały nam spokój. 
Piękna pogoda, i ten niesamowity 
zachód słońca - które nie zacho-
dzi. Aż trudno uwierzyć, że w 
Polsce 3000 km na południe jest 
teraz ciemna mroczna noc. Ran-
kiem, który możemy ocenić tylko 
na podstawie obserwacji zegarka, 
jedziemy dalej. Krajobraz nagle 
się zmienia. Lasy zastępują niskie, 
karłowate rośliny. Wokół nas co-
raz więcej jałowej, kamienistej 
ziemi. Przekraczając symboliczną 
granicę Fińsko - Norweską wjeż-
dżamy do tajemniczego regionu 
Finnmark, tworzącego łuk na 
samym czubku mapy Europy. To 
najdalej wysunięty w kierunku 
bieguna przyczółek cywilizacji 
europejskiej na stałym lądzie. Nie 
jest łatwo tu dotrzeć, ale więk-
szość turystów uważa poniesiony 
trud za nieodłączną część wy-
prawy. Jadąc drogą E6, zbliżamy 
się do Porsangerfiorden. Fiordu  
w którym szklą się już wody Mo-
rza Barentsa. Płaskowyż zastępu-
ją skaliste góry. Znikają drzewa  
i krzewy. Na chwile zatrzymujemy 
się przy drewnianych żerdziach, 
na których suszy się tradycyjny, 
norweski Sztokfisz. Przeważnie są 
to dorsze, pochodzące z połowów 
na Morzu Północnym. Niebo 
zasnuło się szarymi chmurami, 
zaczął padać deszcz. Samocho-
dem wstrząsają porywy wiatru, 
a przed nami rowerzysta, ubrany  
w kamizelkę odblaskową, cią-
gnie niewielka przyczepkę. 
Wielki szacunek za odwagę  
i wytrwałość. Po chwili wjeż-
dżamy do podmorskiego tunelu. 
Droga mocno opada w dół. 212 
m pod poziomem morza i 7 ki-
lometrów długości robi wraże-

nie, tym bardziej że przeprawa 
została zbudowana tylko po to, 
aby ułatwić turystom zdobycie 
przylądka północnego. To jeden 
z najdłuższych i najgłębszych 
podmorskich tuneli świata, za 
który, niestety trzeba zapłacić. 
Jesteśmy na wyspie Mageroya, na 
której leży przylądek północny. 
Zaczyna się najbardziej niesamo-
wity odcinek podróży. Krajobraz 
przywodzi na myśl sceny z filmów 
scence fiction. Droga ostrymi za-
krętami wspina się niewyobrażal-
nie stromo nad brzeg przepaści, 
by za chwilę gwałtownie opaść  
w dół. Kiedy już jesteśmy przy 
celu naszej wyprawy, kolejna 
niespodzianka. Szlaban i budka,  
z której wychyla się kobieta. 
Wzrokiem lustruje wnętrze na-
szego samochodu by po chwili  
z uśmiechem na twarzy podać 
nam bilet. Żeby nikogo nie zrazić 
podam cenę za osobę – ok. 80 zł 
+ samochód. Ach Norwegia, Nor-
wegia.

Dziś przylądek wygląda nieco 
inaczej niż w czasach Wielkich 
Wypraw Geograficznych. Znacz-
na jego część zajmuje centrum tu-
rystyczne Nordkapphallen, spryt-
nie ukryte w wydrążonych gro-
tach. Przed głównym wejściem 
stoi monument poświęcony kró-
lowi Oskarowi II, a nieco dalej na 
wschód – pomnik Dzieci Świata 
stworzony w 1898 roku przez 
siedmioro dzieci z różnych zakąt-
ków Ziemi. Jednak nie wchodzi-
my do środka, najpierw idziemy 
a właściwie próbujemy dojść na 
brzeg urwiska, miotani podmu-
chami wiatru przed wielki meta-
lowy globus – symbol Nordkapp. 
No i wreszcie stało się! Stanęliśmy 

na krańcu Europy. Okrzyk rado-
ści, jeden, drugi. W tym momen-
cie nie ma znaczenia porywisty, 
lodowaty wiatr ani to, że ręce 
przymarzają do zabezpieczającej 
skraj urwiska metalowej barierki. 
Właśnie po to tu przyjechaliśmy, 
by poczuć daleką Północ. By wdy-
chać arktyczne powietrze. Wszy-
scy turyści świętują. Mieszają 
się języki i nikt nie przejmuje się 
tym, że stojący nad trzystumetro-
wą przepaścią globus wcale nie 
wyznacza najdalej wysuniętego 
punktu Europy. Jest nim odsu-
nięty na zachód Knivskjelod-
den, do którego można dotrzeć 
po kilkukilometrowym marszu. 
Ale nigdzie na wyspie nie znaj-
dziemy o tym żadnej informacji  
a szlak pieszy trudno odnaleźć. 
Wracamy do ciepłego wnętrza 
centrum turystycznego. Znaj-

dujemy tutaj wszystko, czego 
potrzebujemy. Podziemny bar  
z panoramicznym widokiem 
na Ocean Arktyczny, pocztę  
z okolicznościowymi stemplami, 
sklep z pamiątkami a nawet kino,  
w którym można prześledzić hi-
storię tego odległego zakątka. 

Wielcy podróżnicy już w XVI 
wieku próbowali przepłynąć 
Ocean Arktyczny i znaleźć drogę  

z Atlantyku na Pacyfik tzw. pół-
nocno-wschodnim przejściem. 
Richard Chancellor, który w 1553 
roku poszukiwał nowej trasy do 
Chin i Indii, nadał napotkanemu 
po drodze charakterystycznemu 
urwisku nazwę Przylądek Pół-
nocny, czyli Nordkapp. Żeglował 
tędy Holender Willem Barents, 
odkrywca archipelagu Svalbard  
i jego głównej wyspy Spitsberge-
nu. Barents zmarł podczas trze-
ciej wyprawy, gdy statek utknął  
w okowach lodu na morzu na-
zwanym potem jego imieniem. 
Nordkapp – jako najdalej wysu-
nięty skrawek Europy – zyskał 
sławę dopiero podczas wizyty 
króla Szwecji i Norwegii Oskara 
II w 1873 roku. Od tego czasu 
przylądek zasłynął i słynie do dziś 
jako swego rodzaju cel pielgrzy-
mek.

Opuszczając ten odległy skra-
wek lądu. Z trudem zamykamy 
w samochodzie drzwi targane 
wiatrem i ruszamy w drogę po-
wrotną, która jest jednocześnie 
początkiem naszej Norweskiej 
przygody.

Tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

you tube - niezwykly swiat nor-
wegia

Jezioro Inari o godz. 22.14

Słońce nad jeziorem Inari o godz. 2.16 ( w nocy)

Rzeźba Dzieci Świata, w tle centrum turystyczne

Suszone dorsze - sztokfisz Czekamy na wersję polskąStalowy globus - symbol Przylądka Północnego

PODRÓŻE ■
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Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych - 1 marca

XXI Międzynarodowe Spotkania Poetów „Wrzeciono”

Wiele upłynęło czasu, nim  
4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił 
ustawę o ustanowieniu dnia 1 mar-
ca Narodowym Dniem Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Środowiska 
kombatanckie, liczne organizacje 
patriotyczne, stowarzyszenia na-
ukowe, przyjaciele i rodziny tych, 
którzy polegli w boju, zostali za-
mordowani w komunistycznych 
więzieniach lub po prostu odeszli 

298 zestawów wierszy nade-
słali poeci na tegoroczny konkurs 
poetycki „Wrzeciono” zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie 
Folklorystyczne „Majdaniarze” 
w Nowej Sarzynie. Tradycyjnie, 
liczną grupę wśród uczestników 
stanowili Polacy mieszkujący 
poza granicami kraju – w Europie 
oraz w Kazachstanie i USA.  

Ogłoszenie wyników miało 
miejsce podczas uroczystego fi-
nału konkursu, który odbył się 28 
stycznia br. w restauracji „Aga-
wa” w Nowej Sarzynie. Na wstę-
pie prezes „Majdaniarzy” Roman 
Kostyra przedstawił starostów 
tegorocznego spotkania poetów 
- Grażynę Wadas i Andrzeja Zie-
lińskiego oraz powitał przybyłych 
gości w osobach posła Tomasza 
Kamińskiego, członka Zarzą-
du Powiatu Leżajskiego Lucjana 

już na wieczną wartę, od lat pu-
kali do wielu drzwi z żądaniami, 
by wolna Polska oddała w końcu 
hołd swym najlepszym Synom. 
Przez lata odpowiedzią była cisza.  
W drugiej połowie pierwszej de-
kady XXI wieku nadzieje zaczę-
ły się spełniać. Apele środowisk 
kombatanckich zaczęły zyskiwać 
coraz większe poparcie. Janusz 
Kurtyka, prezes IPN od końca 
roku 2005, nadał tym staraniom 
silny impuls i przyspieszenie. 28 
lutego 2009 roku z inicjatywy pre-
zesa Kurtyki i Jerzego Szmida na  
I Walnym Zgromadzeniu Stowa-
rzyszenia NZS 1980 podjęta zosta-
ła uchwała popierająca inicjatywę 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, ustanowienia 
dnia 1 marca dniem Żołnierzy 
Wyklętych. Data 1 marca nie jest 
przypadkowa. Tego dnia w 1951 r. 

w mokotowskim więzieniu ko-
muniści strzałem w tył głowy 
zamordowali przywódców IV Za-
rządu Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość – Łukasza Cieplińskiego  
i jego towarzyszy walki. Two-
rzyli oni ostatnie kierownictwo 
ostatniej ogólnopolskiej konspi-
racji kontynuującej od 1945 roku 
dzieło Armii Krajowej. Zajęcie 
Polski przez Armię Czerwoną  
i włączenie połowy jej terytorium 
do ZSRS sprawiło, że dziesiątki ty-
sięcy żołnierzy nie złożyło broni. 
Gotowi byli walczyć o odzyskanie 
niepodległości, wypełnić złożoną 
przysięgę. Powojenna konspiracja 
niepodległościowa była – aż do 
powstania Solidarności – najlicz-
niejszą formą zorganizowanego 
oporu społeczeństwa polskiego 
wobec narzuconej władzy. W roku 
największej aktywności zbroj-

nego podziemia, 1945, działało  
w nim bezpośrednio 150-200 tysię-
cy konspiratorów, zgrupowanych  
w oddziałach o bardzo różnej 
orientacji. Dwadzieścia tysięcy  
z nich walczyło w oddziałach par-
tyzanckich. Kolejnych kilkaset 
tysięcy stanowili ludzie zapew-
niający partyzantom aprowizację, 
wywiad, schronienie i łączność. 
Doliczyć trzeba jeszcze oko-
ło dwudziestu tysięcy uczniów  
z podziemnych organizacji mło-
dzieżowych, sprzeciwiających 
się komunistom. Łącznie daje to 
grupę ponad pół miliona ludzi 
tworzących społeczność Żołnie-
rzy Wyklętych. Ostatni „leśny” 
żołnierz ZWZ - AK, a później 
WiN – Józef Franczak „Laluś” zgi-
nął w walce w październiku 1963 
roku. Na terenie Ziemi Leżajskiej 
najsłynniejszym z nich był Józef 
Zadzierski ps. „Wołyniak”, który 
będąc ciężko ranny popełnił sa-
mobójstwo w Szegdach w nocy  
z 28/29 grudnia 1946 r.

MZL

Czenczka, dyrektora Ośrodka 
Kultury w Nowej Sarzynie Bogu-
sława Rupa i asystentki senator Ja-
niny Sagatowskiej. Następnie wrę-
czono okolicznościowe medale 
kapeli folklorystycznej „Sarzynio-
ki” i Kołu Gospodyń Wiejskich  
w Sarzynie za zaangażowane  
w popularyzację kultury ludowej 
oraz Edwardowi Kakowi z Tar-
nogóry za utrwalanie pomników 
historii na terenie gminy Nowa 
Sarzyna. Najważniejszym punk-
tem spotkania było ogłoszenie 
laureatów konkursu. Jury „Wrze-
ciona” pierwszą nagrodę przy-
znało Robertowi Kaszkiewiczowi  
z Litwy. Drugie miejsce zajęła Ka-
tarzyna Dąbek z Jeżowego, a trze-
cie Jolanta Mach z Ożanny. Doce-
niono także kunszt poetycki trzy-
nastu innych uczestników, którym 
przyznano wyróżnienia. Wśród 

nich znaleźli się: Danuta Mazur 
z Przemyśla, Danuta Rzepecka-
-Ziurkowska z Sopotu, Anna Sa-
wicka z Grabownicy Starzeńskiej, 
Anna Pytel z Łętkowic, Domini-
ka Gil z Kamienia, Maria Sulima 
z Białorusi, Mirosława Contu  
z Włoch, Adam Kata i Agata Li-
nek ze Stalowej Woli, Aneta Bąk 
i Jacek Dąbek z Jeżowego oraz 
Stanisława Bylica i Ewelina Ło-
puszańska z Rzeszowa. Nagrodę 
specjalną „Majdaniarzy” postano-
wiono przyznać Janowi Fimiarzo-
wi z Wierzawic, doceniając w jego 
twórczości elementy poezji ludo-
wej, wyłącznie której początkowo 
poświęcone było „Wrzeciono”. 

Stałym elementem nowosa-
rzyńskiego święta poetów jest 
także konkurs jednego wiersza. 
W tym roku cieszył się on rekor-
dową popularnością. Ostatecznie 

zwycięzcą ogłoszono Jana Fimia-
rza za utwór „Piękno wokół nas” 
oraz przyznano trzy wyróżnienia: 
Danucie Mazur, Jackowi Dąbkowi  
i Jolancie Mach. Spotkanie uświet-
niły występy muzyczne kapel 
ludowych „Sarzynioki”, „Majda-
niarze” oraz zespołu śpiewaczego 
KGW z Sarzyny. 

Sponsorami imprezy byli: 
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Nadsański 
Bank Spółdzielczy, Ośrodek Kul-
tury, Miejska i Gminna Bibliote-
ka Publiczna, Zakład Ślusarsko-
-Kowalski „Kłak”, F.H.B. „Janik” 
w Nowej Sarzynie, Grupa Żywiec 
S.A. – Browar w Leżajsku, Senator 
RP Janina Sagatowska oraz Poseł 
na Sejm RP Tomasz Kamiński.  

PS

■ KULTURA

ZAPRASZAMY na koncert charytatywny w wykonaniu orkiestry w barwach 20 pułku im. Króla Jana III Sobieskiego wraz z grupa 
wokalną „Meritum”- 15 marca 2015 r., godz. 18:00 Sala widowiskowa MCK w Leżajsku. 

Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na kosztowna operację 23 letniego kapelmistrza orkiestry kawaleryjskiej Michała Grzywny.
Koncert pod Honorowym Patronatem Starosty Leżajskiego Marka Śliża. 
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BLOK REKLAMOWY ■
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