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Ruszył system kolejkowy
w Wydziale Komunikacji

Starostwa 
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uruchomiony został system ko-

lejkowy, wspomagający obsługę interesantów w Wydziale Komunika-
cji Starostwa. Jest on czynny od 22 maja, a w najbliższych tygodniach 
będzie dostępna rejestracja kolejki także poprzez stronę internetową. 
System kolejkowy ma na celu usprawnienie i ułatwienie obsługi inte-
resantów. Tego typu systemy funkcjonują już z powodzeniem w innych 
urzędach na terenie naszego województwa. W odpowiedzi na oczeki-
wania społeczne mieszkańców powiatu system ten został wprowadzony  
w naszym urzędzie.

Załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, dowoda-
mi rejestracyjnymi oraz prawami jazdy rozpoczyna się od pobra-
nia biletu. Biletomat dostępny jest w holu na wprost wejścia do bu-
dynku Starostwa. Na bilecie jest wydrukowany odpowiedni numer  
w kolejce do załatwienia konkretnej sprawy. Dostępne dwa monitory: 
jeden przed wejściem do stanowisk obsługujących interesantów a drugi 
w poczekalni przy Punkcie Obsługi Interesanta informują na bieżąco 
o czynnych stanowiskach obsługowych, aktualnie obsługiwanych spra-
wach (numerach) oraz o ilości oczekujących. Dodatkowo komunikat 
głosowy informuje o kolejnym obsługiwanym interesancie (numerze), 
wg kolejności pobranych z biletomatu, wskazując numer stanowiska 
pracy. Nie ma możliwości, aby obsługa odbyła się poza kolejnością 
i bez biletu. Nie ma więc potrzeby ustawiać się w tradycyjną kolejkę 
przed drzwiami do Wydziału Komunikacji, w oczekiwaniu na wywołanie 
można skorzystać z miejsc siedzących w poczekalni. 

Po kilku miesiącach pracy systemu, po zgromadzeniu miarodajnych 
danych o statystyce załatwianych spraw, uruchomiony zostanie na mo-
nitorach przewidywany czas oczekiwania na załatwienie prawy. Obec-
nie, na podstawie statystyki z dwóch tygodni, wynosi on średnio ok. 15 
minut. Istotną jest informacja o średnim czasie oczekiwania na obsługę 
- ok. 13-17 minut. Istotna jest tu informacja, że występują „szczyty ko-
lejkowe” czyli okres o najdłuższym oczekiwaniu - to poniedziałki oraz 
godziny południowe w każdym dniu. Wtedy okres oczekiwania wydłuża 
się nawet powyżej 1 godziny. 

W pozostałych terminach załatwienie spraw odbywa się praktycznie 
na bieżąco, a można je załatwiać codziennie w godz. 7.30 – 14.45. 

KK

W NUMERZE:

POWIAT .................................................................................................. 2-6 

PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU .................................................. 3 

DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POWIATOWYCH .............................. 7

OŚWIATA .............................................................................................. 7-12

Z ŻYCIA GMIN ................................................................................... 13-17

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ................................... 18-23

BEZPIECZEŃSTWO .......................................................................... 24-25

KOMUNIKATY .......................................................................................... 25

KULTURA ................................................................................................. 26

SPORT ....................................................................................................... 27

PODRÓŻE ........................................................................................... 28-29

BLOK REKLAMOWY ........................................................................ 30-32

Kurier Powiatowy Wydawca Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8,  
37-300 Leżajsk. Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, ul. Skłodowskiej 8, budynek B Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku, tel. (17) 24 04 571; e-mail: promocja@starostwo.lezajsk.pl 
Stali współpracownicy: Alicja Kycia (Gmina Kuryłówka), Piotr Sowa (Miasto i Gmina Nowa 
Sarzyna), Małgorzata Halasa (Gmina Grodzisko Dolne), Zdzisław Janeczko (Gmina Leżajsk). 
Redaktor naczelna: Małgorzata Kurasz. Redakcja wydania: Wydział Promocji, Kultury  
i Współpracy Narodowej Starostwa Powiatowego w Leżajsku.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Artykuły odzwierciedlają poglądy ich autorów. Redakcja 
nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skracania tekstów, zmiany tytułów. Za treść reklam i ogłoszeń płatnych nie bierzemy 
odpowiedzialności.
Łamanie: Drukarnia „eMKa” Leżajsk                Druk: Drukarnia „eMKa” Leżajsk  
Nakład: 3000 egz.   Numer zamknięto 01.06.2015 r.

UWAGA
WAŻNE!

Wyrazy żalu i współczucia
Panu

Stanisławowi Kotulskiemu
Przewodniczącemu Rady Gminy Kuryłówka

z powodu śmierci 

TATY
Składają

Zarząd oraz radni
Rady Powiatu Leżajskiego 
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W dniu 29 kwietnia 2015 roku 
odbyła się IX sesja Rady Powiatu 
Leżajskiego. Po przedstawieniu 
sprawozdania Starosty Leżaj-
skiego z prac Zarządu Powiatu  
w okresie międzysesyjnym, przy-
stąpiono do realizacji programu 
sesji, która przebiegała głównie 
pod hasłem sprawozdań. Pierw-
szą informację o działaniach In-
spekcji Weterynaryjnej na terenie 
Powiatu Leżajskiego w 2014 roku 
przedstawił Powiatowy Lekarz 
Weterynarii. Kolejną informacją 
była informacja Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego dotycząca  oceny stanu bez-
pieczeństwa sanitarnego Powiatu 
Leżajskiego za 2014 r.  Następnie 
Kierownik Zarządu Dróg Powia-
towych przedstawił informację  
z prac Zarządu Dróg Powiato-
wych w Leżajsku w 2014 r. oraz 
informację na temat planowa-
nych prac remontowych na dro-
gach publicznych w 2015r. Przy-
jęto także sprawozdanie roczne   
z wykonania planu �nansowego  
Muzeum Ziemi Leżajskiej za rok 
2014 oraz przedstawiono „Oce-
nę zasobów pomocy społecznej 
na rok 2014”. Kolejna sesja Rady 
Powiatu odbyła się 27 maja br. 
Podczas niej zatwierdzono roczne 
sprawozdanie �nansowe Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za 
rok 2014 oraz informację z dzia-
łalności Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowalnego na terenie 
powiatu leżajskiego. Dokonano 
także koniecznych zmian w bu-
dżecie Powiatu Leżajskiego.

Z prac Zarządu
Powiatu Leżajskiego 

■ zapoznano się z informacją 
dotycząca �nansowania zadań 
z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych 
ustawami realizowanych przez 
powiat, 

■ zapoznano się z informacją  
o wysokości środków do dyspozy-
cji (wolne środki oraz nadwyżka 
budżetowa), Zarząd przedłożył 
propozycję podziału środków Ra-
dzie Powiatu Leżajskiego celem 
zatwierdzenia, 

■ zapoznano się z ilością wy-
chowanków w Domu Dziecka 
w Nowej Sarzynie w rodzinach 
zastępczych wraz z aktualnym 
wyliczeniem potrze �nanso-
wych związanych z wypłacanymi 
świadczeniami, 

■ zatwierdzono sprawozda-
nie z działalności Biura Audytu  
i Kontroli Starostwa Powiatowego 
w Leżajsku za 2014 rok, 

■ zapoznano się z propozycja-
mi ofert edukacyjnych prowadzo-
nych przez Powiat Leżajski na rok 
szkolny 2015/2016,

■ zatwierdzono zadania Miej-
skiego Centrum Kultury – Bi-
blioteki Publicznej w Leżajsku 
realizującej zadania Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w 2015 roku 
oraz plan �nansowy Biblioteki 
Publicznej na realizacje zadań po-
wiatowych w 2015 roku, 

■ zatwierdzono sprawozdania 
z realizacji i rozliczenia dotacji 
udzielonych prze Powiat Leżajski 
w roku 2014,  

■ zatwierdzono roczne spra-

wozdanie �nansowe Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Opie-
ki Zdrowotnej w Leżajsku za rok 
2014.

Ponadto odbyły się
spotkania i narady,

w których uczestniczył  
Zarząd Powiatu: 

■ podkarpacka konferencja 
Muzeum i Samorząd Terytorial-
ny, podczas łańcuckiej sesji de-
batowano na temat obecnej kon-
dycji muzealnictwa w wymiarze 
ogólnopolskim oraz lokalnym. 
Podczas zgromadzenia została 
również omówiona koncepcja 
regionalizacji prac konferencji 
w kontekście sytuacji, potrzeb  
i oczekiwanych kierunków roz-
woju muzealnictwa podkarpac-
kiego, 

■ spotkanie dotyczące leżaj-
skiej przedsiębiorczości poświę-
cone ofercie Powiatowego Urzę-
du Pracy dla przedsiębiorców, 

■ Rada Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej, 

■ Konwent Powiatów Woje-
wództwa Podkarpackiego. Oma-
wiano możliwości �nansowania 
szpitali powiatowych z wyko-
rzystaniem środków z RPO oraz 
nadzór nad wytwarzaniem i ob-
rotem „dopalaczami” oraz ko-
nieczność zmian legislacyjnych 
w tym zakresie. 

■ pożegnania abiturientów  
w szkołach ponadgimnazjalnych 
powiatu leżajskiego, 

■ Powiatowa Rada Zatrud-
nienia, 

■ spotkania dotyczące przy-
gotowania strategii rozwoju Po-
wiatu Leżajskiego, 

■ Rada Społeczna SP ZOZ  
w Leżajsku, 

■ szkolenie „ABC dla osób 
rozpoczynjących pozarolnicza 
działalność gospodarczą”,

■ ponadto Zarząd uczest-
niczył w wydarzeniach sporto-
wych i kulturalnych na terenie 
powiatu.

KC

IX sesja Rady Powiatu Leżajskiego, 29 kwietnia 2015 r. - podjęte uchwały:
■ Nr IX/47/2015 zmieniająca Uchwałę Nr VI/30/2015 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 25 lutego 2015 r.  
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 r.
■ Nr IX/48/2015 zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/227/2013 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 lipca 2013 
r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2013-2015 projektu pt. „Program aktywizacji społecznej 
w powiecie leżajskim” w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 
■ Nr VI/49/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2015 r.

X sesja Rady Powiatu Leżajskiego, 27 maja 2015 r. - podjęte uchwały:
■ Nr X/50/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2015 r.

Rada Powiatu Leżajskiego obrady kwiecień – maj 2015 
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Z dniem 28 czerwca 2015 r. 
wejdzie w życie ustawa z dnia 
20 lutego 2015 r. o zmianie 
ustawy Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. 
U. poz. 443). Zasadniczym ce-
lem zmian wprowadzonych przez 
nowelizację jest uproszczenie  
i skrócenie procedury budowlanej. 
Nowe przepisy dokonują przede 
wszystkim rozszerzenia katalogu 
obiektów budowlanych, przy bu-
dowie których nie jest konieczne 
uzyskanie pozwolenia na budowę 
i wystarczy jedynie dokonanie 
zgłoszenia. 

Zgodnie z nowymi przepi-
sami zgłoszeniu podlegać będą  
m. in.:

■ wolno stojące parterowe bu-
dynki gospodarcze w tym garaże, 
altany oraz przydomowe gan-
ki i oranżerie (ogrody zimowe)  
o powierzchni zabudowy do 35 
m2 (maksymalnie dwa obiekty na 
każde 500 m2 powierzchni dział-
ki),

■ wolno stojące parterowe 
budynki rekreacji indywidualnej 
rozumiane jako budynki przezna-
czone do okresowego wypoczyn-
ku, o powierzchni zabudowy do 
35 m2 (maksymalnie jeden obiekt 
na każde 500 m2 powierzchni 
działki),

■ zjazdy z dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych oraz za-
toki parkingowe na tych drogach,

■ wszystkie ogrodzenia o wy-

ZADANIA STAROSTWA – 
ważne zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w pozwoleniach na budowę

Zmiany w prawie budowlanym w zakresie dotyczącym nadzoru budowlanego

sokości powyżej 2,20 m, 
■ docieplenie budynków  

o wysokości powyżej 12 m i nie 
wyższych niż 25 m.

Nowelizacja przewiduje nową 
instytucję zgłoszenia z projek-
tem budowlanym i obowiązkiem 
posiadania decyzji o warunkach 
zabudowy (w przypadku braku 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego), którym 
podlegać będą:

■ wolno stojące budynki 
mieszkalne jednorodzinne, któ-
rych obszar oddziaływania mieści 
się w całości na działce lub dział-
kach, na których zostały zaprojek-
towane,

■ wolno stojące parterowe bu-
dynki stacji transformatorowych  
i kontenerowych stacji transfor-
matorowych o powierzchni zabu-
dowy do 35 m2,

■ sieci elektroenergetyczne 
obejmujące napięcie znamionowe 
nie wyższe niż 1 kV, sieci wodocią-
gowe, kanalizacyjne, cieplne oraz 
telekomunikacyjne.

Także przebudowa budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, 
o ile nie prowadzi do zwiększenia 
dotychczasowego obszaru od-
działywania tych budynków, bę-
dzie wymagała jedynie zgłoszenia  
z projektem budowlanym – bez 
wymogu decyzji o warunkach za-
budowy.

Zmiana ustawy określa także 
grupę obiektów i robót nie wyma-

gających pozwolenia na budowę 
ani dokonania zgłoszenia. Ich 
realizacja została zwolniona spod 
kontroli organów administracji 
architektoniczno – budowlanej. 
Należą do nich m. innymi: 

■ budowa pochylni dla osób 
niepełnosprawnych,

■ budowa obiektów małej ar-
chitektury na prywatnych dział-
kach,

■ budowa wiaty o powierzchni 
zabudowy do 50 m2, sytuowanej 
na działce, na której znajduje się 
budynek mieszkalny lub prze-
znaczonej pod budownictwo 
mieszkaniowe (maksymalnie dwa 
obiekty na każde 1000 m2 po-
wierzchni działki);

■ budowa ogrodzeń o wysoko-
ści do 2,20 m,

■ docieplenie budynków  
o wysokości do 12 m,

■ utwardzenie powierzchni 
gruntu na działkach budowlanych,

■ wykonanie instalacji elektro-
energetycznych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych i tele-
komunikacyjnych wewnątrz i na 
zewnątrz budynku.

Nowelizacja wprowadza także 
inne zmiany, których celem jest 
przede wszystkim uproszczenie 
procesu budowlanego, w tym  
m. in.:

■ wprowadzenie obowiąz-
ku określenia przez projektanta  
w projekcie budowlanym obszaru 
oddziaływania obiektu,

■ zniesienie obowiązku załą-
czania do projektu budowlanego 
oświadczeń właściwych jednostek 
organizacyjnych o zapewnieniu 
dostaw energii, wody, ciepła i gazu 
oraz o warunkach przyłączenia do 
sieci wodociągowych, kanalizacyj-
nych, cieplnych, gazowych, elek-
troenergetycznych, telekomuni-
kacyjnych oraz oświadczenia wła-
ściwego zarządcy drogi o możli-
wości dostępu do drogi publicznej  
(z wyjątkiem dróg wojewódzkich  
i krajowych).

Barbara Ciuńczyk
Naczelnik Wydziału Architektury 

i Budownictwa

Nowelizacja nakłada rów-
nież dodatkowe obowiązki 
na organy administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej.  
W przypadku zgłoszenia bu-
dowy ww. budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych, 
budynków stacji transforma-
torowych i kontenerowych 
stacji transformatorowych oraz 
sieci, właściwy organ obowią-
zany będzie do zamieszczenia  
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej informacji o dokona-
niu zgłoszenia, zawierającej 
imię i nazwisko albo nazwę 
inwestora oraz adres i opis pro-
jektowanego obiektu (w termi-
nie 3 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia), informacji o dacie 
wniesienia sprzeciwu (w ter-
minie 3 dni od dnia wniesie-
nia sprzeciwu) oraz informacji  
o braku wniesienia sprzeciwu 
(w terminie 3 dni od dnia upły-
wu terminu, w jakim organ 
może wnieść sprzeciw).

Zmiany w pozwoleniach na 
budowę obejmujące rozszerzenie 
katalogu obiektów budowlanych 
wymagających jedynie zgłosze-
nia, przewidujące instytucję zgło-
szenia z projektem budowlanym 
oraz wykazu obiektów budowla-
nych zwolnionych spod kontroli 
organów administracji architek-
toniczno-budowlanej zostały po-
kazane w artykule opracowanym 
przez Naczelnika tego organu pt. 
„Zmiany w pozwoleniach na bu-
dowę.”

Organ nadzoru budowlanego 
jakim jest Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego posiada 
kompetencje określone art. 83 
ustawy Prawo budowlane i do jego 
podstawowych zadań należy kon-
trola przestrzegania i stosowania 
przepisów prawa budowlanego na 
etapie rozpoczęcia, prowadzenia  
i zakończenia budowy obiektu bu-
dowlanego, potem użytkowania  
i utrzymania we właściwym stanie 
technicznym aż do jego śmierci 
technicznej. Obowiązek inwesto-

ra odnośnie zawiadomienia or-
ganu nadzoru budowlanego o za-
mierzonym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych wymagany 
jest dla budowy wszystkich obiek-
tów budowlanych na które wyda-
no pozwolenie na budowę lub 
zgłoszenie budowy wymagającej 
projektu budowlanego i decyzji  
o warunkach zabudowy /przy 
braku miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego/. 

Dotyczy to zgłoszenia:
■ wolno stojących budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, 
których obszar oddziaływania 
mieści się na działce - działkach 
inwestora

■ wolno stojących partero-
wych budynków stacji transfor-
matorowych i kontenerowych 
stacji transformatorowych o po-
wierzchni zabudowy do 35m

■ sieci elektroenergetycznych 
o napięciu znamionowym nie 
wyższym niż 1 kV, sieci wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, ciepl-
nych oraz telekomunikacyjnych

■ przebudowy budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych  
o ile nie prowadzi do zwiększenia 
dotychczasowego obszaru od-
działywania tych budynków.

Obiekty budowlane zreali-
zowane w oparciu o pozwolenie 
na budowę i wyszczególnione 
obiekty budowlane realizowane 
na zgłoszenie oprócz wolno sto-
jących stacji transformatorowych 
i kontenerowych stacji transfor-
matorowych o pow. zabudowy 
do 35m, przed przystąpieniem do 
użytkowania wymagają  zawiado-
mienia właściwego organu o za-

kończeniu budowy lub uzyskania 
decyzji pozwolenia na użytkowa-
nie dla obiektów budowlanych 
wskazanych w art. 55 ustawy i za-
łączniku określającego kategorię 
obiektu.

Nowelizacja zmniejszyła kata-
log kategorii obiektów budowla-
nych nie wymagających pozwole-
nia na użytkowanie wprowadzając 
wyjątki zwalniające obiekty od 
uzyskania pozwolenia na ich użyt-
kowanie:

■ kategoria XVII z wyjątkiem 
warsztatów rzemieślniczych, sta-
cji obsługi pojazdów, myjni sa-
mochodowych i garaży do 5 sta-
nowisk włacznie

■ kategoria XVIII z wyjątkiem 
obiektów magazynowych jak bu-
dynki składowe, chłodnie, hanga-
ry i wiaty a także budynków ko-
lejowych jak nastawnie, podstacje 
trakcyjne, lokomotywownie, wa-
gonownie, strażnice przejazdowe 
i myjnie taboru kolejowego

■ kategoria XXII z wyjątkiem 
placów składowych, postojowych 

UWAGA
WAŻNE!

Zawiadomienie o terminie 
rozpoczęcia robót budowla-
nych po wprowadzeniu no-
welizacji przepisu wymaga 
dostarczenia organowi przed 
rozpoczęciem robót budow-
lanych /wykreślono >co naj-
mniej 7 dni przed rozpoczę-
ciem robót budowlanych</ 
wraz z załącznikami.
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W dniu 7 maja 2015r. odbyły 
się obchody Dnia Powiatu Leżaj-
skiego.

Inauguracją obchodów Dnia 
Powiatu była Msza św. o godz. 
9.30 w Bazylice O.O. Bernardy-
nów. Po Mszy św. wszyscy goście 
udali się do Muzeum Ziemi Le-
żajskiej, gdzie odbywała się ko-
lejna część uroczystości. Przybyli 
goście zostali powitani przez Wi-
cestarostę Leżajskiego Zdzisława 
Leśko.

Podczas obchodów Dnia Po-
wiatu Leżajskiego w Powiecie Le-
żajskim gościła delegacja z Gruzji 
z Rejonu Chokchataurii na czele 
z Przewodniczącym Rady Zaalem 
Malamadze. W skład delegacji 
weszli przedstawiciele samorządu 
rejonowego oraz członkowie Ze-
społu „Amaghelba”.

W trakcie uroczystości na-
stąpiło wręczenie medali „Przy-
jaciel Powiatu Leżajskiego”  
w trzech kategoriach: Osobo-
wość, Społecznik, Przedsię-
biorca. Ideą medalu „Przyjaciel 
Powiatu Leżajskiego” jest wyróż-
nianie osób i instytucji, funkcjo-

nujących na terenie powiatu, któ-
re w istotny sposób przez swoją 
działalność społeczną, zawodo-
wą, publiczną czy w dziedzinie 
przedsiębiorczości wpływają na 
rozwój Powiatu. Nagroda Po-
wiatu Leżajskiego – „Przyjaciel 
Powiatu Leżajskiego” była przy-
znawana po raz czwarty. Jej mate-
rialnym wyrazem jest akt nadania 
oraz stosowny medal. 

Po wręczeniu statuetek, oraz 
krótkich przemowach wyróżnio-
nych osób, wszystkim zebranym 
gościom swój repertuar zapre-
zentował Zespół „Amaghelba”, 
który po swoim występie został 
nagrodzony gromkimi brawami. 
Uroczystość została uwieńczona 
toastem wzniesionym przez Wi-
cestarostę Leżajskiego oraz po-
częstunkiem. 

KC

Kapituła medalu „Przyjaciel 
Powiatu Leżajskiego” 

rozpatrzyła złożone wnioski 
i przyznała wyróżnienia                
w trzech kategoriach: 

Osobowość
dla p. Henryka Atemborskiego 

(nagrodę w imieniu  
p. H. Atemborskiego odebrał 

Emil Saja)

Społecznik
dla p. Pawła Guzego

Przedsiębiorca
dla Stare Miasto-Park

Sp. z o.o.

i parkingów
■ kategoria XXIV z wyjątkiem 

stawów rybnych
■ kategoria XXVII z wyjąt-

kiem jazów, wałów przeciwpo-
wodziowych, opasek i ostróg 
brzegowych oraz rowów melio-
racyjnych. Dla tych wyjątków 
wymagane jest zawiadomienie  
o zakończeniu budowy.

Zmiana ustawy wskazuje gru-
pę obiektów budowlanych i robót 
nie wymagających pozwolenia na 

budowę ani zgłoszenia. Nie ozna-
cza to, że obiekty te mogą być 
dowolnie wykonywane z narusze-
niem przepisów szczególnych ja-
kimi są: warunki techniczne, nor-
my, przepisy prawa miejscowego.

Samowolna budowa obiek-
tów budowlanych wymagających 
zgłoszenia zamiaru ich budowy 
z projektem budowlanym i de-
cyzją o warunkach zabudowy 
objęta jest postępowaniem lega-
lizacyjnym z naliczeniem opłaty 

legalizacyjnej w wysokości jak dla 
obiektów wymagających pozwo-
lenia na budowę. Dla postępowa-
nia legalizacyjnego samowolnej 
budowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego opłata ta wy-
nosi 50 tyś. złotych zaś karą jest 
zawiadomienie organów ścigania 
na podstawie art. 90 ustawy. No-
welizacja ustawy wprowadza ode-
słanie do przepisów Ordynacji 
podatkowej w zakresie nie uregu-
lowanym w prawie budowlanym 

i dotyczy to odroczenia terminu 
płatności opłaty legalizacyjnej, 
rozłożenia opłaty na raty, umo-
rzenia w całości lub w części.Art. 
93 ustawy wskazuje wykroczenia 
za popełnienie których na uczest-
ników procesu budowlanego lub 
właścicieli obiektów budowla-
nych organ nadzoru budowla-
nego nakłada grzywny w drodze 
mandatu karnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego - Zbigniew Magiera 

Msza święta w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku

Uroczyste wręczenie nagród  Przyjaciel Powiatu

Występ Chóru AMAGHELBA z Gruzji – Rejon Chokhatauri Nagrodzeni Przyjaciele Powiatu

Dzień Powiatu Leżajskiego
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Chór „Amaghleba”, który dzia-
ła w Gruzji od 8 lat zaprezentował 
się podczas uroczystości Dnia Po-
wiatu Leżajskiego w dniu 7 maja 
2015 r. Chór składający się z 6 
mężczyzn zaskoczył wszystkich 
zebranych doskonałym wykona-
niem piosenki „Szła dziewecz-
ka do laseczka”, po zaśpiewaniu 
której otrzymał gromkie brawa. 
Chór wystąpił również podczas 
Powiatowego Koncertu Zespołów 
Artystycznych, który odbył się 8 
maja w MCK w Leżajsku.

DM

8 maja w Miejskim Centrum 
Kultury w Leżajsku zorganizowany 
został Powiatowy Koncert  Zespo-
łów Artystycznych. 

Gościem specjalnym koncertu 
był chór „Amaghleba” z Gruzji, 
rejonu partnerskiego Powiatu 
Leżajskiego. Chór został nazna-
czony przez biskupa Głównego 
Archidiecezji Shemogmedi jako 
o�cjalny chór Katedry Św. Jo-
achima i Św. Anny. Występuje  
w wielu Kościołach i klasztorach 
w Gruzji. Od 2010 roku dołączył 
do Centrum Kultury w Rejonie 
Chokhatauri. Chór bierze udział 
w różnych imprezach, konkur-
sach i festiwalach w regionie 
Guria, jak również na terenie ca-
łego kraju i za granica. W reper-
tuarze przeważa gruziński folklor 
(głównie polifonia), zachodnio-
-gruzińskie pieśni kościelne oraz 
piosenki biesiadne. Chór włożył 
dużo pracy w przygotowania do 
koncertu w Polsce. Publiczność 
niedowierzała kiedy członkowie 
zespołu doskonale wykonali 
polską piosenkę biesiadną „Szła 

dzieweczka do laseczka”. Koncert 
rozpoczął się od muzyki Frydery-
ka Szopena, którą w mistrzowski 
sposób wykonała Monika Paluch, 
uczennica klasy I a Zespołu Szkół 
Licealnych im. Bolesława Chro-
brego w Leżajsku. Konferansje-
rzy Sylwia Węglarz i Dawid Paul  
uczniowie ZSL im. B. Chrobrego 
poprowadzili koncert w sposób 
profesjonalny ze swobodą typo-
wą dla wytrawnych prezenterów. 
Zaprezentowały się szkolne ze-
społy powiatowe: chór Belcanto 
działający przy ZSL im. Bolesława 
Chrobrego  pod kierunkiem pani 
Barbary Kuczek oraz „Cantiamo” 
z Gimnazjum Miejskiego im. Wła-
dysława Jagiełły w Leżajsku. Kolej-
no wystąpił Zespół Wokalno-In-
strumentalny Labirynt działający 
przy Zespole Szkół Licealnych im. 
Bolesława Chrobrego w Leżaj-
sku pod okiem p. Pawła Palucha 
oraz Grupa Wokalna „MERI-
TUM”, której instruktorem jest 
p. Bartłomiej Urbański. Koncert   
uświetnił również Zespół Pieśni 

Powiatowy Koncert Zespołów Artystycznych

Wizyta partnerska z Rejonu Chokhatauri (Gruzja)

i Tańca „Ziemia Leżajska”, dzia-
łający przy Zespole Szkół Tech-
nicznych im. Tadeusza Kościusz-
ki w Leżajsku, wykonując tańce 
narodowe i suity pod nadzorem 
choreografa Rafała Dyrdy oraz 
kapelmistrza Tomasza Kyci. Wice-
starosta Leżajski p. Zdzisława Leś-
ko bardzo serdecznie podziękował 
wszystkim zespołom oraz wręczył 
okolicznościowe statuetki. Na 
zakończenie  Powiatowego Kon-
certu Zespołów Artystycznych, 
aby zacieśnić więzi między Gruzją 

i Polską wszystkie zespoły oraz 
zgromadzona widownia wspólnie 
zaśpiewali „Szła dzieweczka do 
laseczka”. Szczególne podziękowa-
nia należą się pani Lucynie Słoniec 
polonistce z Zespołu Szkół Liceal-
nych w Leżajsku, która zajęła się 
organizacją koncertu, Miejskiemu 
Centrum Kultury za udostępnie-
nie sali, sprzętu oraz wsparcia 
technicznego, jak również wszyst-
kim zespołom, które wzięły udział 
w koncercie.

KC 

Powiat Leżajski od  2011 roku 
ma podpisaną umowę o współ-
pracy z Rejonem Chokhatauri. 
Na czele delegacji stał Prze-
wodniczący Rady Rejonowej  
w Chokhatauri Pan Zaal Mama-
ladze. Delegacja odbyła spotkanie  
z Zarządem Powiatu Leżajskiego, 
podczas którego samorządow-
cy z Gruzji mieli okazję poznać 

obecny system administracji, za-
poznać się ze strukturą organiza-
cyjną urzędu powiatowego, urzę-
dów gminnych oraz z elementami 
systemu zarządzania jakością  
w starostwie. Uczestnicy delegacji 
mieli okazję poznać funkcjono-
wanie SP ZOZ w Leżajsku, w tym 
w szczególności oddziału gine-
kologicznego, rehabilitacji oraz 

rozwiązań dotyczących zabezpie-
czenia energetycznego i cieplne-
go w tej jednostce. Ponadto, de-
legacja odwiedziła Urząd Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna, Zespół 
Szkół Technicznych w Leżajski,  
Leżajski Browar, Klub Jeździec-
ki Equistro.  W   ramach wizyty 
goście mieli okazję zapoznać się  
z powiatem leżajskim, okolicami, 
a także z  obowiązującym po-
działem administracyjnym oraz 
zasadami �nansowania i realiza-
cji zadań na szczeblach powiatu 
i gminy.

W dniach 5-8 maja 2015 r. w Powiecie Leżajskim przebywała delega-
cja z zaprzyjaźnionego Rejonu Chokhatauri z Gruzji, w skład której wcho-
dzili przedstawiciele samorządu oraz męski chór „Amaghleba”.

Przywitanie delegacji w Starostwie Powiatowym

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”

Chór Cantiami i Belcanto Zespół Wokalno-Instrumentalny Labirynt
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Dom Dziecka w Nowej Sarzynie

Kształcenie specjalne szansą rozwoju 
ucznia niepełnosprawnego

Dom jest placówką Opiekuńczo 
– Wychowawczą typu socjaliza-
cyjnego przeznaczoną  dla dzieci 
w wieku od 7 do 18 lat. Jednakże 
młodzież ucząca się może w nim 
przebywać do 25 roku życia. Orga-
nem prowadzącym Dom Dziecka 
jest Powiat Leżajski. 

Placówka zapewnia całodobo-
wą opiekę i wychowanie dzieciom 
całkowicie lub częściowo pozba-
wionym opieki rodzicielskiej, dla 
których nie znaleziono rodzinnej 
opieki zastępczej. Dzieci kierowa-
ne są na podstawie Postanowienia 
Sądu. 

Placówka zatrudnia 18 pra-
cowników: 11 pedagogicznych  
w tym pedagog i psycholog, pozo-
stali to pracownicy administracji  
i obsługi. 

Obecnie w Placówce zgod-
nie z regulaminem przebywa 30 
wychowanków, którzy pochodzą  

z terenów Powiatu Leżajskiego  
i powiatów ościennych a także  
z Zielonej Góry, Warszawy, Zwo-
lenia, Gorlic, Ustrzyk Dolnych, 
Krosna. Z rodzinami tych wy-
chowanków placówka utrzymuje 
stały kontakt, stara się wpływać 
na zmianę ich sytuacji życiowych 
umożliwiających powrót dzie-

ci do domu. Wychowankowie 
mieszkają w pokojach jedno, dwu, 
trzy i cztero osobowych. Ponad-
to mieszkańcy mają do dyspo-
zycji salę telewizyjną, bibliotekę  
z ok. 2000 woluminów i wyzna-
czonym miejscem do modlitwy, 
salę zabaw, pokój gościnny, pokój 
terapeutyczny, 2 aneksy kuchen-

ne, aneks wypoczynkowy, łazienki 
wyposażone w pralki  i dużą sto-
łówkę. Placówka posiada kilka te-
lewizorów, komputery, stałe łącze 
z Internetem, sprzęt do karaoke, 
kilka playstation i monitoring ca-
łego budynku.

Na drugim piętrze znajdu-
je się mieszkanie przeznaczone 

dla najstarszych wychowanków 
przygotowujących się do usamo-
dzielnienia. W ramach tego przy-
gotowania wychowankowie sami 
sprzątają, piorą, dbają o wystrój, 
robią drobne naprawy konserwa-
torskie, okazjonalnie gotują, mają 
tym samym możliwość nabywa-
nia doświadczenia i umiejętności 

związanych z prowadzeniem wła-
snego gospodarstwa. 

Na co dzień dzieci uczęszczają 
do szkół w Nowej Sarzynie, Leżaj-
sku, Przemyślu, Łańcucie i Iwo-
niczu, w godzinach popołudnio-
wych od 1600 – 1730 prowadzone są 
zajęcia umożliwiające odrobienie 
zadań i wyrównywanie zaległości. 

W tym celu prowadzone są 
zajęcia sportowe, plastyczne, ku-
linarne, robótek ręcznych, teatral-
ne, pro�laktyczne, reedukacyjne, 
karaoke. Wychowankowie biorą 
udział w rajdach rowerowych, 
pieszych wycieczkach, koloniach 
i obozach letnich, są aktywni  
w klubach sportowych piłki noż-
nej, boksu, chętnie biorą udział  
w konkursach plastycznych, grają 
na instrumentach. Dla dzieci przy-
gotowywane są uroczystości zwią-
zane z kulturą i tradycją: Wielka-
noc, Wigilia, Święto Zmarłych, 
Dzień Dziecka, Dzień Niepod-
ległości, Pierwsze Komunie św., 
Urodziny każdego z wychowan-
ków i inne mniejsze uroczystości. 
Naszą specjalnością są prace pla-
styczne wykonane z bibuły, dzier-
gane na szydełku i wytwarzane  
w gipsie. 

MF

Dom Dziecka
w Nowej Sarzynie

stara się wszechstronnie 
rozwijać zainteresowania
i potrzeby wychowanków

Wybór szkoły jest bardzo 
ważną decyzją. Szkoła jest miej-
scem, które nie tylko ma wypo-
sażyć uczniów w wiedzę, lecz 
również ukształtować relacje 
społeczne poprzez obcowanie  
z rówieśnikami, a także przygo-
tować do życia. Skomplikowa-
na sytuacja egzystencjalna osób 
niepełnosprawnych oprócz kon-
sekwencji �nansowych i emocjo-
nalnych, dodatkowo grozi wy-
kluczeniem społecznym. Takich 
uczniów zarówno młodszych jak 
i starszych należy wdrażać do 
samodzielności stopniowo, by 
nie zaburzyć pozytywnego nasta-
wienia do świata i nie zabić wiary  
w swoje możliwości.

Bardzo ważna jest życzliwość 
i wrażliwość ludzi otaczających 
osoby niepełnosprawne. Istotne 
jest mądre towarzyszenie dziecku 
i rodzicom. Organizowanie przez 
szkołę spotkań, konsultacji oraz 
szkoleń dla rodziców. Wspar-
cie doświadczonych specjalistów  
i pedagogów specjalnych powo-
duje, że dziecko wzrasta w swojej 
niezależności, wchodzi w relacje 
z innymi, a przy tym uczy innych 
o sobie i swej niepełnosprawno-
ści. Rodzice natomiast mają za-
pewnione wsparcie i stałą opiekę 

Wybór szkoły dla dziecka 
niepełnosprawnego

Relacje uczniów z terapeutami
 i nauczycielami oraz wsparcie

dla rodziców
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psychologiczno-pedagogiczną. 
Wykwali�kowani specjaliści  
z wieloletnim doświadczeniem 
oraz terapeuci behawioralni dzia-
łają emocjonalnie, intuicyjnie, 
stanowią zdrowy potencjał, mają 
autorytet. Zawieszają poprzeczkę, 
dzięki której dziecko rozwija się 
społecznie.

Do szkół specjalnych często 
tra�ają uczniowie, którzy wcze-
śniej chodzili do placówek ogól-
nodostępnych. Ich rodzice i oni 
sami wspominają je jako pasmo 
niepowodzeń i przykrych do-
świadczeń. Wyizolowani i odrzu-
ceni bez możliwości rozwijania  
i prezentowania własnych umie-
jętności biernie przyjmowali ety-
kietę gorszego i nie mającego gło-
su w społeczności klasowej kolegi. 
Nieakceptowani przez większość 
nigdy nie mieli szansy zaistnieć 
na forum szkoły. Nikt również 
nie wyciągnął do nich pomoc-
nej dłoni by wesprzeć i pomóc  
w rozwiązywaniu nurtujących 
ich problemów wynikających  
z de�cytów jakie im towarzyszy-
ły. Nauczyciele i pedagodzy szkół 
ogólnodostępnych też miewają 
problemy z niepełnosprawnością 
w klasie. Nie zawsze wiedzą, jak 

odnaleźć się w tej sytuacji. Nie 
są przygotowani do prowadzenia 
dialogu z rodzicami pełnospraw-
nych rówieśników, by wyjaśnić 
im jaki bagaż trudności emocjo-
nalnych i �zycznych dźwiga od 
urodzenia osoba niepełnospraw-
na. Warto odwiedzić najbliższą 
szkołę specjalną  zapewniającą 

dzieciom i młodzieży oraz ich ro-
dzicom komfort, bezpieczeństwo, 
wsparcie i fachową opiekę oraz 
rozwój, zadowolenie i spełnienie 
w społeczności szkolnej. 

Uczniowie którzy nie radzą 
sobie w szkołach ogólnodostęp-
nych z powodu zbyt licznych 
oddziałów, braku akceptacji ze 
strony rówieśników czują się wy-
obcowani. Znacznie spada po-
czucie ich wartości, a towarzyszą-
ca im nieśmiałość oraz nadwraż-
liwość powodują, że zamykają się  
w sobie pełni żalu, rozgorycze-
nia, frustracji. To z kolei staje 
się ogromnym problemem ich 
rodziców, którzy często stają się 
bezradni i nie potra�ą odnaleźć 
się w tej trudnej dla obojga sytu-
acji. Alternatywę stanowi szkoła 
specjalna oferująca mniej liczne 
oddziały klasowe dostosowane do 

potrzeb ucznia, dająca mu szan-
sę na zaistnienie oraz akceptację  
w pełni z całą jego niepełno-
sprawnością. Często zdarza się 
również że dziecko autystyczne 
w normie intelektualnej prezen-
tuje tak wysoki stopień zaburzeń 
w sferze zachowania, że nigdy nie 
odnajdzie się w szkole ogólnodo-

stępnej. Natomiast szkoła specjal-
na stworzy mu takie warunki do 
prawidłowego funkcjonowania, 
jakie są dla niego bezwzględnie 
konieczne. Kameralne kilkuoso-
bowe klasy dla nadwrażliwych 
autystów to sprawa prioryte-
towa o której należy pamiętać  
i nie należy bagatelizować w ca-
łym procesie edukacji. 

Nadrzędnym celem kształ-
cenia osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w szkolnictwie 
specjalnym jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci i mło-

dzieży. Zapewnia ono maksy-
malny ich rozwój oraz wdraża do 
integracji i aktywizacji społecznej 
przygotowując również do peł-
nienia różnych funkcji w życiu. 
Wyrównywanie szans edukacyj-
nych odbywa się na wszystkich 
etapach nauki i obejmuje szeroki 
zakres zajęć specjalistycznych 
oraz kół zainteresowań. Dzieci 
przedszkolne od najmłodszych 
lat objęte są specjalistyczną opie-
ką psychologiczno-pedagogiczną 
poprzez zajęcia wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka (terapia 
psychologiczna, integracja senso-
ryczna, terapia logopedyczna, te-
rapia pedagogiczna, �zjoterapia, 
gimnastyka korekcyjna, basen, 
EEG biofeedback, dogoterapia, 
hipoterapia oraz inne w zależno-
ści od potrzeb). Rozpoczęty pro-
ces wszechstronnej rewalidacji 
kontynuowany jest w kolejnych 
etapach edukacji uczniów, po-
cząwszy od szkoły podstawowej 
poprzez gimnazjum do szkół 
ponadgimnazjalnych: zawodo-
wej lub przysposabiającej do 
pracy. Oferta zajęć edukacyjnych 
poddawana jest systematycznej 
ocenie specjalistów i nauczycieli.  

Brak zrozumienia i wyizolowanie 
w szkołach ogólnodostępnych

Szkoła specjalna alternatywą
dla szkoły ogólnodostępnej

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej
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Dziecko niepełnosprawne w rodzinie
Są wśród nas: dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, dysleksją, autyzmem, niedosłuchem, porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysło-

wym i wieloma innymi problemami rozwoju. Czy rozumiemy ich trudności? Czy chcemy i potrafimy im pomóc?

Głos mają rodzice: Przychodzi na świat. Oczekiwane z niecierpliwością. Moment pierwszego spotkania z nim poprzedza okres gorączkowych 
przygotowań. Staramy się przeczuć jakie ono będzie, przewidzieć i zaplanować jego przyszły los. Jest nadzieją na spełnienie tego, czego nam 
samym nie udało się zrealizować. Przyszło na świat. Istota bliska a nieznana. Pełna tajemnic, jak mieszkaniec odległej planety. Od tego momen-
tu poznajemy siebie wzajemnie: my – ją, ona – nas. Stało się najgorsze. Ono rozwija się jakoś wolniej od innych dzieci. Jest słabsze. Byliśmy  
z nim u lekarza. Powiedział, że jest niepełnosprawne i będzie takie przez całe życie. Wiemy, że są TAKIE dzieci. Ale – NASZE – nie! Biegaliśmy  
z nim od specjalisty do specjalisty. Każdy powtarzał to samo. Dlaczego? Czy zrobiliśmy komuś coś złego? Kto jest temu winien? Czy któreś z 
nas rodziców? Dlaczego ONO nas zawiodło? Dlaczego rozwiało pokładane w NIM nadzieje? Przecież musi istnieć jakieś lekarstwo, które uzdrowi 
nasze dziecko! 

Głos ma ono, czyli dziecko: Gdyby „ono” umiało mówić i myśleć, może powiedziało by tak: „Jestem – jakie jestem! Musicie się z tym po-
godzić”. Im wcześniej to zrobicie, tym lepiej dla Was i dla mnie. Ja potrzebuję Waszej akceptacji i Waszej bezwarunkowej miłości bez względu 
na to JAKIE jestem. Jestem po prostu WASZYM DZIECKIEM. Przestańcie dociekać, dlaczego tak się stało i przeznaczcie ten czas na obserwacje 
mnie samego. Kochać to rozumieć. Jesteście w stanie mi pomóc abym wykorzystał wszystkie swoje możliwości. Musicie jednak zdawać sobie 
sprawę z tego, że często będą spotykać mnie niepowodzenia. To jednak czy, podejmowane przeze mnie wysiłki będą budzić we mnie lęk, czy 
chęć do podejmowania dalszych prób działania w DUŻEJ MIERZE zależy od Was. Nie chcę abyście mnie we wszystkim wyręczali, pragnę zachęty  
i uznania dla mojej aktywności. Nie stawiajcie mi również nierealnych wymagań. Niech Was nie zniechęca moja nieporadność i wolno osiągane 
przeze mnie postępy. Wasze zniechęcenie i Wasz brak wiary we mnie stanie się moim zniechęceniem i moim brakiem wiary we własne siły. 
Przecież mam prawo być szczęśliwe. Całym sobą podpowiadam Wam, jak postępować ze mną. Czytajcie proszę ten najstarszy komunikat świata 
i uczcie się go wykorzystywać w naszym wspólnym interesie!

Głos mają specjaliści: Nie dawajmy niepełnosprawnemu dziecku miłości która przytłacza. Dawajmy mu miłość która rozwija
BG

W ramach potrzeb rozszerzana 
jest o zajęcia dodatkowe (zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, za-
jęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
infoterapia, socjoterapia itp).

  

Rozwój uczniów niepełno-
sprawnych odbywa się poprzez: 

■ Wyszukiwanie i promowa-
nie talentów artystycznych wśród 
osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie

■ Samorealizację i udział  
w różnorodnych formach arty-
stycznych (muzycznych, tanecz-
nych, teatralnych, recytatorskich, 
plastycznych), sportowych, przy-
rodniczych, harcerstwie oraz or-
ganizacjach uczniowskich takich 
jak samorząd szkolny

■ Poprawienie poczucia wła-
snej wartości dzięki prezentacji 
swoich umiejętności i ich wytwo-
rów na wystawach, festiwalach, 
konkursach, przeglądach,   przed 
różnorodną publicznością

■ Możliwość spędzania cza-
su  wolnego w sposób kreatywny  

i atrakcyjny
■ Zapobieganie izolacji spo-

łecznej osób o obniżonej spraw-
ności intelektualnej

■ Nabywanie nowych umiejęt-
ności i doświadczeń oraz zwięk-
szenie samodzielności podczas 
wyjazdów poza miejsce zamiesz-
kania (zielona szkoła, turnusy re-
habilitacyjne)

■ Wprowadzanie dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej inte-
lektualnie do pełnego uczestnic-
twa w życiu społecznym w kraju  
i państwach Unii Europejskiej                   
(wyjazdy zagraniczne w ramach 
projektów Commenius, Erazmus 
Plus ) 

■ Promowanie pozytywnego 
wizerunku osób niepełnospraw-
nych intelektualnie w społeczeń-
stwie

■ Zaspakajanie potrzeby 
aktywizacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, pochodzącej  
z rodzin dysfunkcjonalnych  
i będącej w trudnej sytuacji mate-
rialnej (działalność stowarzysze-
nia - „Nie Dzieli Nas Nic”- udział  
w projektach).

Aktywizacja i rozwój uczniów
w szkołach specjalnych

Niezbędnym czynnikiem 
umożliwiającym rozwój osób 
niepełnosprawnych jest zapew-
nienie im odpowiedniej bazy dy-
daktycznej w postaci klasopra-
cowni, gabinetów i sal wyposa-
żonych w specjalistyczny sprzęt, 
oprogramowania multimedial-
ne, tablice interaktywne (m. in.: 
sala integracji sensorycznej, ba-
sen kulkowy, sala doświadczania 
świata, gabinet logopedyczny, 
pedagogiczny, EEG, pracownia 
komputerowa, gastronomiczna, 
zajęć technicznych) oraz wysoki 
standard pokoi internatu. Dostęp 
do różnych form terapii zakłada-
jących troskę o rozwój ruchowy 
i emocjonalny uczniów, pozwala 
nabyć szereg nowych umiejęt-
ności społecznych, zwiększyć 
poziom edukacji i uwrażliwić 
na sztukę. Dzięki przestrzeganej 

zasadzie akceptacji, zrozumienia 
potrzeb, prowadzenia dialogu 
bez uprzedzeń, dzieci i młodzież 
niepełnosprawna otrzymują 
wsparcie dla samodzielnej orga-
nizacji swojego wolnego czasu. 
Zajęcia ukierunkowane są na 
indywidualne podejście i do-
bór metod pracy, co gwarantuje 
optymalną stymulację psycho-
�zyczną uczniów. Każde z zajęć 
zaproponowanych dzieciom  
i młodzieży niepełnosprawnej 
skutkuje wzrostem samooce-
ny i motywacji uczestników do 
komunikacji z otoczeniem, co 
z kolei prowadzi do lepszego 
funkcjonowania w sytuacjach 
stresowych i radzenia sobie  
z emocjami. Przyczynia się rów-
nież do podniesienia standardu 
życia osób niepełnosprawnych  
w aspekcie edukacji, rekreacji, 
kultury i opieki prawnej.

MP i MS

Niezbędne warunki rozwoju w 
szkolnictwie specjalnym
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z radością witali młodsze kole-
żanki i kolegów. Gimnazjaliści 
wzięli udział w pokazach z infor-
matyki i �zyki. Czekały  na nich 
quizy z języków obcych. Grupa 
teatralna „Kurtyna”, przygotowała 
próbkę nowego spektaklu „Tan-
go”. W kierowaniu ruchem po-
magali mimowie, którzy służyli 
pomocą i bawili scenkami. Klasy 
Technikum pokazały gimnazjali-
stom jakie praktyczne umiejętno-
ści zdobędą w czasie czteroletniej 
nauki w zawodzie technik eko-
nomista, logistyk, zaproponowa-
ły też nowe kierunki jak technik 

Zespół Szkół 
Licealnych im. 
Bolesława Chro-
brego w dniu 15 
maja 2015 roku, 
otworzył swe po-

dwoje dla uczniów Gimnazjum. 
Szkołę odwiedziło 805 uczniów 
z 34 Gimnazjów. A „Chrobry” 
przygotował wiele niespodzianek, 
przede wszystkim nauczycie-
le ZSL z młodzieżą oprowadzili 
przyszłych uczniów po budynku 
100-letniej szkoły. Starsi koledzy  

W dniu 15 maja br. na terenie leżajskich szkół odbył się dzień otwarty. Podczas tego dnia szkoły ponadgim-
nazjalne przedstawiły kompleksową ofertą edukacyjną. Powiatowe placówki zaprezentowały swoją ofertę jako 
placówki nowoczesne, odpowiadające wyzwaniom współczesnej edukacji ogólnej  i zawodowej. Przedstawiły 
także nowoczesną bazę dydaktyczną oraz doświadczenie nabyte na przestrzeni kilkudziesięciu lat.  Szkoły od-
wiedzili uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu jak również sąsiadujących powiatów. 

Zespół Szkół 
Technicznych w 
Leżajsku w tym 
samym dniu czyli 
15 maja br. rów-
nież gościł rzesze 

gimnazjalistów z terenu powiatu 
leżajskiego i ościennych. Specjal-
nie na tę okazję w hali sportowej 
przygotowano stanowiska prezen-
tujące kierunki kształcenia w Ze-
spole Szkół Technicznych. Można 
było m.in. zobaczyć pokój hote-
lowy przygotowany na przyjęcie 

gości, odwiedzić salon fryzjerski, 
poznać warunki pracy sprzedawcy 
i handlowca, spróbować wypie-
ków uczniów technikum żywienia 
i usług gastronomicznych. Z kolei 
nauczyciele i uczniowie kierun-
ków technicznych przygotowali 
ciekawe prezentacje multimedial-
ne oraz zaprezentowali pracę urzą-
dzeń elektronicznych i mechatro-
nicznych (m.in. skonstruowanego 
przez uczniów technikum me-
chatronicznego drona). Ponadto 
gimnazjaliści obejrzeli wystawę 
prac fotogra�cznych wykonanych 
przez młodzież naszej szkoły oraz 

spedytor i technik organizacji re-
klamy. W hali sportowej przygo-
towano następujące niespodzian-
ki: na stoisku technik ekonomista 
można było przygotować fakturę, 
technik logistyk woził na palecie, 
biolodzy i  matematycy przygo-
towali quizy z nagrodami. Fizy-
cy ciekawe doświadczenia. Na 
stoisku językowym można było 
zjeść pyszne ciasteczka i wygrać 
słodkie nagrody. Humaniści po-
kazali ciekawą rozprawę sądową,  
a u chemików coś stale wybucha-

ło, płonęły stoły, a najsmaczniej-
sze były szaszłyki …a na Orliku 
trwał konkurs na „króla strzel-
ców”. Gimnazjaliści mogli podzi-
wiać piękne konie i spróbować 
jeździć na nich, chętni się zna-
leźli. Byli absolwenci liceum za 
zgodą przełożonych przyjechali 
do  szkoły – karetką pogotowia, 
radiowozem policyjnym i wozem 
strażackim. Można było robić 
zdjęcia i porozmawiać z absol-
wentami. Wszystkim dopisywały 
humory i była miła atmosfera. Do 
zobaczenia we wrześniu!!!

W.T. i L.S.

Dni otwarte

kroniki szkoły, biblioteki i Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”.  
Zainteresowaniem naszych gości 
cieszyły się występy zespołów: 
„White Socks” i B17.  Dużą atrak-
cją była możliwość spróbowania 
swoich sił w jeździe samochodem 
po boisku szkolnym pod okiem 
instruktora nauki jazdy. 

Dodatkowo swoje osiągnię-
cia zaprezentowali członkowie 
Klubu Modelarskiego w Wierza-
wicach,  studenci Politechniki 
Rzeszowskiej, skupieni w PRz 
Racing Team, studenci i pracow-
nicy Wyższej Szkoły Informaty-
ki i Zarządzania w Rzeszowie, 
pracownicy MTU Aero Engines 
Polska oraz pracownicy Funda-
cji na Rzecz Wspierania Edukacji 

przy Stowarzyszeniu Dolina Lot-
nicza.  Kolejnym punktem Dnia 
Otwartego było zwiedzanie szko-
ły, w trakcie którego uczniowie  
i nauczyciele gimnazjów zoba-
czyli specjalistyczne pracownie 
m.in. komputerowego wspomaga-
nia CAD/ CAM, sieci i urządzeń 
techniki komputerowej, urządzeń 
i systemów energetyki odnawial-
nej, pracownie mechatroniczne, 
elektroniczne, elektryczne, CAD/
CAM, pracownię gastronomiczną 
oraz spawalnię, stolarnię, stację 
kontroli pojazdów.

ZST
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W dniu 23 maja br. Rafał Ćwiek 
został laureatem Nagrody Podkar-
packiego Stowarzyszenia Samo-
rządów Terytorialnych „Najzdol-
niejsza Młodzież Podkarpacia”, 
jako najzdolniejszy uczeń powiatu 
leżajskiego. Jest to doskonałe 
uwieńczenie jego sukcesów i w peł-
ni zasłużona nagroda. W ceremo-
nii rozdania nagród uczestniczył 
Starosta Leżajski Marek Śliż.

Rafał Ćwiek - Uczeń I klasy 
o kierunku matematyczno - �-
zycznym Zespołu Szkół Liceal-
nych im. Bolesława Chrobrego  
w Leżajsku. Zajął III miejsce  
w 64. Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Fizycznej. Finałowy etap 
odbył się w dniach 11 – 12 kwiet-
nia 2015 roku na Wydziale Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ten rezultat to wielka satys-
fakcja i radość dla szkoły, ro-
dziców a przede wszystkim dla 
Rafała. Tym wynikiem zapewnił 
on sobie udział w kadrze olim-
pijczyków, którzy reprezentować 
będą Polskę na Międzynarodo-
wej Olimpiadzie Fizycznej w In-
diach. Zadania olimpijskie wy-
magają wiedzy daleko wykracza-
jącej poza podstawę programową 
szkół ponadgimnazjalnych. Swo-
je zainteresowania przedmiota-
mi ścisłymi Rafał rozwija już od 
wielu lat i w pełni zapracował 
na swój sukces. Wysokie wyniki  
w olimpiadach przedmioto-
wych to suma pasji połączona  
z ogromną pracą i zaangażowa-
niem zarówno ze strony uczniów 
jak i nauczycieli. Bezcenne jest 
również wsparcie rodziców. Ra-
fał to uczeń wybitnie utalento-
wany, pracowity, maksymalnie 
wykorzystujący swój potencjał 
intelektualny. 

27 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Licealnych/
Technikum Nr 2 w Leżajsku odbyła się I Edycja Powia-
towego Konkursu „Logicznie i logistycznie” przeznaczo-
nego dla uczniów gimnazjów.

 W konkursie wzięło udział 13 trzyosobowych ze-
społów (łącznie 39 uczestników) z 9 szkół powiatu 

leżajskiego. Uczniowie klas logistycznych wraz ze swoim nauczycie-
lem Andrzejem Makówką zaprezentowali zasady tworzenia kodów 
kreskowych, poprawne formowanie i mocowanie ładunku, działa-
nie czytnika i terminala kodów kreskowych oraz zastosowanie pro-
gramu spedycyjno-logistycznego SpedTrans w pracy magazynowej.  
Miejsce I - Zespół Szkół  im. Jana Pawła II w Brzózie Królewskiej, 
Miejsce II - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym, 
Miejsce III-  Zespół Szkół w Wierzawicach, Miejsce IV - Gimnazjum 
Miejskie im. Wł. Jagiełły  w Leżajsku. 

ZSL 

Trzech uczniów z Zespołu Szkół Licealnych im. B. 
Chrobrego w Leżajsku w finale XV Podkarpackiego Kon-
kursu Matematycznego im. Franciszka Leji.

Konkurs odbywa się pod patronatem Podkarpac-
kiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa 
Podkarpackiego i Rzeszowskiego Oddziału Polskie-

go Towarzystwa Matematycznego. Rafał Ćwiek z kl.1d na poziomie I 
pod opieką mgr Elżbiety Naróg, Rafał Pych z kl.2d na poziomie II pod 
opieką mgr Agnieszki Lizak i Wojciech Szczepanik z kl.2c na pozio-
mie II pod opieką mgr Bogdana Wójtowicza pomyślnie przeszli wcze-
śniejsze dwa etapy (etap powiatowy i rejonowy) i zakwali�kowali się do 
�nału XV PKM im. Franciszka Leji, który miał miejsce 18 kwietniaw 
Rzeszowie. W �nale wzięło udział 50 uczniów na poziomie pierwszym  
i 39 na poziomie drugim z całego województwa podkarpackiego. Uczeń 
zespołu szkół Rafał Ćwiek uzyskał w �nale wyróżnienie. Gratulacje!

Agnieszka Lizak

Po raz czwarty mistrzowie szybkiego pisania na klawiaturze kom-
putera mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w Konkursie 
„Mistrz Klawiatury”.

14 kwietnia 2015 roku uczniowie ZSL i ZST udowodnili przed kom-
puterem swoje mocne predyspozycje informatyczne. Zadanie kon-
kursowe polegało na bezbłędnym przepisaniu tekstu o tematyce eko-
nomicznej w programie Mistrz Klawiatury, w jak najkrótszym czasie 
metodą mnemotechniczną. Zmierzyli się najlepsi, którzy przeszli po-
myślnie etap szkolny. Laureatami Konkursu zostali: I miejsce: Damian 
Pierczyk- uczeń klasy 3 Technikum Ekonomicznego nr 2 Zespołu 
Szkół Licealnych w Leżajsku, II miejsce Sebastian Mach - uczeń klasy 

Logistycznie rozgrywki w ChrobrymSukcesy
Rafała Ćwieka

ucznia ZSL
w Leżajsku!!!

Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji

„Mistrz Klawiatury” dla szkół
ponadgimnazjalnych – rozstrzygnięty

Inne osiągnięcia Rafała  
w roku szkolnym 2014/2015, 
które zasługują na uwagę to:

■ Laureat III miejsca w �-
nale 64 Olimpiady Fizycznej 
(organizowanej przez Polskie 
Towarzystwo Fizyczne), repre-
zentant Polski na 46 Między-
narodową Olimpiadę Fizycz-
ną w Indiach, wyróżnienie za 
najlepsze rozwiązanie zadania 
doświadczalnego,

■ Laureat II stopnia w �na-
le Olimpiady o Diamentowy 
Indeks AGH z �zyki,

■ Laureat III miejsca  
w Konkursie Wiedzy Tech-
nicznej „Sapere Aude”, organi-
zowanym przez Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształ-
cących im. Stefana Banacha  
w Jarosławiu,

■ Laureat w ogólnopol-
skim konkursie „Fascynująca 
Fizyka” organizowanym przez 
Stowarzyszenie Nauczycieli 
Fizyki Ziemi Łódzkiej oraz 
Wydział Elektrotechniki, Elek-
troniki, Informatyki i Auto-
matyki Politechniki Łódzkiej,

■ Laureat w internetowym 
konkursie z �zyki „FIRST 
STEP TO NOBEL PRIZE” or-
ganizowanym przez Wydział 
Elektrotechniki, Elektroniki, 
Informatyki i Automatyki Po-
litechniki Łódzkiej,

■ Drugie miejsce w Polsce 
w Ogólnopolskim Konkursie  
z �zyki „Lwiątko 2015”,

■ Uczestnik II etapu Olim-
piady Wiedzy Technicznej or-
ganizowanej przez Naczelną 
Organizację Techniczną Fede-
rację Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych,

■ Wyróżnienie w Podkar-
packim Konkursie Matema-
tycznym im. Franciszka Leji,

■ Wyróżnienie szczebla 
krajowego w Międzynarodo-
wym Konkursie Matematycz-
nym „KANGUR”,

■ I miejsce w powiecie  
w Ogólnopolskim Konkursie 
„ALFIK MATEMATYCZNY”.

Gratulujemy Rafałowi i ży-
czymy dalszych sukcesów.

AB
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3 b Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku 
oraz Dominik Wnęk reprezentant Zespołu Szkół Technicznych w Le-
żajsku, III miejsce: Rafał Stępnik reprezentant Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku. 

Laureaci zostali obdarowani nagrodami w postaci wyposażenia 
sprzętu komputerowego.

Organizatorzy

8 maja, podczas VI Mieleckiego Festiwalu Nauki 
„Leonardo”, odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
Ministra Gospodarki, przyznawanej przedsiębiorstwom, 
instytucjom i szkołom za szczególne zaangażowanie  
w rozwój szkolnictwa zawodowego. 

Wśród laureatów znalazł się Zespół Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku, który został uhonorowany „za szczególne osią-
gnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego oraz efek-
tywną współpracę z MTU Aero Engines Polska Sp. z. o. o. w procesie 
kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy”. 1 września 
2014 roku Zespół Szkół Technicznych podpisał porozumienie z �rmą 
MTU Aero Engines Polska w ramach, której podjęto szereg działań na 
rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie. Rozpoczęto prace 
nad dopasowaniem programów edukacyjnych i praktycznej nauki za-
wodu do potrzeb przemysłu lotniczego, nawiązano ścisłą współpracę 
pomiędzy pracownikami �rmy i nauczycielami szkoły. Uczniowie mają 
możliwość odbywania praktyk w �rmie MTU, wycieczek dydaktycz-
nych, rozwijane są pasje młodzieży związane z lotnictwem poprzez or-
ganizację konkursów tematycznych, wspieranie kółek zainteresowań, 
wskazywanie dobrych praktyk, postaw, roli etyki w wykonywanych 
zawodach.  Nagrodę – statuetkę i dyplom odebrała Dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych Halina Samko

GH

Od kilku lat uczniowie Zespołu Szkół Technicznych 
korzystają z programów stypendialnych. Są to: Stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów, które otrzymuje uczeń  
z najwyższą średnią w szkole, Stypendium Fundacji 
Funduszu Lokalnego Powiatu Leżajskiego utworzonej 
przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Stypen-

dium Urzędu Marszałkowskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych  
z trenu województwa podkarpackiego.

 W bieżącym roku szkolnym stypendium Fundacji Funduszu Lo-
kalnego Powiatu Leżajskiego otrzymało pięciu uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych. Jego wysokość to 1,5 tys. zaś kwota stypendium Urzę-
du Marszałkowskiego wynosi 3 tys. złotych. Stypendyści:  Arkadiusz 
Kuraś, klasa IV, trzykrotny stypendysta;  Ewelina Łoin, klasa IV; Pa-
weł Perlak, klasa III technikum elektronicznego; Paweł Hozer, klasa II 
technikum informatycznego; Wojciech Miś, klasa II technikum elek-
tronicznego, Hubert Cierpisz, klasa I technikum mechatronicznego. 

Wystąpiło pięć zespołów teatralnych – trzy w kategorii szkół pod-
stawowych i dwa w kategorii gimnazjów. Patronat honorowy nad prze-
glądem sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski, 
sponsorami przeglądu była Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 
i Powiat Leżajski.

W kategorii szkół podstawowych przyznano I miejsce i złote ma-
ski teatralne - Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli – za spektakl pt. 
„Ocalenie Baśki” (opiekun: Elżbieta Fus, Dorota Lewkowicz), II miej-
sce i srebrne maski teatralne - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Leżajsku – za 
spektakl pt. „Królewna Śnieżka” (opiekun: Iwona Marzec – Wiącek),  
III miejsce i brązowe maski teatralne - Szkoła Podstawowa w Wólce 
Łętowskiej – za spektakl pt. „Kopciuszek XXI wieku” (opiekun Iwona 
Dmitrowska). W kategorii szkół gimnazjalnych przyznano:  I miej-
sce i złote maski teatralne - Gimnazjum w Kuryłówce – za spektakl pt. 
„Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję” (opiekun Małgorzata Kordas), 
II miejsce i srebrne maski teatralne -  Gimnazjum SOSW w Leżajsku 
zespół „Impuls” – za spektakl pt. „Bajka o rybaku i złotej rybce, czyli 
mobbing w naszej szkole”. (opiekun: Aneta Szpila, Marta Bieńkowska).

XIV  Powiatowy Pro�laktyczny Konkurs Plakatowy „Mobbing 
– nie stosuję, nie ignoruję” dotyczył pro�laktyki antymobbingowej.  
Patronat nad XIV Powiatowym Pro�laktycznym Konkursem Plaka-
towym pod hasłem: „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję” sprawował 
Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski. Na konkurs wpłynęło 
170 prac, w tym: 113 ze szkół podstawowych i 57 z  gimnazjów. Za-
kończenie konkursu uświetnił występ wokalistek z zespołu Meritum 
(MCK Leżajsk) w składzie: Patrycji Tabin – „Ada to nie wypada”, We-
roniki Kuczek – „Ten za łukiem rzeki świat” i Mirki Kowal – „Bądź 
moją siłą”, „Taki cud i miód”. Młode artystki na co dzień pracują pod 
kierunkiem pana Bartka Urbańskiego.

PPP

VI Powiatowa Przedszkolada była objęta honorowym patronatem Pod-
karpackiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Leżajskiego i sponsorowana 
ze środków finansowych Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna oraz 
Starostwa Leżajskiego.

Jednym z głównych celów konkursu plastycznego była promocja 
wychowania przedszkolnego jako jednej z podstawowych form kształ-
towania osobowości dziecka. Prace plastyczne nadesłało 12 przedszkoli 
z Powiatu Leżajskiego. Łącznie zgromadzono 62 prace dzieci. Auto-
rzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe.

PPP

Stypendia dla najlepszych 

Nagroda Ministra Gospodarki
dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku 

XIV Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych 
Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna
Leżajsk 2015 „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję.”

VI POWIATOWA PRZEDSZKOLADA
„SAVOIR VIVRE – słowa magiczne i znane 

od przedszkola używane”
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Młodzież startująca w kon-
kursie miała najpierw okazję 
uczestniczyć w prelekcjach pro-
wadzonych przez pracowników 
Sejmu, które dotyczyły m.in. hi-
storii i architektury Sejmu oraz 
trybu ustawodawczego. Wykłady 
okazały się doskonałą powtórką 
zagadnień, z którymi zmierzyli 
się gimnazjaliści w samej części 
konkursowej. Test konkursowy 
został przygotowany i przepro-
wadzony przez przedstawicieli 
Sejmu. Oni również byli sponso-
rami upominków dla wszystkich 
uczestników turnieju. Dzięki 

wsparciu �nansowemu Posła Ka-
zimierza Gołojucha oraz Wójta 
Gminy Leżajsk Krzysztofa Sobej-
ko dla wszystkich uczestników 
konkursu zostanie ufundowana 
wycieczka do Warszawy. W pla-
nach jest zwiedzanie Sejmu, Mu-
zeum Powstania Warszawskiego 
oraz Muzeum Księdza Jerzego 
Popiełuszki. „Dla naszej szkoły 
to wielki zaszczyt, że mogliśmy 
być współorganizatorami i go-
spodarzami tak ważnej lokalnej 
inicjatywy. Ciszę się, że młodzież 
z gimnazjów naszej gminy odpo-
wiedziała na zaproszenie i podję-

ła wyzwanie, jakim było zmierze-
nie się z niełatwym testem, a nasi 
goście docenili to, że uczniowie 
wykazali się imponująca wiedzą 
– mówi Lidia Stępniowska, dy-
rektor Zespołu Szkół w Giedla-
rowej. W konkursie wzięli udział 

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” to polskie odznaczenie wojskowe nadawane przez Ministra Obrony Narodowej. Jest wyrazem uznania 
dla osób, które swoją pracą lub działaniami przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Zasady nadawania medalu uwzględniają 
również honorowanie nim rodziców, których troje lub więcej dzieci pełniło nienaganną służbę wojskową. Wśród odznaczonych rodziców znaleźli 
się także Państwo Emilia i Antoni Burkowie z Giedlarowej, którzy wychowali swoich synów w duchu patriotyzmu i ofiarności dla ojczyzny, dzięki 
czemu wszyscy czterej mogą poszczycić się mianem wzorowego żołnierza.

Gala wręczenia odznaczeń odbyła się 21 kwietnia 2015 roku w Stalowej Woli. Niestety Państwo Burkowie nie mogli w wyznaczonym dniu 
wziąć w niej udziału. Z tego względu, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko podjął decyzję o zorganizowaniu w Urzędzie Gminy kameralnej 
uroczystości, podczas której przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień, mjr Krzysztof Jasiński odznaczył rodziców Srebrnym Meda-
lem „Za zasługi dla obronności kraju”. W spotkaniu uczestniczył również proboszcz Para�i Giedlarowa, ks. Jan Balicki. 

- To wyróżnienie bardzo wiele dla nas znaczy, bo jest namacalnym 
i symbolicznym potwierdzeniem tego, że jako rodzice zrobiliśmy, co  
w naszej mocy, aby przekazać naszym dzieciom najważniejsze warto-
ści. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Wójtowi, że zorganizował dla nas 
tę uroczystość - mówi Pani Emilia. - Służba każdego z synów przyspa-
rzała nam wiele niepokoju, ale najbardziej denerwowaliśmy się, gdy 
do wojska poszedł pierwszy syn. Gdy zobaczyłam go na przysiędze, 
łzy lały mi się ciurkiem, co zapewne zrozumie każda matka - doda-
je. Synowie Państwa Burków odbywali służbę wojskową w latach 
1987-2000. Najstarszy i najmłodszy zasilili szeregi Wojsk Lądowych,  
a dwaj pozostali Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej i choć 
żaden z nich nie związał przyszłości z wojskiem, to, jak przyznaje 
Pani Emilia, zdobyli wiele umiejętności i często wracają wspomnie-
niami do tamtych chwil. Dwóch synów udziela się obecnie w Ochot-
niczej Straży Pożarnej, w jednostkach w Biedaczowie i Giedlarowej, 
co zważywszy na wcześniejsze wyróżnienia, także jest faktem god-
nym uwagi. - Jesteśmy bardzo dumni z naszych dzieci, bo choć różnie 
potoczyły się ich losy, żadne z nich nie zeszło na złą drogę. Założyły 
swoje rodziny i są dobrymi ludźmi, gotowymi zawsze nieść pomoc po-
trzebującym - twierdzą zgodnie rodzice.

Wizyta posła i pracowników sejmu w Zespole Szkół w Giedlarowej

Srebrny medal dla rodziców

20 maja 2015r. w Zespole Szkół w Giedlarowej odbył się Konkurs 
Wiedzy o Sejmie, w którym wzięło udział 42 gimnazjalistów z Gminy Le-
żajsk. Konkurs został zorganizowany z inicjatywy posła Kazimierza Goło-
jucha, który był równocześnie fundatorem nagród dla zwycięzców. Rangę 
tego niecodziennego wydarzenia podkreślił fakt, że swoją obecnością za-
szczycili nas również pracownicy Sejmu: Jan Morwiński- Dyrektor Biura 
Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu, Łucja Iwaniec – Naczelnik 
Wszechnicy Sejmowej oraz pracownicy Wszechnicy Sejmowej – Ireneusz 
Nowak i Jakub Rokicki.

uczniowie z Brzózy Królewskiej, 
Starego Miasta, Wierzawic i Gie-
dlarowej. Miejsca na podium 
wywalczyli: Monika Krasoń (I 
miejsce), Aleksandra Potejko (II 
miejsce) i Bartosz Mitrowski (III 
miejsce).
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Obchody Dnia Samorządowca w Nowej Sarzynie26 maja br. w auli Gimnazjum 
w Nowej Sarzynie odbyły się gmin-
ne obchody Dnia Samorządu Tery-
torialnego.

W uroczystości wzięli udział 
pracownicy samorządowi, rad-
ni, sołtysi, przewodniczący osie-
dli, dyrektorzy szkół i jednostek 
pomocniczych gminy, działacze 
społeczni, animatorzy kultury, 
sportowcy oraz przedstawicie-
le europosła Tomasza Poręby  
i Marszałka Województwa Pod-
karpackiego Władysława Ortyla. 
Zebranych gości powitał bur-
mistrz Jerzy Paul, który podzięko-
wał osobom pracującym na rzecz 
rozwoju gminy oraz instytucjom 
wspierającym nowosarzyński sa-
morząd. 

Tegoroczne obchody Dnia Sa-
morządowca mają szczególny cha-
rakter, bo świętujemy 25. rocznicę 
pierwszych w pełni demokratycz-
nych wyborów samorządowych do 
rad gmin i miast. Reaktywowanie 
samorządu terytorialnego to jeden 
z największych sukcesów przemian 
ustrojowych w Polsce. Przyczyniło 
się ono do dynamicznego rozwoju 
lokalnego i aktywizacji mieszkań-
ców, którzy stali się od tego mo-
mentu faktycznymi gospodarzami 
w swojej małej ojczyźnie. Stąd też 
święto samorządności jest świętem 
całej naszej gminnej wspólnoty – 
powiedział burmistrz w swoim 
wystąpieniu. Życzenia samorzą-
dowcom złożył także przedsta-
wiciel Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego Waldemar 
Szumny. 

Następnie, w dowód wdzięcz-
ności za pracę na rzecz lokalnej 
społeczności uhonorowano oko-
licznościowymi statuetkami soł-

tysów i przewodniczących osiedli 
poprzedniej kadencji – Jana  Gał-
dysia, Józefa Padowskiego, Sta-
nisława Pietrońskiego, Tadeusza 
Misiaka oraz Jana Kanię. 

W dalszej części uroczystości 
Tomasz Lutak, asystent europosła 
Tomasza Poręby wręczył nagrody, 
w postaci biletów do Brukseli, lau-
reatom Konkursu Wiedzy o Euro-
pie i Unii Europejskiej „Jesteśmy 
Europejczykami”, zorganizowa-
nego przez Gimnazjum w Woli 
Zarczyckiej.  

Punktem kulminacyjnym było 
wręczenie nagród Burmistrza 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 
„Kwiat Azalii 2014”, którymi uho-
norowano osoby wspierające roz-
wój i kreujący pozytywny wizeru-
nek naszego samorządu.  Nagrody 
honorowe za całokształt działal-
ności na rzecz gminy otrzymali 
Franciszek Makowiecki, były soł-
tys Wólki Łętowskiej i kronikarz 
tamtejszej jednostki OSP oraz Jó-
zef Pikor, który ponad 60 lat temu 
zorganizował pierwszą w gminie 
drużynę piłkarską, działającą na-

stępnie pod szyldem „Unii” Nowa 
Sarzyna. Statuetki w kategorii 
działalność społeczna otrzymali: 
Małgorzata Partyka - członkini 
zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw 
Lokalnych „Benefactum”; Daniel 
Kusy - wiceprezes KS „Sarzyna”; 
Dariusz Miazga – członek grupy 
„Odnowa wsi Jelna”, OSP, zawod-
nik PUKS Francesco oraz admini-
strator strony internetowej sołec-
twa jelna.eu; Edward Kak -  prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Tarno-
góry, fundator pomnika pamięci 
żołnierzy BCh i lotników angiel-
skich; Adam Fleszar – członek za-
rządu Leżajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate; Stanisława Charysz 
– członkini zarządu Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Parkowej 
3 oraz Joanna Gałdyś i Stanisława 
Sroka – członkinie Klubu Seniora 
w Nowej Sarzynie.  W kategorii 
sport nagrodzono: Izabelę Dec 
– zawodniczkę LKKK, medalist-
kę mistrzostw Polski i Europy; 
Barbarę Łuczak-Pokój – Mistrzy-
nię Polski Strażaków w Marato-
nie; Piotra Zygmunta – prezesa 

PUKS „Francesco” Jelna oraz 
Annę Bemben – zwyciężczynię 
ogólnopolskich biegów ulicznych  
i przełajowych. „Kwiaty Azalii”  
w kategorii kultura otrzymali: 
Anna Kuranty – przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich i sekre-
tarz Stowarzyszenia „Sarzynioki” 
w Sarzynie; Marta Marczak – na-
uczyciel muzyki, plastyki, instruk-
tor tańca, założycielka warsztatów 
muzycznych „Świat Muzyki”; Zo-
�a Miś – członkini Stowarzysze-
nie na rzecz Rozwoju Wsi Jelna 
„Złoty Potok”, opiekunka grupy 
teatralnej; Kuba Amarowicz – lau-
reat ogólnopolskich konkursów 
gitarowych oraz Nowosarzyńska 
Telewizja Kablowa „LokalTel”. 

Uroczystość uświetnili wystę-
pami wokalnymi: duet działający 
przy Ośrodku Kultury w Nowej 
Sarzynie - Agnieszka Cichomska  
i Dorota Paluch, uczeń Gimna-
zjum w Nowej Sarzynie i uczest-
nik programu „Mam Talent” 
Karol Jagiełło  oraz podopieczne 
„Świata Muzyki” Marty Marczak 
– Julia Wróbel i Wiktoria Kozyra.  

17 maja mieszkańcy gminy 
oraz turyści wzięli udział w  XXXI 
zlocie „Kołacznia”, który odbył się 
w ramach obchodów Dni Kwitną-
cej Azalii zorganizowanych przez 
Ośrodek Kultury oraz Oddział PTTK 
w Nowej Sarzynie.

Tradycyjnie do wyboru były 
trasy piesza oraz rowerowe. 
Wśród grupy piechurów prowa-
dzonych przez Jerzego Charysza 
liczną grupę stanowili młodzi har-
cerze z Nowej Sarzyny, dla których 
Grupa Pierwszej Pomocy PCK 
przygotowała pokaz ratownictwa 
medycznego na trasie marszu. 
Na �nał przybyli także uczniowie 
Zespołu Szkól w Nowej Sarzynie, 
wracający z trzydniowego rajdu 
pieszego „Do źródła Trzebośnicy” 
w Medynii Głogowskiej oraz wielu 
turystów indywidualnych.

Nie zawiodła główna bohater-
ka - azalia pontyjska, która kwitła 
w tym dniu okazale, zachęcając in-
tensywną wonią do odwiedzenia 
rezerwatu. Tegoroczne ochłodze-

nie na początku maja sprawiło, że 
kwiaty zakwitły kilka dni później, 
niż zazwyczaj.

Koncert �nałowy odbył się  
w pobliskim ośrodku wypoczyn-
kowym. Na gości czekało mnó-
stwo atrakcji, m.in. koncerty – 
solistów i zespołów działających 
przy Ośrodku Kultury i jego �-
liach, kapeli ludowej „Folk-Band” 
z Łętowni, Młodzieżowego Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Azalia” w Woli 
Zarczyckiej, a także konkurencje 
sprawnościowe. Wyzwanie mło-

dzieży rzucił honorowy obywatel 
Nowej Sarzyny Henryk Atembor-
ski, prezentując skomplikowane 
pozycje akrobatyczne. Na bardzo 
wysokim poziomie stał Konkurs 
wiedzy o regionie i ochronie przy-
rody o Puchar Burmistrza Miasta  
i Gminy Nowa Sarzyna. Kilka rund 
dogrywki nie wystarczyło, aby wy-
łonić zwycięzcę, dlatego pierwsze 
miejsce przyznano braciom Ma-
ciejowi i Michałowi Wittichowi 
z Nowej Sarzyny.  Zwieńczeniem 
części artystycznej był koncert 

muzyki country w wykonaniu ze-
społu „Konwój” z Krakowa. Wie-
czorem uczestnicy zlotu bawili się 
na festynie z grupą „Active”.

W trakcie Dni Kwitnącej Azalii 
zarząd LGD „Stowarzyszenie Re-
gion Sanu i Trzebośnicy” przed-
stawił dorobek swojej pięcioletniej 
działalności w obszarze pozyski-
waniu środków unijnych na rzecz 
samorządów i organizacji poza-
rządowych z terenu gminy Nowa 
Sarzyna oraz Leżajsk. Z okazji 
jubileuszu burmistrz Jerzy Paul 
wręczył prezes stowarzyszenia 
Annie Maciąg i kierownik biura 
Urszuli Wójciak okolicznościową 
statuetkę oraz życzył sukcesów  
w ubieganiu się o fundusze w no-
wej perspektywie �nansowej na 
lata 2014-2020.

Sponsorami imprezy byli: Mia-
sto i Gmina Nowa Sarzyna, Staro-
stwo Powiatowe w Leżajsku, Gru-
pa Żywiec S.A. - Browar w Leżaj-
sku, LGD „Stowarzyszenie Region 
Sanu i Trzebośnicy” oraz Andrzej 
Hołówka.

Dni Kwitnącej Azalii 2015
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Wiejski Dom Kultury w Brzyskiej Woli w nowej odsłonie
31 maja br. boisko przy szko-

le podstawowej w Brzyskiej Woli 
rozbrzmiewało śpiewem, muzyką,  
a nade wszystko salwami śmie-
chu i radości uczestników Pik-
niku Prozdrowotnego, którego 
organizatorami byli Wójt Gminy 
Kuryłówka, Szkoła Podstawowa  
w Brzyskiej Woli i Gminny Ośrodek 
Kultury w Kuryłówce. 

Licznie zgromadzeni miesz-
kańcy, nie tylko Brzyskiej Woli, ale 
i pozostałych sołectw gminy obej-
rzeli prezentacje zespołów arty-
stycznych SP Brzyska Wola i GOK  
w Kuryłówce, kibicowali roz-
grywkom drużyn piłki nożnej 
o puchar wójta, uczestniczyli  
w licznych konkursach i loteriach 
fantowych. Niezwykle ważnym 
wydarzeniem dla lokalnej spo-
łeczności, było w tym dniu otwar-
cie wyremontowanego Wiejskie-
go Domu Kultury – inwestycji 
długo oczekiwanej, stąd tak 
duże zainteresowanie mieszkań-
ców tym obiektem. Uroczystego 
otwarcia w asyście licznej widow-
ni dokonali Tadeusz Halesiak – 
wójt gminy Kuryłówka, Stanisław 
Kotulski – przewodniczący Rady 
Gminy, Leszek Połeć – dyrek-
tor GOK Kuryłówka oraz Piotr 
Socha – sołtys sołectwa Brzyska 
Wola. Całkowity koszt remontu 
począwszy od projektu budow-
lanego, przez precyzyjne wręcz 
drobiazgowe dopracowanie każ-
dego elementu budynku i audyt 
energetyczny, wyniósł 647  755 
zł., z czego 395  511 zł, to środki 
pozyskane z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Wszyscy 
oglądający ten obiekt byli pod 
ogromnym wrażeniem zmian es-
tetycznych jakie nastąpiły w wy-

niku wykonanych prac. Cieszyły 
się szczególnie dzieci, które będą 
miały tutaj nową siedzibę świetli-
cy środowiskowej, a także panie 
z KGW, dla których także przy-
gotowano nowe lokum w tym 
budynku. Liczymy, że inwestycja 
ta będzie cieszyła mieszkańców 
Brzyskiej Woli przez wiele lat, bę-
dzie tętniła życiem kulturalnym 
ku zadowoleniu wielu kolejnych 
pokoleń.       

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
 Panu

Stanisławowi Kotulskiemu
Przewodniczącemu Rady

Gminy Kuryłówka,
z powodu śmierci 

OJCA
śp. Józefa Kotulskiego 

Składają
Wójt, Pracownicy Urzędu i Jednostek
 Organizacyjnych Gminy Kuryłówka 
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„Bogu na chwałę, ludziom 
na użytek”. Wypełniając hasło 
znajdujące się na strażackich 
sztandarach, ponad 3,5 tysiąca 
muzyków zrzeszonych w Krajo-
wym Związku Chórów i Orkiestr  
i w Ochotniczych Strażach Pożar-
nych z całego kraju spotkało się 23 
maja, w Sanktuarium Matki Bożej 
Licheńskiej. 

VI Ogólnopolski Zlot Chórów 
i Orkiestr jest dziękczynieniem 
za życie i nauczanie św. Jana Paw-
ła II. Spotkania organizowane są 
co dwa lata. Pierwszy odbył się w 
2005 roku, w związku z 80 roczni-
cą urodzin papieża Jana Pawła II.

„W wieku XX mieliśmy szcze-
gólny zaszczyt żyć w czasach, kie-
dy żył nasz wielki rodak Jan Paweł 
II. Z tego też powodu powstała 
inicjatywa, żeby uczcić tę osobę. 
Pojawił się pomysł, aby zorgani-
zować zlot chórów i orkiestr w Li-
cheniu i tak zostało” – powiedzia-
ła Leonarda Bogdan, kierownik 
działu programowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP.

Muzyczne spotkanie rozpoczę-
ło się o godz. 10. Wtedy to w bazy-
lice pw. Najświętszej Maryi Panny 
Licheńskiej rozpoczęła się próba 
przed uroczystą Mszą św. Spra-
wowanej o 12. Eucharystii prze-
wodniczył ks. bp Wiesław Mering, 
ordynariusz diecezji włocławskiej. 

W homilii przypomniał, że mu-
zyka jest szczególnym sposobem 
wyrażania siebie, a w kontekście 
Ewangelii - sposobem jej przeka-

zywania. Zwrócił uwagę, że każdy 
powinien służyć Panu tym, co robi 
najlepiej, zatem muzyk powinien 
swoją muzyką służyć Bogu, przy-
bliżając świat do Niego.

O godzinie 17. na schodach 
świątyni odbył się wielki koncert 
chórów i orkiestr uczestniczą-
cych w zlocie. Tegoroczny reper-
tuar obejmował utwory związane 
z liturgią (m.in. „Santo Subito”, 
„Abba Ojcze”, „Barka”), patrio-
tyczne („Rota”) oraz doskonale 

O działalności Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Laszczynach jest placówką oświatową prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepeł-

nosprawnych. Został powołany do życia w 2004 r. w celu wspierania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Nasza placówka zapewnia swoim wychowankom w wieku od 3 – 25 lat kompleksową opiekę i wyspecjalizowaną pomoc w zakresie rewalidacji 

oraz edukacji. Umożliwia realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, a także obowiązku nauki.  
Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim codziennie biorą udział w zajęciach edu-

kacyjno – terapeutycznych i zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych. Ponadto korzystają z indywidualnych zajęć specjalistycznych, dostoso-
wanych do potrzeb oraz możliwości każdego wychowanka: terapii korekcyjno – kompensacyjnej, terapii logopedycznej, terapii psychologicznej, 
rehabilitacji ruchowej oraz kynoterapii. Sale i gabinety ośrodka wyposażone są 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.

Wychowankowie uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych i wspólnych wy-
cieczkach. Biorą udział w zabawach integracyjnych, a dzięki atrakcyjnemu 
położeniu ośrodka aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu. Placówka 
dba także o potrzeby duchowe – zapewnia udział w cotygodniowej katechezie, 
uczestnictwo we Mszy św. Wychowankowie mają możliwość przystąpienia po 
raz pierwszy do sakramentu spowiedzi i komunii świętej.

Nabór do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach odbywa 
się przez cały rok, na podstawie pisemnego wniosku rodziców oraz orzeczenia 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dowóz i pobyt dzieci w ośrod-
ku jest bezpłatny. Ośrodek prowadzi również Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
dla dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju. Zapewnia ro-
dzicom i dzieciom od najmłodszych lat kompleksowe wsparcie terapeutyczne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia ośrodka od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Zapraszamy również do odwie-
dzenia naszej strony internetowej www.orew.com.pl Najciekawsze wydarzenia  
z życia ośrodka można również śledzić na www.facebook.com/orwlaszczyny

W podziękowaniu za życie
i nauczanie św. Jana Pawła II

wszystkim znane utwory klasycz-
ne (etiuda F-dur Fryderyka Cho-
pina „Romanza”).

Zdaniem pana Mariana 
Chmielewskiego, który dyrygował 
wszystkimi muzykami zarówno 
podczas Mszy św. jak i popołu-
dniowego koncertu, trudno jest 
prowadzić tak znaczną grupą 
obejmująca zarówno liczne chóry, 
jak i jeszcze liczniejsze orkiestry, 
jednak końcowy efekt sprawia, że 
zapomina się o wszystkich niedo-

godnościach. Warto zatem przyje-
chać w tym dniu do Lichenia, by 
posłuchać wyjątkowego koncertu 
przed największą świątynią w Pol-
sce.

Organizatorem VI Ogólnopol-
skiego Zlotu Chórów i Orkiestr 
w Licheniu byli: Sanktuarium 
Matki Bożej Licheńskiej, Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP oraz Polski Związek Chórów 
i Orkiestr. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem sprawowali: 

abp Celestino Migliore, nuncjusz 
apostolski w Polsce, abp Wojciech 
Polak, prymas Polski oraz bp Wie-
sław Mering, ordynariusz diecezji 
włocławskiej.

Na uwagę zasługuje fakt, że 
Orkiestra z Grodziska Dolnego 
uczestniczyła w Zlocie Orkiestr po 
raz pierwszy. Przewodnikiem po 
Sanktuarium w Licheniu i okolicy 
był emerytowany członek Orkie-
stry pan Wincenty Pażyra. Szcze-
gólne podziękowania za udział  

w Zlocie należą się wszystkim 
członkom Orkiestry Dętej, panu 
dyrygentowi Jakubowi Magonio-
wi, pani Dyrektor Ośrodka Kul-
tury – Katarzynie Mach-Wawrza-
szek oraz Wójtowi Gminy Grodzi-
sko Dolne panu Jackowi Chmurze. 
Byliśmy widoczni. Łatwo nas zlo-
kalizować na zdjęciach, gdyż wy-
różnikiem były dwa białe suzafony 
– największe z instrumentów.

JG

W dniach 22-23 maja br. członkowie Grodziskiej Orkiestry Dętej 
uczestniczyli w VI Zlocie Chórów i Orkiestr Dętych zorganizowanym  
w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. 
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Pokonanie mostu, zebranie  
i posortowanie kolorowych piłek 
do pojemników, uwolnienie po-
jazdu z pochylni i zakończenie 
pracy w wyznaczonym miejscu. 
A na wszystko 180 sekund. W ta-
kich konkurencjach mierzyły się 
23 maja br. roboty przygotowane 
przez uczestników II Międzynaro-
dowego Konkursu Budowy i Pro-
gramowania Robotów GG Robot 
2015. Turniej rozegrano w Ze-
spole Szkół w Grodzisku Górnym.

Konkurs był olbrzymim 
sukcesem. Drużyny startujące  
w turnieju zaprezentowały wyso-
ki poziom, a mecze �nałowe były 
bardzo emocjonujące. Zawodni-
cy wykazali duże zaangażowa-
nie. Konkurs budowy robotów  
w Grodzisku Górnym nie odbie-
gał poziomem od innych w kraju 
i za granicą, w których uczestni-
czyli nasi uczniowie – taką pu-
entą Roman Matuszek, dyrektor 
Zespołu Szkół im. prof. Francisz-
ka Leji podsumował tegoroczny 
„Dzień Robota” oraz rozegrane  
w jego ramach konkursy.

Zawodnicy i ich roboty rywa-
lizowali na dwóch stołach turnie-
jowych. Trzyosobowe drużyny 
startowały w trzech kategoriach:

■ GG Robot 2015 – katego-
ria główna przeznaczona dla 
uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów. Mając do dyspozy-
cji moduły edukacyjne do pro-
gramowania i budowy robotów 
Lego Mindstorms, drużyna mu-
siała zbudować i zaprogramo-
wać robota do wykonania okre-
ślonych regulaminem zadań. 
■ GG Open 2015 - kategoria bez 
ograniczenia dotyczących wieku 
zawodników i konstrukcji ro-
bota. Można było wystawić trzy 
autonomiczne jednostki, które 
mogły realizować różne zadania. 
Roboty jednak musiały zmieścić 
się przed startem w bazie oraz 
w sumie nie mogły ważyć wię-
cej niż 3 kg. Roboty startowały 
na błysk lamp włączanych przez 
sędziego. Dodatkowo, po starcie, 

nie wolno było dotykać robotów, 
musiały same zakończyć zadania 
i zatrzymać się przed upływem 
wyznaczonego czasu.

■ GG Aerial 2015 - kategoria, 
która prawdopodobnie jest jedy-
nym w Polsce konkursem auto-
nomicznych robotów latających. 
Drużyny miały za zadanie wysta-
wić robota latającego (drona, lub 
inny obiekt latający), który bez 
zewnętrznej kontroli człowieka 
pokona nieznany wcześniej tor 
przeszkód. Przeszkody były róż-
nej wielkości oraz były zmienia-
ne przed startem przez sędziego.

Zmaganiom młodych inżynie-
rów towarzyszyły spore emocje  
i doping zgromadzonej widowni. 
Jak na organizatorów turnieju 
przystało, bardzo dobrze zapre-
zentowali się uczniowie Zespo-
łu Szkół z Grodziska Górnego.  
W kategorii GG Robot 2015 
zdobyli premiowane pozycje, 
zajmując kolejno: I miejsce dru-
żyna „Shadows” w składzie: Ilo-
na Foryt, Bartłomiej Chrupcała, 
Bartłomiej Burda, II miejsce dru-
żyna „GG 2” w składzie: Paweł 
Danak, Agnieszka Pytel, Karol 
Pytel (uczniowie klas V i IV), III 
miejsce drużyna „Mega Mocni”  
w składzie: Mateusz Baj, Bar-
tłomiej Majkut, Sebastian Skiba 
(uczniowie klasy VI).

Międzynarodowe potyczki robotów w Grodzisku Górnym 

Wykonawcy zadań gminnych wyłonieni
W miesiącu kwietniu została podpisana pierwsza tego roku umowa na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na terenie 

wsi Wólka Grodziska. Jest to budowa drogi gminnej wewnętrznej, łączącej drogę powiatową z drogą szkolną i budynkiem nowej szkoły.
W zakres rzeczowy zadania wchodzi wykonanie drogi, kanalizacji deszczowej oraz przepustu rurowego typu TUBISIDER na potoku „Grodzisz-

czanka”. Łączny koszt zadania to 340 tys. zł, a termin zakończenia inwestycji ustalono koniec października br. Inwestycja ta zostanie sfinansowa-
na w wysokości 50% wartości ofertowej zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap – Bezpieczeństwo – Dostępność-
-Rozwój. Pozostałe 50 % zostanie uzupełnione z budżetu gminy.

W miesiącu maju zostały otwarte oferty na kolejne postępowania przetargowe. Między innymi wybrany został oferent na realizację zadania 
pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Na Góry” w miejscowości Grodzisko Górne. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  
EL-JOZ z Giedlarowej, oferując za wykonanie przedmiotowego zakresu kwotę 46 tys. zł. Termin zakończenia zadania określony jest na dzień  
31 lipca 2015r.

Jak co roku wyłoniono wykonawcę bieżącego remontu dróg gminnych. W tym postępowaniu przetargowym uczestniczyło dwóch oferentów. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółdzielnia Usług Drogowo – Rolniczych w Grodzisku Dolnym, proponując kwotę 212 tys. zł. Zakończenie re-
montu dróg przewidziane jest na dzień 15 lipca 2015r.

W kategorii GG Open 2015: 
I miejsce - drużyna „Cheap 
cheque” z Grodziska Górnego,  
w składzie: Bartłomiej Majkut, 
Mateusz Joniec, Michał Król, II 
miejsce - drużyna „Szczęściarze” 
z Grodziska Górnego, w składzie: 
Piotr Skok (uczeń szkoły śred-
niej, wychowanek Gimnazjum  
w Grodzisku Górnym), Bar-
bara Korzystka, Patryk Hader, 
III miejsce - drużyna „G.A.K” 
reprezentująca Gáspár András 
Szakközépiskola w Kecskemét 
(Węgry), w składzie: Deák Mi-
lán, Bencsik Imre, Andrási Ta-
más (uczniowie szkoły średniej).

W kategorii GG Aerial 2015  
w tym roku wystartowała tyl-
ko jedna drużyna „Happiness 
Children” z Grodziska Górnego,  
w składzie: Magdalena Tokarz, 
Małgorzata Pytel, Sebastian Król 
i ona zajęła I miejsce, reprezento-
wała Gimnazjum im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Górnym.

Dodatkowo przyznano czte-
ry nagrody sędziowskie. „Za 
najlepszą konstrukcję robota” 
– uhonorowano drużynę „Che-
ap Cheque”, za skonstruowanie 
jedynego robota, który zbierał 
i skutecznie sortował małe pi-
łeczki do odpowiednich pojem-
ników. Dwie nagrody „Za wy-
jątkową wytrwałość” przyznano 

drużynom, które wykazały się 
największym zaangażowaniem  
i wyjątkową pracą podczas tur-
nieju. Drużyny te mimo począt-
kowych niepowodzeń udoskona-
lały ciągle swoje roboty i wykazy-
wały się dużym zaangażowaniem. 
W konkursie GG Robot nagro-
dzono drużynę ALLOCK z Szko-
ły Podstawowej im. prof. Fran-
ciszka Leji w Grodzisku Górnym 
(zajęła ona VI miejsce w kon-
kursie), a w konkursie GG Open 
nagrodzono drużynę G.A.K  
z Gáspár András Szakközépisko-
la w Kecskemét. Specjalna nagro-
da „Pomocna Dłoń” powędrowa-
ła do zawodnika, który wykazał 
się największą empatią. Pomagał 
zawodnikom innych drużyn, 
pomimo że konkurował z nimi  
w zawodach. Nigdy nie odma-
wiał pomocy również przy or-
ganizacji konkursu. Nagrodę tę 
otrzymał Mateusz Joniec - czło-
nek drużyny „Cheap cheque”.

Nagrody uczestnikom tur-
nieju wręczali: Waldemar Szum-
ny - pełnomocnik marszałka  
z Departamentu Edukacji i Na-
uki Urzędu Marszałkowskie-
go, Clemens Koza - Practical 
Robotics Institute Austria oraz 
dyrektor zespołu szkół, Roman 
Matuszek. Patronat nad kon-
kursem objęli: Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego, 
TVP Rzeszów Telewizja Polska 
S.A., Poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej, sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
i Rozwoju Zbigniew Rynasie-
wicz.

„Dzień Robota” i konkurs 
budowy robotów był elemen-
tem projektu POKL pn. „PWP 
EuroBOT” z komponentem po-
nadnarodowym. Był współ�nan-
sowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Maciej Polański
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WAKACYJNE SPOTKANIA Z PALETĄ
Termin: lipiec - sierpień 
Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Krótki opis: Będzie to szereg cyklicznych 
spotkań plenerowych, podczas których 
uczestnicy warsztatów malarskich i rysun-
kowych przedstawią otaczający nas świat 
realistycznie, fantastycznie i karykatural-
nie. Podsumowaniem tych działań będzie 
wystawa pokazująca różne sposoby widze-
nia otaczającej nas rzeczywistości.

ŚWIĘTO KWITNĄCEJ LIPY
W PRZYCHOJCU

Termin: 5 lipca 
Miejsce: stadion sportowy w Przychojcu
Organizatorzy: Organizacje społeczne wsi 
Przychojec, GOK
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych ro-
dzin, połączony z występami zespołów arty-
stycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci  
i dorosłych. Na zakończenie odbędzie się za-
bawa taneczna. 

LIPIEC

WYSTAWA PLENEROWA pn. „Niech 
polska ziemia utuli ich do spokojnego 
snu. Ekshumacje i identyfikacje ofiar 

terroru komunistycznego”
Termin: czerwiec – sierpień 
Miejsce: Wystawa plenerowa na placu 
przed Muzeum Ziemi Leżajskiej.
Organizatorzy: Muzeum Ziemi Leżajskiej,  
Instytut Pamięci Narodowej
Krótki opis: Ekspozycja prezentuje wyniki 
prac ekshumacyjnych i identyfikacyjnych 
prowadzonych przez Instytut Pamięci Na-
rodowej oraz Pomorski Uniwersytet Me-
dyczny w Szczecinie. Wystawa ma na celu 
ocalenie od zapomnienia pomordowanych 
przez UB i pochowanych w nieznanych jak 
dotąd miejscach.

,,WAKACJE Z KULTURĄ” – wycieczki, plenery, konkursy, koncerty – Ośrodki Kultury 
w Biedaczowie, Brzózie Królewskiej, Chałupkach Dębniańskich, Dębnie, Giedlarowej, 

Piskorowicach, Wierzawicach 
Termin: lipiec-sierpień 
Miejsce: poszczególne miejscowości
Organizatorzy: ośrodki kultury w poszczególnych miejscowościach
Krótki opis: Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży pozostającej w domach w czasie wakacji. 

WYSTAWA „ZABAWKI PRL-U”
Termin: czerwiec – sierpień 
Miejsce: Sala wystaw czasowych Muzeum 
Ziemi Leżajskiej
Organizatorzy: Muzeum Ziemi Leżajskiej, 
Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju
Krótki opis: Muzeum Ziemi Leżajskiej zapra-
sza na wystawę „Zabawki PRL-u” ze zbiorów 
Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju. Dla 
starszych jest to doskonała okazja aby przy-
pomnieć sobie zabawki swojego dzieciństwa, 
między innymi stare lalki i misie, sterowane 
samochody, koniki na biegunach, wózeczki dla 
lalek, dla dzieci zaś możliwość poznania zaba-
wek, którymi bawili się ich rodzice czy dziad-
kowie. Zapraszamy więc na sentymentalną 
podróż w czasie.

„SPOSÓB NA WAKACYJNĄ NUDĘ”
Termin: wakacyjne wtorki i czwartki 
w godz. 11:00 -13:00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku, 
ul. Jarosławska 1
Krótki opis: „Sposób na wakacyjną nudę” to cykl 
warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży  
z terenu Leżajska i okolic. W warsztatach udział weź-
mie grupa ok. 30-40 osób. Zajęcia odbywać się będą  
w salach Biblioteki Publicznej w Leżajsku, dwa razy 
w tygodniu w okresie wakacji, a prowadzić je będą: 
instruktorzy, plastycy i bibliotekarze. Spotkania rozpoczynać się będą głośnym czytaniem bajek  
i opowiadań, a następnie prowadzone będą zajęcia plastyczne, teatralne oraz językowo - etnogra-
ficzne. Dzieci będą poznawać podczas kolejnych spotkań inny kraj świata, jego język, zwyczaje, 
najsłynniejsze budowle, potrawy itp. Tegoroczne warsztaty zostaną poszerzone o zajęcia edukacyj-
ne np. „Świat pod mikroskopem”, „W świecie dźwięków”, „Od tekstu do ilustracji”, „Kosmos”. Na 

zakończenie warsztatów odbędzie się 
podsumowanie i prezentacja osią-
gnięć dzieci. Instruktorzy przygotują 
wystawę prac plastycznych, a także 
wystawione zostanie przedstawienie, 
nad którym dzieci pracować będą 
podczas warsztatów teatralnych. 
Scenografia i kostiumy do spektaklu 
zostaną przygotowane przez dzieci 
podczas zajęć plastycznych.

Imprezy
kulturalne

GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO-
POŻARNICZE

Termin: 5 lipca
Miejsce: Stadion LKS 
„Złotsan” w Kuryłówce
Organizatorzy:
Wójt Gminy Kuryłówka, 
ZOG ZOSP RP w Kuryłów-
ce, GOK w Kuryłówce 

lipiec - wrzesień 2015
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„GDZIE KUCHAREK SZEŚĆ...”
POTYCZKI KULINARNE KGW 

POWIATU LEŻAJSKIEGO 
Termin: 26 lipca
Miejsce: MOSiR w Nowej Sarzynie 
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej 
Sarzynie, MOSiR w Nowej Sarzynie,
Powiat Leżajski

ŚWIĘTO WSI HUCISKO  
Termin: 26 lipca 
Miejsce: Grzybek w Hucisku
Organizatorzy: Organizacje społeczne wsi 
Hucisko, GOK

Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych ro-
dzin, połączony z występami zespołów arty-
stycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci 
i dorosłych. Na zakończenie odbędzie się za-
bawa taneczna.

GRODZISKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH
Termin: 12 lipca
Miejsce: Stadion LKS „Grodziszczanka” 
w Grodzisku Górnym
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Krótki opis: Będą to koncerty zaproszonych or-
kiestr wraz z koncertem jubileuszowym grodzi-
skiej Orkiestry Dętej z okazji 105-lecia istnienia 
i działalności artystycznej.

DNI GRODZISKA 
Termin: 10 – 12 lipca 
Miejsce: Stadion LKS „Grodziszczanka”
w Grodzisku Górnym
Organizatorzy: Wójt Gminy Grodzisko Dolne, 
Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Jest to cykliczna impreza plenero-
wa odbywająca się rokrocznie w okresie waka-
cyjnym w miesiącu lipcu. Program tej imprezy 
jest różnorodny, a składają się nań: rozgrywki 
sportowe, gry i zabawy rekreacyjne, występy 
zespołów tanecznych i wokalnych, zawody 
wędkarskie, koncerty i inne atrakcje, m.in. 
pokazy pirotechniczne, które przyciągają sze-
rokie rzesze widzów – mieszkańców Grodziska  
i okolicznych wiosek. W tym roku gwiazdą „Dni 
Grodziska” będzie Andrzej Sikorowski wraz 
córką Mają.

DNI MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA
Termin: 19 lipca
Organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna, Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

BEZALKOHOLOWY PIKNIK REKREACYJNO-
SPORTOWY W MALENISKACH – 

ODPUST PARAFIALNY
Termin: 19 lipca 
Miejsce: grzybek w Maleniskach
Organizatorzy: Organizacje społeczne wsi 
Maleniska, GOK Gminy Leżajsk
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych ro-
dzin, połączony z występami zespołów arty-
stycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci 
i dorosłych. Na zakończenie odbędzie się za-
bawa taneczna.

SPOTKANIE Z FOLKLOREM I BIESIADĄ oraz TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW
Termin: 19 lipca
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej, Cieplice Dolne (boisko wielofunkcyjne)
Organizator: WDK w Kolonii Polskiej, GOK w Kuryłówce

Krótki opis: Imprezę rozpoczyna Turniej Piłki Noż-
nej Oldbojów o puchar Wójta Gminy Adamówka i Kuryłówka na boisku 

wielofunkcyjnym w Cieplicach, po któ-
rym wszyscy przenoszą się do Kolonii 
Polskiej przed miejscowy Wiejski Dom 
Kultury, gdzie ma miejsce „Spotkanie  
z Folklorem i Biesiadą”, w którym udział 
biorą Zespoły Śpiewacze i Kapele.

PIKNIK REKREACYJNO – SPORTOWY 
„CO TAM ZA MIEDZĄ” 

W CHAŁUPKACH DĘBNIAŃSKICH
Termin: 12 lipca 
Miejsce: OK w Chałupkach Dębniańskich
Organizatorzy: Organizacje społeczne wsi 
Chałupki Dębniańskie, OK w Chałupkach 
Dębniańskich
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych 
rodzin, połączony z występami zespołów 
artystycznych, konkursami i atrakcjami dla 
dzieci i dorosłych. Na zakończenie odbędzie 
się zabawa taneczna.

DZIEŃ RODZINY – Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Kuryłówka

Termin: 12 lipca
Miejsce: Stadion LKS Brzyska Wola
Organizator: LKS Brzyska Wola

„MAGDALENKI”
Termin: 22 lipca
Miejsce: Sarzyna 
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej 
Sarzynie, Stowarzyszenie „Sarzynioki”, 
KGW Sarzyna

lipiec - wrzesień 2015



KURIER POWIATOWY ■ 3/2015 (132) KURIER POWIATOWY ■ 3/2015 (132)20 21

XXIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ W LEŻAJSKU

Termin: Koncerty odbywają się  
w poniedziałki w ciągu trzech mie-
sięcy (czerwiec, lipiec, sierpień)
Miejsce: Bazylika OO. Bernardy-
nów w Leżajsku 

Zapraszamy miłośników muzyki 
klasycznej do Leżajska - uro-
czego miasteczka nad Sanem. 
Okazją ku temu jest XXIV edycja 
Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameral-
nej. Głównym celem Festiwalu 
jest promowanie i wspieranie 
twórczości artystycznej oraz po-
pularyzacja muzyki organowej  
i kameralnej znanych kompo-
zytorów. W kolejne poniedziałki 
melomanii mogą zatem wysłu-
chać mistrzowskich koncertów  
w wykonaniu światowej sławy ar-
tystów. W tym roku będą to m.in. 
Józef Serafin (dyrektor artystycz-
ny Festiwalu), Marek Smoczyń-
ski, Jan Bokszczanin, Magdalena 
Frąckiewicz, Mateusz Rzewuski, 
Andrzej Chorosiński, Jarosław 
Wróblewski, Hans Fagius (Szwe-
cja), Luca Scandali, Ulrik Spang – 
Hanssena (Dania). Szczególnym 
wydarzeniem będzie inauguracja 
tegorocznego Festiwalu, a wraz  
z nią wystawienie oratorium Jana 
Kantego Pawluśkiewicza - „Nie-
szpory Ludźmierskie” w wyko-
naniu Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Podkarpackiej, Chóru 
Wydziału Muzyki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz znakomi-
tych artystów scen polskich: 
Hanny Banaszak, Beaty Rybo-
tyckiej, Elżbiety Towarnickiej, 
Grzegorza Turnaua, Jacka Wój-
cickiego, Zbigniewa Wodeckiego. 
W pozostałych częściach kame-
ralnych będziemy mogli usłyszeć 
recitale: Roberta Majewskiego 
(trąbka), Dorotę Pliszkę (wiolon-
czela), Martę Gołębiewską (klar-
net), Annę Piechurę – Gabryś 
(harfa), Krzysztofa Jakowicza 
(skrzypce), Elżbietę Towarnic-
ką (sopran) oraz pochodzących 
z Ziemi Leżajskiej: sopranistkę 
Jadwigę Skwierz - Sakakibarę  
i Krystiana Krauza (fortepian)  
z towarzyszeniem tenora Kota 
Ito (Japonia). Festiwal zakończy 
recital Cameraty Cracovii. Wstęp 
na wszystkie koncerty Festiwalu 
jest bezpłatny.

„KULTURA OKNEM NA ŚWIAT”
Termin: sierpień - wrzesień 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Krótki opis: Będzie to cykl konkursów foto-
graficznych, plastycznych i literackich.

SIERPIEŃ BEZALKOHOLOWY FESTYN RODZINNY
Termin: 2 sierpnia 
Miejsce: OK w Biedaczowie
Organizatorzy: Organizacje społeczne 
wsi Biedaczów-Gwizdów, OK w Bieda-
czowie
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych 
rodzin, połączony z występami zespo-
łów artystycznych, konkursami i atrak-
cjami dla dzieci i dorosłych. Na zakoń-
czenie odbędzie się zabawa taneczna.

lipiec - wrzesień 2015
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DOŻYNKI PARAFIALNE
Termin: 15 sierpnia 
Miejsce: Dębno, Wierzawice, Brzóza Królew-
ska, Piskorowice, Chałupki Dębniańskie, Gie-
dlarowa
Organizatorzy: poszczególne miejscowości
Krótki opis: Doroczne Święto Plonów, poświę-
cenie wieńca dożynkowego.

DOŻYNKI GMINNE
Termin: 23 sierpnia 
Miejsce: Stare Miasto
Organizatorzy: Organizacje społeczne ze Sta-
rego Miasta
Krótki opis: Doroczne Święto Plonów – wspól-
ne świętowanie delegacji wieńcowych z całej 
Gminy Leżajsk. Msza Św. dożynkowa, występy 
artystyczne, na zakończenie zabawa taneczna. 

„PIKNIK RODZINNY”
Termin: 23 sierpnia 
Miejsce: Judaszówka 
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie, Rada sołecka i KGW w Judaszówce.

DOŻYNKI GMINNE
Termin: 30 sierpnia 
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie,  Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

„JUBILEUSZ ZESPOŁU „FOLUSZ” 
Z GIEDLAROWEJ

Termin: 30 sierpnia
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizatorzy: GOK Gminy Leżajsk, Stowarzy-
szenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej

DOŻYNKI GMINNE 
Termin: 6 września
Miejsce: Kuryłówka (grzybek obok strażnicy 
OSP
Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK 
w Kuryłówce 
Krótki opis: Pierwsza niedziela września to  
obchody gminnych dożynek  w Kuryłówce, 
które rozpoczyna msza święta w Kościele 
Parafialnym p.w. Św. Józefa w Tarnawcu. Po 
modlitwie w intencji rolników, poświęceniu 
wieńców barwny korowód udaje się na plac 
dożynkowy gdzie jesteśmy świadkami poczę-
stunku chlebem oraz obrzędu dożynkowego. 
W uroczystościach dożynkowych uczestniczą wieńce żniwne z niemal wszystkich sołectw 
naszej Gminy, a zwieńczeniem jest wykonanie przez wszystkie grupy wieńcowe staropolskich 
pieśni dożynkowych „Błogosławiony chleb ziemi czarnej” oraz „Zawołanie żniwne”.

IX REGIONALNY KONGRES 
MISYJNY

Termin: 4 - 6 września                                                                                     
Miejsce: Kościół
w Grodzisku Nowym
Organizatorzy: Stowarzyszenie 
Misyjno-Charytatywne Missio 
Misericordiae, Parafia Chałupki 
Dębniańskie, Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym 

XVI PIELGRZYMKA SŁUŻB MUNDUROWYCH 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

POŁĄCZONA Z DOŻYNKAMI POWIATOWYMI 

Termin: 8 września 
Miejsce: Bazylika OO. 
Bernardynów w Leżaj-
sku
Organizatorzy: Powiat Leżajski, Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku 
Krótki opis: W dniu 8 września do Matki Bożej Leżajskiej pielgrzymują 
wszystkie służby mundurowe z terenu Województwa Podkarpackiego. 
Pielgrzymka służb mundurowych połączona jest z Dożynkami Powiato-
wymi. Delegacje z poszczególnych gmin powiatu leżajskiego z pięknymi 
wieńcami dożynkowymi przedstawiają tradycje z naszego regionu. 

„DOŻYNKI GMINNE” 

Termin: 15 sierpnia 
Miejsce: Stadion sportowy LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Górnym
Organizatorzy: Wójt Gminy Grodzisko Dolne, Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Dożynki to święto dziękczynienia za zbiory, dlatego wszystkie sołectwa przywożą w tym dniu wieńce dożynkowe, które wcześniej 
poświęcone  w kościołach parafialnych są prezentowane ogółowi naszej społeczności gminnej. Tradycyjnym obrzędom dożynkowym (wręczanie 
chleba Gospodarzowi Gminy przez Starostów i degustacja chleba z miodem) towarzyszy część rozrywkowa w wykonaniu amatorskich zespołów 
artystycznych.

WRZESIEŃ

„POŻEGNANIE WAKACJI”
Termin: 5 września
Miejsce: Plac przed MOSiR w Nowej Sarzynie 
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie, Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna”, 
MOSiR w Nowej Sarzynie

„CISZA PRZED BURZĄ – 
OSTATNIE LATO II RP 1939 R.” 

wystawa wypożyczona z IPN –u z Rzeszowa
Termin: 7 - 30 września
Miejsce: hol w ZSL im. B. Chrobrego w Leżajsku 
Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Leżajskiej 

lipiec - wrzesień 2015
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,,KAPUŚCIANY JARMARK”
W WIERZAWICACH

Termin: 20 września
Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizatorzy: OK, KGW w Wierzawicach

Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych 
rodzin, połączony z występami zespołów 
artystycznych, degustacją potraw z ka-
pusty, konkursami i atrakcjami dla dzieci 
i dorosłych. Na zakończenie odbędzie się 
zabawa taneczna.

JARMARK KULTURALNY ,,NA MICHAŁA”

Termin: 27 września
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Krótki opis: Piknik dla całych rodzin, połączo-
ny z występami zespołów artystycznych, kon-
kursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Na 
zakończenie odbędzie się zabawa taneczna.

Imprezy 
sportowe

LIPIEC

„ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA” 
W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ

Termin: 13 września
Miejsce: Zalew w Brzózie Królewskiej
Organizatorzy: OK, KGW w Brzózie Królew-
skiej
Krótki opis: Piknik plenerowy dla całych 
rodzin, połączony z występami zespołów 
artystycznych, degustacją potraw z ziem-
niaków, konkursami i atrakcjami dla dzieci 
i dorosłych. Na zakończenie odbędzie się 
zabawa taneczna.

„PIKNIK JESIENNY Z OKAZJI ŚWIĘTA
PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Termin: 23 września
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Krótki opis: Będzie to piknik jesienny dla dzie-
ci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne do 
Ośrodka Kultury oraz ich rodziców. Dzieci wraz 
z rodzicami upieką kiełbaski i ziemniaki na 
ognisku. Będą zabawy i śpiewy przy muzyce,  
a także konkursy, zawody, zagadki i quizy. 

„TALIANDA” FESTIWAL ŚMIESZNYCH
FILMÓW AMATORSKICH 

Termin: 25-26 września 
Miejsce: Nowa Sarzyna 
Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzy-
nie

WAKACYJNE ZAWODY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

O PUCHAR DYREKTORA MOSIR 
Leżajsk (zbiornik floryda), 12 lipca 

Polski Związek Wędkarski 
Koło Nr 18 „San” w Leżajsku

GMINNY TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA
SARZYNA – NOWA SARZYNA CUP 2015
Nowa Sarzyna (stadion MZKS „UNIA”),

12 lipca (finały) oraz 5 lipca (eliminacje – 
stadiony: PUKS Jelna, KS Sarzyna)

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 31 77, fax 242 31 11 
Miejsko Zakładowy Klub Sportowy

„Unia” Nowa Sarzyna
tel. (17) 240 79 75, fax (17) 240 79 78 

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy
„Przemiana – Azalia” przy Parafii Rzymsko-
-Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w 

Woli Zarczyckiej, tel. 607 615 960 
Klub Sportowy „Łukowa”, tel. 600 473 481

ZAWODY WĘDKARSKIE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Z OKAZJI „DNI GRODZISKA”
Grodzisko Dolne (zalew „Czyste”),

11 lipca 
Polski Związek Wędkarski 

Koło Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym 

TURNIEJ SIATKÓWKI PLENEROWEJ 
Majdan Łętowski (plac gminny), 19 lipca

Gimnazjum w Łętowni
Sołectwo Majdan Łętowski 

tel. (17) 241 70 42
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 31 77, fax 242 31 11

II MŁODZIEŻOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
DZIEWCZĄT O PUCHAR BURMISTRZA 

MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA
boisko piłkarskie w Łukowej, 25 lipca
Klub Sportowy „Łukowa”, tel. 600 473 481

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie                 
tel. (17) 241 31 77, fax 242 31 11 

ZAWODY RETRO 
Leżajsk (zbiornik Floryda), 26 lipca 

Polski Związek Wędkarski
Koło Nr 18 „San” w Leżajsku 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O MEMORIAŁ 
ANDRZEJA NIEMCZYKA

Wierzawice, Lipiec 
Ludowy Klub Sportowy „San” Wierzawice 

VI MEMORIAŁ IM. JÓZEFA HAJDASZA 
Kuryłówka, 12 lipca                                                                   

Ludowy Klub Sportowy „Złotsan” Kuryłówka            

lipiec - wrzesień 2015
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DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI, 
VIII OGÓLNOPOLSKIE NOWOSARZYŃSKIE 
ZAWODY W MARSZACH NA ORIENTACJĘ 

“BUDZYŃ 2015” 
teren Gminy Nowa Sarzyna, 18-20 września

Klub Turystyczny PRZYGODA
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej 
Sarzynie, tel. (17) 241 38 44, 889 086 239                            

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

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

Impreza na stale wpisana w kalendarz wyda-
rzeń turystycznych województwa podkarpac-
kiego. Zawody są formą doskonalenia orien-
tacji w terenie w oparciu o tradycyjne metody 
(kompas) jak i nowoczesne systemy informa-
tyczne (GIS, GPS). 

RAJD ROWEROWY
PH. „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
12 września - zbiórka godz. 8.30

pod ratuszem Urzędu Miejskiego w Leżajsku
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

Trasa rajdu będzie wiodła przez Leżajsk - Wierza-
wice - Dębno - Leżajsk (przejazd przez ul. Lipy, 
Wierzawice, wzdłuż Sanu do Dębna, zwiedzanie 
kościoła w Dębnie cmentarza, przystanek na po-
siłek i konkursy dla dzieci, powrót do Leżajska. 

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY
JEŹDZIECKIE W SKOKACH KONNYCH 

PRZEZ PRZESZKODY
Wierzawice, 31 lipca - 1,2 sierpnia

Klub Jeździecki „Equistro” Wierzawice                            
tel./fax (17) 242 41 13 

W trakcie trzydniowych zmagań odbędą 
się  Międzynarodowe Zawody Jeździeckie 
w skokach konnych przez przeszkody rangi 
CSN, oraz Kwalifikacje do Mistrzostw Pol-
ski Kawalerii (Militarii 2015) - III Memoriał 
płk. Władysława Beliny – Prażmowskiego. 
Przewiduje się udział w konkurencjach star-
towych około 150 koni i zawodników oraz 
przedstawicieli poszczególnych Pułków Ka-
walerii z całego kraju. 

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW W KOLARSTWIE SZOSOWYM 
Nowa Sarzyna, sierpień

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

W Mistrzostwach, punktowanych do współzawodnictwa dzieci, biorą udział zawodnicy w 
kategorii młodzik i młodziczka z woj. podkarpackiego i małopolskiego. Odbywają się one w 
dwóch konkurencjach – w jeździe dwójkami oraz wyścigu ze startu wspólnego dla dziewcząt 
i chłopców. 

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OTWARCIA 
SEZONU W TENISIE STOŁOWYM

NOWA SARZYNA 2015 
Nowa Sarzyna (MOSIR) 22 sierpnia

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy
„Arka Łętownia” 

WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

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

początek sierpnia
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

W turnieju, którego celem jest uczczenie pa-
mięci wieloletniego Dyrektora Z.Ch. „Organi-
ka Sarzyna” S.A. oraz promocja honorowego 
dawstwa krwi uczestniczą krwiodawcy repre-
zentujący kluby honorowych dawców krwi  
z terenu województwa podkarpackiego.

ZAWODY WĘDKARSKIE
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO 

Grodzisko Dolne (zalew „Czyste”), 9 sierpnia
Polski Związek Wędkarski 

Koło Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym                           

MEMORIAŁ IM. GRZEGORZA GORZKIEWICZA 
Ożanna, 9 sierpnia

Polski Związek Wędkarski 
Koło Nr 18 „San” w Leżajsku                      

ZAWODY DLA DZIECI O PUCHAR WÓJTA 
GMINY LEŻAJSK 

Leżajsk (zbiornik Floryda), 23 sierpnia
Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 18 „San” w Leżajsku                      

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR
PREZESA KOŁA NR 37 

Grodzisko Dolne (zalew „Czyste”), 7 września
Polski Związek Wędkarski 

Koło Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym                     

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR
PREZESA KOŁA NR 18

Brzóza Królewska (zalew) 13 września
Polski Związek Wędkarski 

Koło Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym

ZAWODY JESIENNE – PUCHAR OŻANNY 
(Ożanna), 20 września

Polski Związek Wędkarski 
Koło Nr 18 „San” w Leżajsku                 

                  

lipiec - wrzesień 2015
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POLICJA PRZESTRZEGA I INFORMUJE
Uwaga na oszustów

Leżajscy policjanci apelują do starszych osób, aby uważały na oszustów, którzy wyłudzają pieniądze, podając 
się za krewnych. Schemat działania oszustów jest bardzo prosty i nastawiony na wykorzystanie ludzkich emocji 
związanych z rodziną. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, w przypadkach, gdy dzwonią do nas oso-
by podające się za członków naszych rodzin i proszą o pożyczenie pieniędzy na różne cele, tym bardziej, gdy po 
pieniądze mają przyjść inne osoby niż te z którymi rozmawialiśmy przez telefon. Apelujemy, aby przed pożycze-
niem pieniędzy skontaktować się z rodziną najlepiej pod znany nam numer telefonu, potwierdzając informację 
o pożyczeniu pieniędzy. Policja przypomina, że tzw. metoda na wnuczka, to jedna z najpopularniejszych wśród 
oszustów metoda oszukiwania osób w podeszłym wieku. Jak ustrzec się przed oszustami? 
• Nie wpuszczać do domu obcych osób, 
• Nie dawać lub pożyczać pieniędzy obcym osobom, 
• O każdym podejrzanym telefonie powiadomić Policję nr 997

Informacje ze strony Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku 

14  maja uroczyście obcho-
dzono Dzień Strażaka w Komen-
dzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Leżajsku. Ob-
chody rozpoczęły się uroczystym 
apelem w siedzibie Komendy.

Uroczystość zaszczycił swo-
ją obecnością st. bryg. Jan Zio-
bro – Zastępca Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej. Nie 
zabrakło władz samorządowych, 
duchowieństwa, przedstawicieli 
policji, wojska oraz oczywiście 
strażaków. W obchodach uczest-
niczyli również przedstawiciele 
powiatowych służb, inspekcji 
i straży, prezesi i komendanci 
gminni OSP, dyrektorzy zakła-
dów pracy, �rm i instytucji oraz 
strażacy emeryci. 

Na początku apelu Komen-
dant Powiatowy PSP w Leżajsku 
– bryg. Bogdan Kołcz podzięko-
wał wszystkim strażakom Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Ochot-
niczych Straży Pożarnych za trud  
i poświęcenie ponoszone na rzecz 
ratowania zagrożonego życia, 
zdrowia, mienia i środowiska na-
turalnego.

Podczas apelu nastąpiło wrę-
czenie odznaczeń, wyróżnień 
i nominacji na wyższe stopnie 
służbowe. Srebrną Odznaką 
„Zasłużony dla Ochrony prze-
ciwpożarowej” został odznaczo-
ny st. ogn. Leszek Borkowski. 
Brązową Odznakę „Zasłużony 
dla ochrony przeciwpożarowej” 
otrzymali: mł. bryg. Czesław 
Kolano, asp. sztab.   Tomasz Fi-
lip, asp. sztab. Mariusz Strug, st. 
asp. Jerzy Kołcz, st. ogn. Mariusz 
Leja, st. ogn. Andrzej Madej, ogn. 
Krzysztof Adamiak, druh Wło-
dzimierz Majkut oraz druh Józef 
Sera�n. Złoty Medal „Za zasługi 

dla pożarnictwa” otrzymali: druh 
Jan Różycki, bryg. Jacek Grzyw-
na, st. kpt. Wojciech Długosz, st. 
kpt. Krzysztof Joniec, asp. sztab. 
Leszek Wnęk i Stanisław Chmura. 
Srebrnym Medalem „Za zasługi 
dla pożarnictwa” odznaczono: 
asp. sztab. Grzegorza Walanię, st. 
ogn. Zbigniewa Czubata, mł. ogn. 
Ireneusza Bara, st. sekc. Piotra 
Adamiaka, st. sekc. Piotra Pau-
la, Teresę Hader, Iwonę Sierżęga  
i Wincentego Pażyra, zaś Meda-
lem Brązowym: mł. asp. Krzysz-
tofa Ryczkowskiego, mł. asp. Da-
niela Pytla, sekc. Dariusza Nicpo-
nia, sekc. Piotra Rapałowa, sekc. 
Przemysława Żurawia, Iwonę 
Hanus i Dorotę Miś.

 Podczas apelu nominacje na 
wyższe stopnie służbowe otrzy-
mali: kpt. Sebastian Dubiel na 

stopień starszego kapitana, st. asp. 
Andrzej Sigda i st. asp. Maciej 
Koc na stopień aspiranta sztabo-
wego, asp. Sylwester Różycki na 
stopień starszego aspiranta, ogn. 
Wiesław Nicpoń na stopień star-
szego ogniomistrza oraz st. sekc. 
Ireneusz Bar na stopień młodsze-
go ogniomistrza.

Za szczególne zaangażowanie 
w działaniach ratowniczo-ga-
śniczych oraz wzorowe wykony-
wanie obowiązków służbowych 
wyróżniono okolicznościowymi 
monografiami „Straż Pożarna 
wczoraj i dziś”: mł. kpt. Piotra 
Pinderskiego, mł. kpt. Pawła Li-
sowca, asp. sztab. Grzegorza Wa-
lanię, asp. sztab. Leszka Wnęka, 
mł. asp. Krzysztofa Ryczkowskie-
go, sekc. Rafała Flisa oraz st. str. 
Damiana Żuczka.

Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej

Za cenny wkład w rozwój 
ochrony przeciwpożarowej po-
wiatu leżajskiego oraz wzorową 
współpracę wyróżniono okolicz-
nościowymi statuetkami panią 
Dorotę Konwent-Kowalską i pana 
Zenona Szkamruka.

Po apelu strażacy i zaprosze-
ni goście udali się z pielgrzymką 
do Bazyliki OO. Bernardynów  
w Leżajsku. W paradzie główną 
ulicą Leżajska maszerowała Or-
kiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grodzisku Dolnym, 
za nimi kompania honorowa Ko-
mendy Powiatowej PSP w Leżaj-
sku, poczty sztandarowe, goście 
oraz pododdziały Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Uroczystej 
mszy świętej w intencji straża-
ków i ich rodzin przewodniczył 
o. Joachim Ciupa – Kustosz Le-
żajskiego Sanktuarium. Po mszy 
św. strażacy modlili się przed Cu-
downym Obrazem Matki Boskiej 
Pocieszenia, a następnie złożyli 
wiązankę pod Pomnikiem św. 
Jana Pawła II.

Z okazji Dnia Strażaka nomi-
nacje na wyższy stopień o�cerski 
młodszego brygadiera otrzymali: 
st. kpt. Wojciech Długosz, st. kpt. 
Zbigniew Majkut i st. kpt. Anto-
ni Rudziński. Nominacje zostały 
wręczone w dniu 30 maja br. pod-
czas Wojewódzkich Obchodów 
Dnia Strażaka w Przemyślu. 

WD 
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Ustawa z 9 kwietnia 2015 r.  
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. poz. 591) wdra-
ża przepisy UE, dotyczące zasad 
przewożenia dzieci w pojazdach 
samochodowych.

W porównaniu do dotych-
czasowych przepisów zniknęło 
kryterium wieku dziecka, a pozo-
stało jedynie kryterium wzrostu, 
tj. poniżej 150 cm. Tak więc rów-
nież dziecko, które ukończyło 12 
lat, a jednocześnie nie osiągnęło 
wymaganego wzrostu, powinno 
być przewożone w foteliku bezpie-
czeństwa lub urządzeniu przytrzy-
mującym dla dzieci.

Wprowadzonych zostało rów-
nież kilka odstępstw od ogólnych 
zasad przewożenia dzieci. Dopusz-
czono m.in., aby dzieci mieszczące 
się w przedziale wzrostu 135–150 
cm, podczas przewożenia na tyl-
nym siedzeniu były przytrzymy-
wane za pomocą pasów bezpie-
czeństwa pojazdu, a więc bez fote-
lika oraz urządzenia przytrzymu-
jącego, jeżeli ze względu na masę 
i wzrost tego dziecka nie jest możli-
we zapewnienie mu odpowiednie-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku informuje: 
UWAGA! Absolwenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy 
placówek z oddziałami integracyjnymi (również poza terenem Powiatu Leżajskiego). 
Jeśli:

■ rozważasz kontynuowanie nauki na poziomie wyższym
■ posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

wiedz, że możesz otrzymać dofinansowanie do studiów ze środków PFRON.
Dofinansowania są przyznawane w ramach programu PFRON pn. „AKTYWNY SAMORZĄD”, realizowanego przez Powiat 
Leżajski.
Dofinansowanie przysługuje uczniom/studentom kontynuującym naukę w:

■ szkole wyższej
■ szkole policealnej
■ kolegium
■ lub mającym otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi

W ramach programu pn. „AKTYWNY SAMORZĄD” możesz uzyskać następującą pomoc finansową:
■ opłata za naukę (czesne)
■ dodatek na pokrycie kosztów kształcenia
■ dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

Szczegółowe informacje nt. programu „AKTYWNY SAMORZĄD” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Leżajsku (realizator Programu w Powiecie Leżajskim) oraz na stronach: www.pfron.org.pl lub www.pcprlezajsk.pl
Pamiętaj: Program PFRON pn. „AKTYWNY SAMORZĄD” pomoże Ci uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku
ul. M.C. Skłodowskiej 8 ■ tel. 17 242 82 58 ■ www.pcprlezajsk.pl

go urządzenia. W praktyce dotyczy 
to przewożenia dziecka mieszczą-
cego się w powyższym przedziale 
wzrostu, którego waga ciała prze-
kracza 36 kg, a więc przewidzianą 
w przepisach maksymalną wagę 
dla urządzenia przytrzymującego 
dla dziecka. Powyższe wyłączenie 
nie dotyczy przewożenia dziecka 
na przednim siedzeniu pojazdu, co 
powinno każdorazowo odbywać 
się z wykorzystaniem fotelika lub 
urządzenia przytrzymującego.

Kolejny wyjątek od ogólnych 
zasad przewożenia dzieci samo-
chodem osobowym oraz małym 
samochodem ciężarowym dopusz-
cza przewożenie na tylnym siedze-
niu trzeciego dziecka w wieku co 
najmniej 3 lat, przytrzymywanego 
za pomocą pasów bezpieczeństwa 
pojazdu, w przypadku, gdy dwoje 
dzieci jest przewożonych w urzą-
dzeniach przytrzymujących zain-
stalowanych na tylnym siedzeniu  
i nie ma możliwości zainstalowa-
nia trzeciego urządzenia. W prak-
tyce ten przepis ma zastosowanie 
dla przewozu typowym samocho-
dem osobowym, a więc przezna-
czonym dla maksymalnie 5 osób 
łącznie z kierowcą. W samocho-
dach osobowych o liczbie miejsc 

6-9 i dwóch rzędach tylnych sie-
dzeń, ze względu na odpowiednio 
duże wymiary (w tym szerokość 
siedzeń), zainstalowanie urządze-
nia przytrzymującego dla każdego 
przewożonego dziecka nie stwarza 
już żadnych problemów. 

Nowe przepisy zakazują prze-
wożenia dziecka w wieku poniżej 
3 lat w pojeździe niewyposażonym 
w pasy bezpieczeństwa i fotelik 
lub w pasy bezpieczeństwa i inne 
urządzenie przytrzymujące. Aktu-
alny pozostaje zakaz przewożenia 
dziecka tyłem do kierunku jazdy 
na przednim siedzeniu pojazdu,  
z tą jednak różnicą, że przepis ten 
dostosowano do postępu technicz-
nego. Nie jest już istotny sam fakt 
wyposażenia pojazdu w poduszkę 
powietrzną dla pasażera, co do-
tychczas wykluczało możliwość 
przewożenia dziecka w taki spo-
sób, lecz to, czy jest ona aktywna. 
Ponadto - w odróżnieniu od do-
tychczasowego brzmienia - przepis 
ten umożliwia przewożenie dziec-
ka na przednim siedzeniu pojazdu 
z wykorzystaniem zarówno fote-
lika bezpieczeństwa, jak również 
innego urządzenia przytrzymują-
cego.

Zachowane zostały dotychcza-

sowe wyłączenia dotyczące prze-
wożenia dzieci pojazdami takimi 
jak taksówka, specjalistyczny śro-
dek transportu sanitarnego oraz 
pojazd Policji, Straży Granicznej 
lub straży gminnej (miejskiej).

Zniesiono natomiast wyłą-
czenie dotyczące przewożenie 
dziecka autobusem. W związku 
z tym przewożenie dziecka tego 
rodzaju pojazdem podlega tylko 
wyłączeniu ogólnemu (brak pa-
sów bezpieczeństwa w autobusie) 
oraz wyłączeniom szczególnym, 
uregulowanym w art. 39 ust. 2 pkt 
10 – 11 ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym.

Ponadto istotną zmianą jest 
nałożenie, obok obowiązku prze-
wożenia dzieci w fotelikach bez-
pieczeństwa lub w innych urządze-
niach przytrzymujących, obowiąz-
ku dostosowania urządzenia do 
masy i wzrostu dziecka, zgodności 
tego urządzenia z właściwymi wa-
runkami technicznymi, jak rów-
nież jego prawidłowego zamon-
towania - zgodnie z zaleceniami 
producenta. Niespełnienie jednego 
z powyższych obowiązków zagro-
żone jest karą grzywny.

Informacja ze strony Komendy 
Powiatowej Policji w Leżajsku 

Zmieniają się przepisy dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach. Niektóre wymagania zostały za-
ostrzone, a część z nich uległa złagodzeniu. Kiedy dziecko powinno jechać w foteliku, a kiedy wystarczy 
przypiąć je pasami? Odpowiedź na to i inne pytania, związane z bezpiecznym przewożeniem najmłod-
szych, przedstawiamy w artykule.

Zmiana przepisów dotyczących przewożenia dzieci



KURIER POWIATOWY ■ 3/2015 (132) KURIER POWIATOWY ■ 3/2015 (132)26 27

XIV Regionalny i VIII Podkarpacki
Przegląd Pieśni Maryjnej - „Znak Nadziei”

17 maja 2015 roku w Bazylice OO Bernardynów w Leżajsku 
odbył się XIV Przegląd Pieśni Maryjnej pod hasłem „Do Ciebie 
się uciekamy. Tyś nam pomocą jedyną”. Głównym organizatorem 
od lat jest Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Le-
żajsku. W tym roku patronat nad Przeglądem objęli: Podkarpacki 
Kurator Oświaty - pan Jacek Wojtas oraz Kustosz Bazyliki Leżaj-
skiej o. Joachim Ciupa. Pragniemy przypomnieć, iż śpiewy Maryj-
ne wpisały się w kalendarz uroczystości odbywających się w Leżaj-
skiej Bazylice, a ojciec Joachim Ciupa już po raz kolejny z wielkim 
oddaniem, sercem i troską przyjmował współorganizatorów, wy-
konawców i słuchaczy pieśni religijnych. Repertuar Przeglądu jest  
z roku na rok coraz bogatszy, zaskakuje nas różnorodnością form, 
ciekawymi aranżacjami oraz profesjonalnymi kompozycjami wy-
konawców. Mieliśmy okazję wysłuchać 60 pieśni, ku czci Maryi, 
które zostały opracowane przez zespoły, chóry i solistów. Wyko-
nawcy udowodnili, że śpiewać można w każdym wieku. Mistrzow-
skie realizacje usłyszeliśmy w wykonaniu: małych dzieci, mło-
dzieży, dorosłych oraz emerytów. XIV PPM zgromadził artystów 
z różnych miejscowości: m.in: Tryńczy, Grodziska Górnego, Woli 
Zarczyckiej, Piskorowic, Wierzawic, Jarosławia, Nowosielec, No-
wej Sarzyny, Sarzyny, Starego Miasta, Rudy Łańcuckiej, Tarnogóry, 
Chałupek Dębniańskich, Majdanu Łętowskiego, Piwody, Dębna, 
Leżajska. Przygotowaniem i przeprowadzeniem uroczystości zajęli 
się nauczyciele ZSL w Leżajsku: Barbara Szklanny, Izabela Miazga, 
Renata Pakosz, Elżbieta Rup, Brygida Polańska, Jadwiga Jarosz – 
Świdrak, Bogusław Majcher, Jacek Brzuzan. Konferansjerkami 
były uczennice liceum: Izabela Zawojska, Monika Zagaja, Patrycja 
Indycka i Edyta Nicpoń. Organizację i służbę porządkową zapew-
nili uczniowie klas wojskowych. XIV Przegląd Pieśni Maryjnej 
odbywał się w duchu modlitewnych rozważań, na pożegnanie Pan 
Stanisław Bartnik wieloletni dyrektor w Zespole Szkół Licealnych  
w Leżajsku i pomysłodawca Przeglądu Pieśni Maryjnej podzięko-
wał wszystkim wykonawcom, słuchaczom i tym wszystkim dzięki 
którym Przegląd mógł się odbyć. Spotkanie, zgodnie z tradycją, za-
kończyło się Apelem Jasnogórskim i modlitwą. 

IM, BP

Podziękowanie!
Dyrekcja Zespołu Szkół Licealnych

im. B. Chrobrego w Leżajsku
kieruje specjalne podziękowania i słowa wdzięczności

do Ojców i Braci Bernardynów za zaangażowanie, przychylność
i pomoc w zorganizowaniu Leżajskich Śpiewów Maryjnych.

W sposób szczególny dziękujemy Kustoszowi o. Joachimowi Ciupa 
i Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty - panu Jackowi Wojtasowi 

za objęcie honorowym patronatem XIV edycji Przeglądu. 
Podziękowania składamy także: Miejskiemu Centrum Kultury

za pomoc w obsłudze technicznej.

Sponsorzy: Starosta Leżajski Marek Śliż, Burmistrz Miasta 
Leżajska Ireneusz Stefański, Stanisław Bartnik radny Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego, Zakład Mięsny „Smak – Górno”,
p. Waldemar Golik, p. Teresa Bechta, p. Daniel Drąg. 

W dniu 1 maja 2015 roku w go-
dzinach popołudniowych w Sarzy-
nie odbyły się doroczne Spotkania  
Skrzypków Grających Muzykę Ludo-
wą ,,Majdanówka 2015”, zorgani-
zowane przez Stowarzyszenie Folk-
lorystyczne ,,Majdaniarze” z Nowej 
Sarzyny, przy współpracy Stowarzy-
szenia ,,Sarzynioki’’ oraz Koła Go-
spodyń Wiejskich z Sarzyny.

 Jury w  składzie: Grażyna 
Wadas, Bogusław Rup, Łukasz 
Wrona i Kazimierz Dąbek, po 
przesłuchaniu 14 skrzypków, któ-
rzy zakwali�kowali się do tego-
rocznego �nału, wyłoniło ,,Złota 
Dziesiątkę’’. Znaleźli się w niej: Li-
dia Biały, Kazimierz Marcinek, Al-
bina Kuraś, Ferdynand Ciasnocha, 
Grzegorz Sowa, Stanisław Głaz, 
Zbigniew Butryn, Justyna Bieniek, 
Danuta Sąsiadek i Jolanta Bieniek.

Nagrodę specjalną  ,,Majdania-
rzy’’ otrzymała Aleksandra Ku-
raś. Po zakończeniu przesłuchań 
i  uhonorowaniu laureatów, orga-
nizatorzy wręczyli puchary naj-
starszej uczestniczce ,,Spotkań’’ 
Albinie Kuraś oraz najmłodszej 
Aleksandrze Kuraś. Puchar - na-

grodę publiczności otrzymał Sta-
nisław Głaz. Następnie odbył się 
przegląd kapel ludowych. Wzięły 
w nim udział następujące zespo-
ły: ,,Kurasie’’ z Lubziny, ,,Młoda 
Olsza’’ ze Świlczy, ,,Janowiacy’’ 
z Janowa Lubelskiego, Zespół 
Śpiewaczy i kapela ,,Sarzynioki’’  
z Sarzyny oraz ,,Majdaniarze’’  
z Nowej Sarzyny. Otrzymali oni 
gorące brawa od publiczności 
oraz pamiątkowe dyplomy. Na 
koniec wszyscy uczestnicy i go-
ście udali się na wspólny poczę-
stunek, podczas którego śpiewom 
i tańcom nie było końca.

Impreza nie odbyłaby się, 
gdyby nie sponsorzy. Byli nimi: 
Starostwo Powiatowe w  Leżaj-
sku, Miasto i Gmina Nowa Sa-
rzyna, Wojewódzki Dom Kultury  
w Rzeszowie, Gmina Leżajsk, Bro-
war Leżajska Grupa Żywiec S.A., 
HORTINO Zakład Przetwórstwa 
Owocowo -Warzywnego Leżajsk 
Sp. z o.o., Zakład Mięsny ,,Smak 
– Górno’’ oraz Ośrodek Kultury  
i Miejska i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Nowej Sarzynie. 

RK 

Majdanówka 2015

„Włościańskie
Jadło 2015”

24 maja 2015 r. na Stadionie Sportowym w Giedlarowej odby-
ły się Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich 
„Włościańskie Jadło” pod honorowym patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego.

Wzięło w niej udział 21 delegacji kół gospodyń wiejskich, or-
ganizacji kobiecych i  zespołów ludowych z całego Podkarpacia. 
Wystawiano kramy ze smacznymi, a zarazem zdrowymi i prostymi 
specjałami polskiej wiejskiej kuchni, przygotowanymi w oparciu 
o ekologiczne składniki, wyprodukowane najczęściej we własnych 
gospodarstwach. 

Przybyli na nią liczni goście oraz przedstawiciele władz samorzą-
dowych. Wszystkie grupy prezentujące potrawy otrzymały nagrody 
ufundowane przez wielu sponsorów. Degustacji tradycyjnych po-
traw towarzyszyły występy artystów z Gminy Leżajsk. Na zakończe-
nie odbyła się zabawa taneczna. 

Głównym organizatorem był GOK Gminy Leżajsk, a współorga-
nizatorami: Województwo Podkarpackie, Powiat Leżajsk i Gmina 
Leżajsk.

JK

DOFINANSOWANE
PRZEZ

POWIAT LEŻAJSKI

DOFINANSOWANE
PRZEZ

POWIAT LEŻAJSKI
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cowej wyścigu Katarzyna Socha zajęła II miejsce, a Patryk Plasota III 
miejsce. Brygida Piersiak nie ukończyła wyścigu z powodu kolizji w II 
etapie.

Mistrzostwa Podkarpacia żaków w tenisie stołowym – 9 maja hala 
sportowa MOSiR w Nowej Sarzynie. W rywalizacji sportowej 100% sku-
teczności zaprezentowali: wśród dziewcząt Zuzanna Wielgos z Kąkolów-
ki, a wśród chłopców zawodnik Arki Łętownia - Krystian Kołodziej. Kry-
stian w turnieju singlowym w pół�nale zwyciężył 3:2 z Maciejem Kołkiem 
(Wojaszówka), a w �nale pokonał 3:1 Szymona Sporka z Dukli, który 
wcześniej w drugim pół�nale niespodziewanie wygrał 3:2 ze swoim kole-
gą klubowym Michałem Olbrychtem (nr 3 ogólnopolskiego rankingu ża-
ków). Krystian również pierwsze miejsce wywalczył  turnieju deblowym.  
W meczu o złoty medal para Kołodziej/Kołek pokonała swoich kole-

gów z Dukli 3:1, więc 
zawodnik Arki mógł 
dwukrotnie stawać na 
najwyższym stopniu 
podium nowosarzyń-
skich zawodów, a tym 
samym wzbogacić się 
o 2 puchary i 2 złote 
medale. Inni zawod-
nicy Arki również 
dobrze sobie radzili. 
Dawid Gumieniak  

w walce o awans do MP wywalczył miejsce w przedziale 3-4, Wiktoria 
Misiak 5-8, Patryk Przybysz 13-16, Wiktoria Kolano 17-24, Jakub Sałęga 
25-32. Jednego zwycięstwa w turnieju deblowym zabrakło do medalu 
parze Gumieniak/Przybysz.

KC

Wydarzyło się: 

II Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży Karate Shinkyokushin. 
Turniej został rozegrany w Krośnie. W turnieju wystartowało 104 za-
wodników z podkarpacia. W lidze wzięli udział zawodnicy Centrum 
Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku, którzy zaprezentowali się z doskonale 
zajmując wiele miejsc medalowych. 

Kobierzyce Cup - 11 kwietnia 2015 w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Kobierzycach.Wyniki zawodników Centrum Sztuk Walki 
i Sportu w Leżajsku: Aleksandra Kula w kategorii młodzicy rocznik 
2001 - I miejsce, Norbert Stachowiak w kategorii dzieci rocznik 2004 
– II miejsce, Patryk Marcinowski w kategorii kadet, rocznik 2000 – II 
miejsce, Jakub Czubat w kategorii dzieci młodsze, rocznik 2008 – III 
miejsce.

Mistrzostwa Europy Shinkyokushin 2015 w Warszawie, 17 kwiet-
nia br. Zawodniczka Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku Aldona 
Korchowiec doszła do ósmego miejsca. Zabrakło bardzo nie wiele, aby 
stanęła na podium. 

Leżajski Klub Kyokushin Karate Mistrzem Podkarpacia Dzieci 
i Młodzieży! (16 maja Przeworsk). W drużynie 
Leżajskiego Klubu znaleźli się zawodnicy z takich 
ośrodków jak Leżajsk, Nowa Sarzyna, Rudnik, Sa-
rzyna. W XVII Mistrzostwach Karate Kyokushin 
Dzieci i Młodzieży wystartowało 316 zawodników 
z 17 klubów karate z Województwa Podkarpackie-
go. Zawodnicy LKKK wywalczyli 22 puchary, co 
dało pierwsze miejsce w klasy�kacji drużynowej  
i tytuł Mistrza Podkarpacia. 

W Zielonej Górze odbyły się eliminacje do Mi-
strzostw Polski w kolarstwie górskim MTB o Pu-
char Prezydenta Zielonej Góry. Rewelacyjnie poje-
chały zawodniczki Klubu Sportowego „Smak-Gór-
no-Poltino Azalia Brzóza Królewska”. W kategorii 
młodziczka – Brygida Piersiak zajęła II miejsce, 
a jej koleżanka Kinga Kalembkiewicz IV miejsce 
w kategorii juniorka młodsza.

Ogólnopolski Wyścig Kolarski w ramach III 
Serii Pucharu Polski w kolarstwie szosowym  
w Gostyniu. Jazdę indywidualną na czas w katego-
rii młodzik wygrał Patryk Plasota. Ten sam zawod-
nik zajął III miejsce w drugim dniu w wyścigu ze 
startu wspólnego – było to dla niego jedno z więk-
szych sukcesów w doczasowej karierze sportowej. 
IV miejsce w kategorii młodziczka wyścigu ze star-
tu wspólnego zajęła Brygida Piersiak. 

W Żarkach koło Częstochowy odbył się Mię-
dzynarodowy Etapowy Wyścig Kolarski „Szlakami 
Jury”. W I etapie w kategorii młodziczka I miejsce 
zajęła Brygida Piersiak, w kategorii młodzik I miej-
sce zajął Patryk Plasota, zaś w kategorii juniorka  
I miejsce Katarzyna Socha. Katarzyna Socha wy-
grała również etap II w kategorii juniorka, a jej 
młodszy kolega Patryk Plasota zajął II miejsce (na 
III etapie zajął on III miejsce). W klasy�kacji koń-
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Jeszcze nie ucichły w naszych 
uszach dźwięki Zuluskich bęb-
nów, a przed nami otwiera się 
niezwykły świat afrykańskiej 
przyrody. Z piskiem opon zatrzy-
mujemy się na moście i z niedo-
wierzaniem patrzymy przez okna. 
Naprawdę są. Czyżby nasze kolej-
ne marzenie się spełniło. Szybko 
zawracamy, parkujemy samochód 
i biegniemy z powrotem na most. 
Kilka hipopotamów, nie zważając 
na przepływające łódki, spokojnie 
odpoczywa na środku rzeki. Pod-
ekscytowani, robimy błyskawicz-
nie zdjęcia i kolejne minuty �lmu, 
bojąc się, że wszystkie te obrazy 
mogą prysnąć jak bańka mydla-
na. Jesteśmy tuż przed miastecz-
kiem St. Lucia, które przez ko-
lejne dwa dni będzie naszą bazą 
wypadową do pobliskich parków 
narodowych wpisanych na listę 
światowego dziedzictwa przyrod-
niczego UNESCO. Zachwyceni 
ruszamy do naszego hotelu. Ho-
tel Elephant Lake to kolejne miłe 
doznanie. Schludne pokoje z bez-
pośrednim wyjściem na basen. 
Czego chcieć więcej. Jednak nie 
tracimy czasu. Ponieważ słońce 
tutaj szybko zachodzi - dzień jest 
krótki, jak to w styczniu - z mapką 
terenu pieszo wyruszamy w stro-
nę rezerwatu znajdującego się tuż 
za granicami miasteczka. Mijamy 
tablicę ostrzegającą o zagroże-
niu, jakie niosą nocne spacery 
hipopotamów. Przekornie robi-
my kilka zdjęć. Dalej, spokojnym 

krokiem mijamy ochroniarzy, 
którzy z zaciekawieniem spoglą-
dają w naszą stronę. W końcu 
dostrzegamy, powód zagrożenia 
dla pieszych – z wody przenikli-

wym wzrokiem spoglądają na nas 
krokodyle. Adrenalina zaczęła 
ogarniać nasze organizmy. Nagle 
zdaliśmy sobie sprawę, że to nie 
zoo i pośpiesznie wracamy po 
samochód. Po godzinie, kiedy na-
stał już zmrok ponownie jesteśmy 
w tym samym miejscu. Krokody-
le coraz odważniej wychodzą na 
brzeg. Dla bezpieczeństwa tury-
stów, strażnicy parku energicznie 
przeganiają olbrzymie gady, które 
błyskawiczne wskakują do wody. 

Ruszamy dalej - już samocho-
dem - powoli patrolując okolicę. 
Nagle coś z wielkim impetem 
przemknęło przez drogę wpa-
dając w gęste zarośla. Chwila 
konsternacji, i jedziemy dalej. Po 
chwili z niedowierzaniem patrzy-
my przed siebie. Stado hipopo-
tamów spokojnie skubie trawę. 
Ustawiamy samochód tak, by  
w świetle re�ektorów lepiej było 
widać tego „sympatycznego” 
zwierzaka. Jednak pozory mogą 
mylić. Hipopotamy są bardzo 
agresywne i wcale nie ruszają się 
tak wolno i ociężale, jakby się 
mogło wydawać. Ilość zabijanych 
przez nie co roku osób nie bez po-
wodu daje im miejsce w czołówce 

najgroźniejszych zwierząt świata. 
Jednym ruchem potężnej szczęki 
miażdżą krokodyla. Kiedy hipo-
potam biegnie, nie istnieje dla 
niego żadna przeszkoda. Taranuje 
wszystko. Na szczęście, hipopota-

my wydają się być spokoje i przy-
zwyczajone do obecności ludzi  
i samochodów. Pełni emocji, póź-
no w nocy wracamy do hotelu. 
Rano czeka nas kolejna wyprawa.

O piątej rano wsiadamy do 
jeepa, by po godzinie szaleńczej 
jazdy, znaleźć się przy bramie 
jednego z najsłynniejszych par-
ków Afryki. Przed nami Huhluwe  
iMfolozi Park. Już przy wjeździe 
do parku dostrzegamy imponu-
jącego słonia i ku zaskoczeniu 
wszystkich nieco dalej, nosoroż-
ca. Niewiele jest parków na świe-
cie, które mogą się poszczycić po-
siadaniem tzw. „Big Five” - Wiel-
kiej piątki. Hluhluwe iMfolozi 
Park, jest jednym z nich i skrupu-
latnie wykorzystuje to w swoich 
materiałach reklamowych. Tury-
ści tacy jak my oczekując na spo-
tkanie wielkiej piątki zadają sobie 

jednak pytanie - dlaczego to lew, 
lampart, słoń, bawół i nosorożec 
zasłużyli na to zaszczytne miano? 
Dlaczego do tego grona nie na-
leży na przykład żyrafa? Czyżby 
była za łagodna? Słynna Big Five, 
została stworzona jeszcze w cza-
sach kolonialnych, kiedy Afrykę 
masowo odwiedzali biali myśliwi. 
To oni zrobili ranking zwierząt 
najbardziej cenionych ze wzglę-
du na trofea. Nie chodziło nawet  
o wielkość. Premiowano zwierzę-
ta najbardziej niebezpieczne dla 
myśliwego, a zarazem trudne do 
wytropienia i ustrzelenia, chociaż 
to, jak się zdobycz prezentowała 
na ścianie rezydencji, też pew-
nie miało znaczenie. Oczywiście 
można by się spierać, dlaczego 
uwzględniono lamparta, a nie 
geparda i dlaczego poszedł w od-

stawkę hipopotam, który ma na 
koncie więcej istnień ludzkich niż 
chociażby lew. W każdym razie 
tak jak kiedyś ustalono, tak zo-
stało do dziś. Niestety, zdajemy 
sobie sprawę - nawet jeśli cała Big 
Five na danym terenie zamiesz-
kuje, i tak jej wytropienie nie 
jest łatwe. Po prostu - to nie zoo.  
W trakcie przejażdżki po parku 
nasz przewodnik otrzymał wia-
domość, że w okolicy są lwy. Po 
chwili pędzimy podskakując na 
twardych ławkach zamocowa-
nych na pace pickupa. Niestety 
widok króla zwierząt nas roz-
czarował. Niewielkie bladożółte 
plamki na horyzoncie to wszyst-
ko, co zobaczyliśmy przez lor-
netkę. Jedziemy dalej. Tuż przy 
drodze spotykamy Ibisa z charak-
terystycznym długim dziobem,  

Nie tylko Big Five cz. 1
Republika Południowej Afryki

Nie tylko wielka piątka

Hipopotam w świetle re�ektorów

Jeep w którm spędzimy kilka najbliższych_godzin

Panorama parku

z Ireneuszem Wołkiem
Artykuł nr 30
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a nieco dalej kolejnego przed-
stawiciela Wielkiej Afrykańskiej 
Piątki. Nosorożec biały - potęż-
ne zwierzę, które jeszcze nie tak 
dawno, było na granicy wyginię-
cia.

Huhuluwe-Umfolozi to jedno 
z najważniejszych miejsc w histo-
rii białego nosorożca. Park śmiało 
można nazwać miejscem ocalenia 
tych potężnych roślinożerców. 
Na początku XX w. na wolności 
żyło ok. 20 białych nosorożców. 
Zabijane przez lata stały na kra-
wędzi wyginięcia - niewielu wie-
rzyło, że odrodzenie gatunku jest 
możliwe. Na wolności nosorożce 
tak naprawdę nie mają natural-
nych wrogów, oczywiście poza 
człowiekiem. Młode nosorożce 
padają jednak o�arą dużych ko-
tów, głownie lwów. Jednak dra-
pieżniki niechętnie wybierają na 
cel nosorożce - nawet te młode. 
Bo choć maluchy są łatwym ce-
lem, to ich matki budzą respekt. 
A samice z młodym są niezwykle 
waleczne i potra�ą bronić po-
tomstwa, przypłacając to nawet 
własnym życiem. Pomimo bo-
jowniczego charakteru nosorożce 
są niezwykle łatwym celem dla 
człowieka. Zazwyczaj nie formu-
ją się w stada, łatwo przewidzieć 
ich ścieżki, piją w ciągu dnia, są 
terytorialne i często powracają  
w te same miejsca. Tak więc, choć 
rogi nosorożca nigdy nie stały 
się tak popularne jak kły słoni, 
jednak te duże zwierzęta z jednej 
strony budziły strach, z drugiej 
były pożądanym obiektem łow-
ców. Niestety, nosorożce nadal 
padają z rąk kłusowników. W cią-
gu ostatnich dwóch lat w samym 
RPA zabito ponad 300 zwierząt. 
Niespodziewanie nasz kierowca 
zatrzymuje się na środku drogi 
i pokazuje chyba dla kontrastu, 
niewielkiego chrząszcza. To tak 
zwany parkowy strażnik czysto-
ści - żuk gnojarz. Choć jego praca 
wygląda na syzyfową, w rzeczy-
wistości to pracowite zwierzę ma 
konkretny cel w toczeniu wielkiej 
kuli odchodów. Kulę toczy samiec 
do jamki wykopanej przez sami-
cę. Kiedy kula będzie już na miej-
scu samica złoży w niej jaja. Przed 

nami antylopa Impala, jedno  
z popularniejszych zwierząt  
w parku. Jest ona także głównym 
pożywieniem dla większości afry-
kańskich drapieżników. Wjeż-
dżamy na wzniesienie skąd do-
skonale widać rozległą panoramę 
parku. Hluhluwe Imfolozi leży  
w samym sercu Zululandu, daw-
nego królestwa Zulusów. Park po-
wstał w 1895 roku w celu ochrony 
fauny. Jest drugim po Yellowstone 
najstarszym parkiem narodowym 
na świecie. Dzisiaj ma powierzch-
nię niemal 1000 kilometrów kwa-
dratowych. Oferuje odwiedzają-
cym niezapomniane spotkania  
z dzikimi zwierzętami oraz zadzi-
wiającą różnorodność krajobra-
zów: od klasycznej afrykańskiej 
sawanny, poprzez skaliste wzgó-
rza i obszary lasów subtropikal-
nych, po bajkowe doliny rzeczne. 
Po drodze często spotykamy ze-
bry, jedne z najbardziej uroczych 
zwierząt Afryki. Ze względu na 
charakterystyczne ubarwienie, 
trudno je pomylić z jakimkolwiek 
innym zwierzęciem. Co cieka-
we nie mają wielu naturalnych 
wrogów. Jedynie Lew nie czuje 
respektu przed silnymi uderze-
niami kopyt. Nad rzeką, po raz 
kolejny spotykamy stado lwów, 
które spokojnie odpoczywa na ła-
chach piachu. Dość długo stoimy 
na mostku spoglądając w wizjery 
lornetek, aparatów i kamer z na-
dzieją, że drapieżniki zbliżą się do 
nas. W końcu rezygnujemy - je-
dziemy dalej - może gdzie indziej 
dopisze nam szczęście. Po chwili 

zatrzymujemy się obok pawiana  
i potężnego bawoła afrykańskie-
go. Bawół nie ma niewielu natu-
ralnych wrogów. Dorosłe osobni-
ki potra�ą skutecznie się bronić 
nawet przed stadem lwów. Bawół 
zaliczany do „wielkiej piątki Afry-
ki”, powszechnie uznawany jest za 
bardzo niebezpieczne zwierzę. Co 
roku kilka osób ginie uderzonych 
potężnymi rogami. Jest i rodzina 
sympatycznych guźców. Te ory-
ginalne stworzenia z rodziny świ-

niowatych występują praktycznie 
w całej Afryce. Jednak ze względu 
na kon�ikty z mieszkańcami wio-
sek, można je spotkać głównie  
w obrębie rezerwatów. Guziec stał 
się popularnym zwierzakiem za 
sprawą �lmów Timon i Pumba 
oraz Król Lew - Walta Disneya. 
Zresztą nasz przewodnik skrupu-
latnie wykorzystuje każde spotka-
nie z guźcem by krzyknąć Pum-
ba! Pumba!

Po trzech godzinach bezkrwa-
wych łowów czas na chwilę od-
poczynku i posiłek pod czujnym 
okiem koczkodana zielonego  
i kilku kolorowych, rajskich pta-
ków. W trakcie posiłku tracimy 
czujność. Małpa bez problemów 
opróżniła nam plecak, radząc 
sobie nie tylko z zamkiem błyska-
wicznym, ale również z jogurtem. 
Po krótkim odpoczynku ruszamy 
dalej zadając sobie pytanie - czy 
coś może nas jeszcze zadziwić? 
Dzisiaj już wiemy, że tak.

tekst, zdjęcia - Ireneusz Wołek

 www.niezwyklyswiat.com
you tube niezwykly swiat RPA

Nosorożec biały

Antylopa Impala

Nasz przewodnik Lepiej pozostać w samochodzie

Bajkowa Pumba - guziec Groźne, afrykańskie bawoły
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Zapraszamy do 1 Oddziału w Leżajsku 
ul. Targowa 8 
tel. 17 240 46 12, pn.–pt. 9:30–17:00

ogłoszenie płatne
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