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Radni Powiatu Leżajskiego 
na sesji w dniu 24 czerwca br. 
jednogłośnie udzielili absolu-
torium Zarządowi Powiatu za 
2014 rok. Należy podkreślić, iż 
po raz pierwszy radni byli tak 
jednomyślni i wszyscy zgodnie 
zagłosowali za udzieleniem ab-
solutorium Zarządowi.

Ponadto radni zajęli się takimi 
sprawami, jak:

■ Podjęcie uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie 
Powiatu na 2015 rok

■ Informacja o realizacji za-
dań z zakresu kultury, promocji, 
i współpracy międzynarodowej 
oraz kultury �zycznej i turystyki 
za 2014 rok

■ Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na tere-
nie Powiatu Leżajskiego

■ Podjęcie uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie  
z Województwem Podkarpac-
kim porozumienia o współpracy  
w zakresie przygotowania i re-
alizacji projektu „Podkarpacki 
System Informacji Przestrzennej 
(PSIP)

■ zabezpieczono w budżecie 
Powiatu środki �nansowe na wy-
konanie dokumentacji projekto-
wych budowy instalacji solarnych 
na obiektach: Zespołu Szkół Lice-
alnych w Leżajsku, Zespołu Szkół 

Technicznych w Leżajsku, Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Leżajsku, Domu 
Dziecka w Nowej Sarzynie oraz 
na opracowanie Planu gospodar-
ki niskoemisyjnej

■ zabezpieczono w budżecie 
Powiatu środki �nansowe stano-
wiące wkład własny na realiza-
cję zadania pn. „Mamy dowody 
w sprawie wody” – Rozwój bazy 
dydaktycznej pracowni biolo-
giczno-chemicznej Zespołu Szkół  
im. I. Łukasiewicza w Nowej Sa-
rzynie w kierunku kształtowania 
postaw proekologicznych w spo-
łeczności szkolnej

■ zapoznano się z informacją 
Kierownika Zarządu Dróg Powia-

towych w Leżajsku o zamiarze zle-
cenia wykonania przeglądów roz-
szerzonych pięcioletnich obiek-
tów mostowych oraz opracowania 
danych do brakujących projektów 
stałej organizacji ruchu

■ zapoznano się z informacją 
Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Leżajsku  
o realizacji projektu pn. „Program 
aktywizacji społecznej w powie-
cie leżajskim”

■ zapoznano się z informa-
cją w zakresie rekrutacji do 
klas pierwszych na rok szkolny 
2015/2016 (ZSL, ZST, ZSNS)

■ zatwierdzono arkusze orga-
nizacji szkół prowadzonych przez 
Powiat Leżajski na rok szkolny 
2015/2016

■ powołano komisję egzami-
nacyjną dla nauczycieli ubiega-
jących się o awans na stopień na-
uczyciela mianowanego

■ zatwierdzono plan pracy 

Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Jelnej na 2015 rok

■ uchwalono zmiany w Regu-
laminie Organizacyjnym Domu 
Pomocy Społecznej w Piskorowi-
cach – Mołyniach

■ przyznano nagrody i wy-
różnienia Powiatu Leżajskiego za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz 
osiągnięcia w działalności spor-
towej w roku 2015

■ przyznano nagrody i wy-
różnienia Powiatu Leżajskiego za 
działalność i osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej 
oraz upowszechniania i ochrony 
dóbr kultury w roku 2015

■ posiedzenie Konwentu Po-

wiatów Województwa Podkar-
packiego na temat sytuacji powia-

towej służby zdrowia na terenie 
województwa

■ II konferencja pn. „Sieć Sze-
rokopasmowa Polski Wschodniej 
– województwo podkarpackie” – 
stan realizacji projektu

■ XXIII Podkarpacka Konfe-
rencja Samorządów Terytorialnych 
poświęcona m.in. problematyce 
�nansów samorządów terytorial-
nych, współpracy pomiędzy samo-
rządami a rządem, ochronie środo-
wiska i RPO WP na lata 2014-2020

■ szkolenie „Jak pozyskać 
środki na badania i innowacje  
z funduszy UE? Celem spotkania 
było przybliżenie możliwości �-
nansowania oferowanego przez 
programy europejskie zarządzane 
przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju oraz Krajowy Punkt 
Kontaktowy PR HORYZONT 2020

■ konferencja podsumowują-
ca projekt „Program stypendialny 
dla uczniów szczególnie uzdol-
nionych z terenu województwa 
podkarpackiego w roku szkol-
nym 2014/2015” i poprzednich 
jego edycji, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007 – 2013

■ konferencja „Eurofundusze 
2014 – 2020 źródło dodatkowego 
wsparcia �nansowego samorzą-
dów – podczas której omówiono 
polską politykę rozwoju, unijną 
politykę spójności, źródła wspar-
cia �nansowego

■ posiedzenie Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego dla 
województwa podkarpackiego 
dotyczące problemów ochrony 
zdrowia w województwie pod-
karpackim

■ ponadto Zarząd Powiatu 
uczestniczył w wydarzeniach kul-
turalnych i sportowych na terenie 
powiatu, a były to m.in.: Święto 
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana 
III Sobieskiego organizowane 
przez Dowództwo Oddziału Ka-
walerii Ochotniczej w barwach 
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana 
III Sobieskiego, Jubileusz 25-le-
cia działalności Caritas w Archi-
diecezji Przemyskiej, uroczyste 
Obchody Dnia Samorządowca 
w Nowej Sarzynie, Dzień Miodu 
i Pieroga w Gminie Biszcza oraz 
obchody Święta Policji.

MK

XII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Leżajskiego,
6 lipca 2015r. – podjęte uchwały:

■ w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Le-
żajskiego
■ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2015r.

XIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Leżajskiego,
28 lipca 2015r. – podjęte uchwały:

■ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Ak-
tywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie 
leżajskim (I)” w ramach działania 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezro-
botnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP
■ Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/30/2015 Rady Po-
wiatu Leżajskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia za-
dań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na realizację tych zadań w 2015r.
■ Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Po-
wiatu na 2015r.

Rada Powiatu Leżajskiego: obrady czerwiec - lipiec 2015 Jednogłośne „TAK”
 dla Zarządu Powiatu

Z prac Zarządu Powiatu 
Leżajskiego (m.in.):

Ponadto odbyły się spotkania 
oraz narady w czerwcu i lipcu, 
w których uczestniczył Zarząd 

Powiatu (m.in.):
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W ramach tras rowerowych w lipcu br. zostały przebudowane odcinki dróg powiatowych: droga powiatowa nr 1260R w Brzózie Królewskiej 
(odcinek od Julina do Brzózy Królewskiej) na długości 1,930 km oraz droga powiatowa nr 1241R w Przychojcu (Przychojec – Baranówka) na 
długości 0,825 km. Dodatkowo na w/w drogach zostaną ustawione znaki informujące o przebiegu trasy rowerowej.

Łączny koszt zadania w budżecie Powiatu Leżajskiego wynosi: 1 043 tys. zł z czego dofinansowanie ze środków z UE wyniesie 843,6 tys. zł, 
a wkład własny powiatu 199,4 tys. zł.

Szlak Rowerowy przez 5 województw Green Velo 
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Droga w Brzózie Królewskiej przed remontem...

Droga w Przychojcu przed remontem...

Szlak rowerowy przebiegał będzie przez 5 województw Szlak rowerowy przebiegający przez Powiat Leżajski

... i po remoncie

... i po remoncie
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Powiat Leżajski systematycz-
nie remontuje kolejne odcinki 
dróg. W lipcu br. zakończył się 
remont drogi powiatowej Kopa-
nie Żołyńskie – Grodzisko Dol-
ne, a w trakcie przebudowy jest 
droga w miejscowości Łętownia  
i Nowa Sarzyna.

Przebudowana droga powia-
towa nr 1268R Kopanie Żołyń-
skie - Grodzisko Dolne w km 
2+760 - 4+072. 
Wykonawca robót: Konsorcjum 
�rm: PBI Infrastruktura S.A. ul. 
Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – 
Lider Konsorcjum, PBI WMB Sp. 
z. o. o. ul. Błonie 8, 27 – 600 San-
domierz – Partner Konsorcjum.

Przebudowa tego odcinka 
drogi to głównie wzmocnienie 
istniejącej konstrukcji i remont 
odwodnienia. Zastosowano tra-
dycyjną technologię wzmoc-
nienia warstwą kruszywa 15 cm  
i pakietem warstw bitumicznych 
wiążąca i ścieralna o grubości od-
powiednio 6 i 4 cm. 

W ramach zadania zostały 
odtworzone rowy przydrożne  
z przebudową zjazdów oraz 
umocnione pobocza gruntowe 
mieszanką kruszywa łamanego. 

Inwestycja została do�naso-
wana z budżetu Państwa w kwo-
cie  410 tys. zł co stanowi ok. 78% 
wartości całkowitej. Pozostałe 
środki pochodzą z budżetu Po-
wiatu Leżajskiego i Gminy Gro-
dzisko Dolne. 

Przebudowy dróg powiatowych

Przebudowa odcinków dro-
gi powiatowej Nr 1084R (Nowy 
Kamień) gr. pow. – Łętownia 
– Sarzyna w km 6+250,00 - 
10+900,00 i 15+052,00 - 15+880,56 
w miejscowości Łętownia i Nowa 
Sarzyna. 

Wykonawcą robót budowlanych 
jest �rma Strabag. 

Przy przebudowie jezdni zasto-
sowano technologię recyklingu ist-
niejącej nawierzchni - tzw. mieszan-
ki cementowo-emulsyjnej (MCE). 
Oprócz nowej poszerzonej drogi,  
w ramach przebudowy zaplanowa-
no poprawę bezpieczeństwa - zosta-
nie wybudowany nowy chodnik ok. 
3,3 km w m. Łętownia, w połączniu 
z istniejącym chodnikiem powsta-
nie ciąg pieszy o łącznej długości 
4,5 km. W Nowej Sarzynie nowe-
go chodnika powstanie ok. 0,4 km  
i przebudowanego 0,25 km. Zapro-
jektowano również remont systemu 
odwodnienia drogi, poprzez reno-
wację istniejących rowów otwar-
tych, budowę elementów kanalizacji 
deszczowej, przebudowę zjazdów 
i wymianę przepustów pod drogą. 
Termin zakończenia przedsięwzię-
cia to koniec listopada br. Inwe-
stycja jest do�nasowana z budżetu 
Państwa w kwocie 2  612,5 tys. zł 
co stanowi ok. 50% wartości cał-
kowitej. Pozostałe środki pochodzą  
z budżetu Powiatu Leżajskiego oraz 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

Zbigniew Czerwonka

Droga Kopanie Żołyńskie - Grodzisko Dolne w trakcie i po remoncie

Droga Łętownia - Sarzyna w trakcie przebudowy
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W dniach 26-29 czerwca br. w Powiecie Leżajskim gościła delegacja z zaprzyjaźnionego Rejonu 
Pereczyńskiego, z którym powiat współpracuje na mocy umowy podpisanej w 2005 roku. 

Powiat Leżajski odwiedzili przyjaciele z Pereczyna (Ukraina) Współpraca odbywa się w wie- 
lu sferach, obecnie głównie w dzie- 
dzinie sportu i kultury. Na cze-
le delegacji stał pan Anatolij 
Percew – Przewodniczący Pere-
czyńskiej Rady Rejonowej wraz  
z Iwanem Bibenem – Starostą 
Administracji w Pereczynie. 

Goście z Pereczyna wzięli 
udział w Święcie Pułku Ułanów 
im. Króla Jana III Sobieskie-
go, które odbyło się 27 czerwca  
2015 r. w Leżajsku. Podczas wizy-
ty odbyło się wiele spotkań i roz- 
mów na temat rozwoju naszej 
współpracy w innych dziedzi-
nach. Delegacja odwiedziła rów-
nież Zespół Szkół Technicznych 
im. T. Kościuszki, w której zapo-
znała się z realizacją niedawno 
zakończonego projektu dotyczą-
cego stworzenia w tej placówce 
Regionalnego Centrum Wytwa-
rzania Nowoczesnych Technolo-
gii.  Goście mieli również okazję 
uczestniczyć w treningu karate 
kyokushin, poznać mistrzów 
Polski oraz zobaczyć na żywo ich 
umiejętności, ponadto usłyszeli 
dźwięk leżajskich organów oraz 
zwiedzili Muzeum Prowincji 
OO. Bernardynów. 

DM

Zarezerwuj kolejkę w Wydziale Komunikacji ONLINE!
Rejestrujesz pojazd? Składasz wniosek o prawo jazdy? Zarezerwuj kolejkę w Wydziale Komunikacji i Transportu 

przez internet. Aby zarezerwować kolejkę należy:
1. Wpisać w wyszukiwarce adres stro-
ny internetowej Starostwa Powiatowego  
w Leżajsku: www.starostwo.lezajsk.pl. Po 
prawej stronie znajdziecie Państwo ban-
ner „Internetowa Rejestracja do kolejki”,  
w który należy kliknąć. (Jeśli nie widzicie 
bannerów po prawej stronie, należy wyłą-
czyć oprogramowanie blokujące reklamy 
takie jak np. AdBlock)

2. Zostaniemy przekierowani do systemu 
rejestracji. Teraz należy wybrać sprawę 
do załatwienia: Rejestracja pojazdów lub 
Prawa jazdy, następnie wskazać datę  
i godzinę wizyty, podać swój adres e-mail, 
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz kliknąć DALEJ. 

3. Następnie na Wasz adres e-mail zosta-
nie wysłana wiadomość z prośbą o potwier-
dzenie rejestracji w systemie kolejkowym 
oraz nadanym numerze. Należy kliknąć  
w link potwierdzający w ciągu 1 godziny 
oraz zapisać lub zapamiętać nadany nu-
mer. 

4. Następnie wystarczy przyjść o określonej 
godzinie we wskazanym dniu oraz wpisać 
w kolejkomacie nadany w e-mailu numer. 
Zostanie wygenerowany bilet oraz zosta-
niecie Państwo wywołani do odpowiednie-
go okienka o zarezerwowanej godzinie.

Od lewej: Iwan Biben - Starosta Administracji w Pereczynie, Anatolij Percew - 
Przewodniczący Pereczyńskiej Rady Rejonowej, Marek Śliż - Starosta Leżajski, 
Lucjan Czenczek - Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego i Kazimierz Kryla 
- Sekretarz Powiatu Leżajskiego 
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Nim podejmiesz decyzję  
o kupnie, dobrze się zastanów - 
to jedna z zasad pozwalających 
uniknąć niemiłych niespodzia-
nek. W sytuacji, gdy już doko-
naliśmy zakupu i towar nie od-
powiada naszym oczekiwaniom 
lub ma wady i mamy problem 
z reklamacją – zawsze możemy 
zwrócić się o pomoc do Rzeczni-
ka Konsumentów.

Powiatowy (miejski) rzecznik 
konsumentów pomaga miesz-
kańcom w każdym powiecie  
i mieście na prawach powiatu. 
Konsumenci mogą od niego uzy-
skać bezpłatną poradę lub infor-
mację prawną w sprawach doty-
czących każdego rodzaju sporu 
ze sprzedawcą lub usługodawcą 
– bez względu na miejsce sie-
dziby przedsiębiorcy. Niekiedy 
rzecznik występuje do przedsię-
biorcy z interwencją w imieniu 
konsumenta: przedstawia jego 
roszczenia i aktualny stan praw-

Masz problem z reklamacją?
Idź do Powiatowego Rzecznika Konsumentów

ny oraz wskazuje prawidłowy 
sposób rozpatrzenia reklamacji. 

Z rzecznikiem konsumentów 
stosunek pracy nawiązuje staro-
sta lub w miastach na prawach 
powiatu prezydent miasta. 

Udzielane konsumentom 
porady oraz informacje praw-
ne dotyczą przede wszystkim 
problematyki związanej z od-
powiedzialnością sprzedawców  
z tytułu gwarancji, niezgodności 
towarów z umową na podstawie 
ustawy z dnia 27 lipca 2002r.  
o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz 
o zmianie Kodeksu Cywilnego 
- do dnia 25 grudnia 2014r., od-
powiedzialnością wykonawców 
z tytułu niewykonania lub nie-
należytego wykonania umowy 
na podstawie przepisów Kodek-
su Cywilnego oraz zawieraniem 
umów na odległość lub poza sie-
dzibą przedsiębiorstwa. 

Od 25 grudnia 2014r. obo-

wiązuje ustawa z dnia 30 maja 
2014r. o prawach konsumenta, 
która określa prawa przysługu-
jące konsumentowi i porządku-
je przepisy dotyczące sprzedaży 
konsumenckiej. Przepisy nowej 
ustawy obowiązują wyłącznie do 
umów kupna – sprzedaży zawar-
tych od 25 grudnia 2014r. Wobec 
umów  zawartych przed tą datą 
zastosowanie mają przepisy po-
przednio obowiązujące. 

Pomoc rzecznika polega 
przede wszystkim na udzielaniu 
informacji o zasadach zgłaszania 
reklamacji z tytułu gwarancji, 
niezgodności towaru z umową, 

formułowania wynikających  
z nich żądań konsumentów  
w zakresie doprowadzenia towa-
ru do stanu zgodnego z umową 
oraz terminów ustawowych obo-
wiązujących strony umowy oraz 
w zakresie  zasad postępowa-
nia i możliwości zwrotu towaru  
w przypadku odstąpienia od 
umów zawartych na odległość 
lub poza siedzibą przedsiębior-
stwa. 

W roku 2014 w zakresie po-
radnictwa i informacji z pomocy 
Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów w Leżajsku skorzy-
stało łącznie 418 konsumentów. 
O poradę prawną w napisaniu 
zgłoszenia reklamacyjnego, zgło-
szenia sprzedawcy niezgodności 
towaru z umową zwracali się 
nabywcy różnych towarów (obu-
wia, odzieży, sprzętu kompute-
rowego, AGD i RTV, telefonów 
komórkowych). Pisemnie rzecz-
nik konsumentów wystąpił w 60 
przypadkach.

AK

Biuro Powiatowego
Rzecznika Konsumentów

czynne jest
we wtorki i czwartki

w godz. 7.30 – 15.30

w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Leżajsku

przy ul. Kopernika 8
pok. 102 – I piętro

tel. 17 24 04 508 

Zespół powstał w grudniu 
2014 roku chcąc pokazać swo-
je umiejętności i promować 
ambitny rodzaj muzyki instru-
mentalnej. Skład zespołu tworzy 
trójka braci: Dawid - gitara ba-
sowa, Damian - perkusja i Kamil 
Wołczasty - gitara elektryczna 
oraz przyjaciel Łukasz Urbański 
- gitara elektryczna. Członko-
wie formacji B17 to absolwenci 
Państwowej Szkoły Muzycznej  
I st. w Leżajsku. Dawid i Da-
mian ukończyli szkołę w klasie 
akordeonu u pana Andrzeja Ko-
zyry, zaś Łukasz i Kamil w klasie 
gitary klasycznej u pana Grzo-
gorza Wziątki.

Dawid po skończeniu szkoły 
zaczął uczyć się gry na gitarze 
basowej, a Damian na perkusji, 
Łukasz zaś pozostał przy gita-
rze. Kamil kontynuuje naukę 
na swoim instrumencie w Szko-
le Muzycznej II st. w Stalowej 
Woli.

Łukasz, Dawid i Damian 
to uczniowie technikum me-
chatronicznego Zespołu Szkół 
Technicznych im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Leżajsku. Kamil uczy 
się w Gimnazjum Miejskim im. 
Władysława Jagiełły w Leżajsku.

Chłopcy propagują instru-
mentalną muzykę post-rocko-
wą. Wierzą, że do przedstawie-

nia emocji w muzyce słowa są 
nieraz zbędne, a napięcie można 
stworzyć dzięki samym dźwię-
kom. Ich pierwszy występ miał 
miejsce podczas 23 Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Leżajsku.

W kwietniu br. chłopaki  
z B17 zostali wybrani z kilku-
nastu zespołów z dwóch woje-
wództw (podkarpackiego i lu- 
belskiego) do piątki �nalistów 
Konkursu dla Młodych Mu-
zyków Nowe Źródła Gorajec 
2015 w kategorii Rock, organi-
zowanego przez Stowarzysze-
nie Animacji Kultury Pograni-
cza „Folkowisko”. 30 kwietnia 

br. formacja B17 wzięła udział  
w �nale tego konkursu w To-
maszowie Lubelskim, gdzie 
Jury zafascynowane występem 
młodych artystów przyznało 
im I Nagrodę w kategorii Rock. 
Chłopcy wygrali profesjonalną 
sesję fotogra�czną ufundowaną 
przez �rmę Katarzyna Wywroc-
ka Fotogra�a, nagrodę rzeczową  
w postaci zakupów w sklepie 
muzycznym Szczepański-Mu-
sic oraz dodatkową nagrodę 
specjalną w postaci możliwości 
nagrania DEMO w Tomedia 
Studio Wojciecha Żurkiewicza.

AB

Zespół B 17 - nowy talent muzyczny na leżajskiej scenie 
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Małgorzata Kurasz: Na stro-
nie internetowej Izby Skarbowej 
w Rzeszowie oraz Business 
Centre Club pojawiła się in-
formacja, że Urząd Skarbowy 
w Leżajsku otrzymał certy�kat 
,,Urząd Skarbowy Przyjazny 
Przedsiębiorcy 2015r.” Na czym 
polega ten konkurs?

Wiesław Cisek: Już po raz 
trzynasty odbył się ogólnopol-
ski konkurs „Urząd Skarbowy 
Przyjazny Przedsiębiorcy” or-
ganizowany przez Business 
Centre Club oraz Ministerstwo 
Finansów. W ramach konkur-
su urzędy skarbowe w całej 
Polsce były oceniane na pod-
stawie punktów przyznanych 
przez przedsiębiorców. Ocenie 
podlegała jakość obsługi po-
datnika, łatwość komunikacji 
oraz kompetencje pracowników. 
Przedsiębiorcy z naszego terenu 
wysoko ocenili profesjonalizm 
oraz przyjazne i partnerskie po-
dejście do ich spraw związanych 
z prowadzoną działalnością go-
spodarczą. W tym roku nagro-
dzonymi urzędami skarbowymi 
z województwa podkarpackie-
go były: Podkarpacki Urząd 
Skarbowy w Rzeszowie, Urząd 
Skarbowy w Mielcu, Pierwszy 
Urząd Skarbowy w Rzeszowie 
oraz Urząd Skarbowy w Le-
żajsku. W dniu 26 czerwca br. 
w siedzibie Business Centre 
Club w Warszawie Naczelnicy 
wyróżnionych urzędów skar-
bowych z rąk Prezesa BCC 
Marka Goliszewskiego oraz 
Wiceministra Finansów Jacka 

Kapicy otrzymali stosowne cer-
ty�katy.     

To wyróżnienie dla Urzędu 
Skarbowego w Leżajsku to już 
któreś z kolei?

Tak, ten sukces udało nam 
się osiągnąć już po raz czwar-
ty. Bardzo dziękuję wszyst-
kim przedsiębiorcom z terenu 
Powiatu Leżajskiego, którzy 
w ciągu tych czterech dla nas 
pomyślnych edycji konkursu 
wysoko ocenili naszą pracę, za-
angażowanie, szybką i spraw-
ną obsługę oraz merytoryczne 
przygotowanie do wykonywania 
naszych ustawowych zadań. Te 
wyróżnienia są dla nas bardzo 
ważne, ponieważ zawierają oce-
nę naszej codziennej pracy do-
konaną przez osoby, które dość 
często korzystają z usług urzędu 
skarbowego w różnych spra-
wach związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. Cały 
czas staramy się jak najlepiej 
wykonywać swoje obowiązki 
biorąc pod uwagę podstawo-
we zasady wynikające z ustawy  
o służbie cywilnej.    

Z jakimi problemami, py-
taniami przychodzą do urzędu 
skarbowego podatnicy, przed-
siębiorcy?

W przypadku osób �zycz-
nych nie prowadzących dzia-
łalności gospodarczej najwięcej 
pytań dotyczy nowych zasad 
dotyczących skorzystania z ulgi 
z tytułu wychowania dzieci, ulgi 
rehabilitacyjnej, internetowej 
oraz rozliczenia dochodów uzy-
skanych za granicą, dość często 

są pytania w sprawie wysyła-
nia zeznań podatkowych drogą 
elektroniczną. Chciałbym tutaj 
zaznaczyć, że już co drugie ze-
znanie, deklaracja, informacja 
podatkowa wpływa do Urzędu 
Skarbowego w Leżajsku drogą 
elektroniczną. Ta forma przeka-
zywania dokumentów jest coraz 
bardziej popularna. Natomiast 
przedsiębiorcy najczęściej py-
tają o stosowanie przepisów 
ustawy o podatku od towarów  
i usług, zasad rozliczania po-
datku naliczonego VAT z fak-
tur zakupu, korzystania z tzw. 
ulgi za złe długi, obowiązków 
w zakresie kas rejestrujących, 
rodzajów form opodatkowania 
oraz konsekwencji z tym 
związanych.

Jakie zmiany czekają przed-
siębiorców w najbliższym czasie?

W dniu 10 lipca 2015 r. 
Sejm RP rozpatrzył stanowisko 
Senatu do ustawy o admini-
stracji podatkowej, zostały za-
kończone prace parlamentarne 
dot. w/w ustawy i została ona 
przekazana do podpisu przez 
Prezydenta RP. Ustawa o admi-

nistracji podatkowej jest odpo-
wiedzią na szybko zmieniającą 
się rzeczywistość w której funk-
cjonujemy. Najważniejsze regu-
lacje przewidziane w ustawie to: 
utworzenie w każdym urzędzie 
skarbowym centrów obsługi 
podatnika, które niezależnie od 
właściwości miejscowej organu 
podatkowego będzie przyjmo-
wać podania, deklaracje, wy-
dawać zaświadczenia, udzielać 
wyjaśnień. Kolejna regulacja to 
wprowadzenie instytucji asy-
stenta podatnika, który będzie 
pomagał przedsiębiorcom roz-
poczynającym prowadzenie 
działalności w zakresie wyboru 
formy opodatkowania, będzie 
udzielał informacji na temat 
wypełniania zeznań i deklara-
cji podatkowych, terminów ich 
składania. Wyznaczeni asysten-
ci będą świadczyć pomoc do 18 
miesięcy od dnia wydania im 
potwierdzenia nadania NIP. Od 
1 lipca 2015 r. nastąpiła specja-
lizacja biur Krajowej Informacji 
Podatkowej, z których usług 
korzystają podatnicy z naszego 
terenu. Polega ona na tym, że 

Leżajski Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcom
W czerwcu br. Urząd Skarbowy w Leżajsku po raz kolejny został wyróżniony nagrodą „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. 
Zapytaliśmy Naczelnika US w Leżajsku - Wiesława Ciska, jakie działania podejmowane przez leżajska „skarbówkę” zostały uznane 

przez przedsiębiorców za najbardziej dla nich przyjazne, a także o zmiany w przepisach podatkowych, które już obowiązują lub wejdą  
w życie w niedługim czasie.
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Sprawdź czy twój kontrahent jest 
czynnym podatnikiem VAT

Od 26 czerwca br. podatnicy mogą sprawdzić, czy ich 
kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest 
dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich 
kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest 
skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących 
mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do 
towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci 
są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole 
identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status 
podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących 
komunikatów:

■ Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP 
nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT

■ Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP 
jest zarejestrowany jako podatnik VAT

■ Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP 
jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu 
wskazującego status podmiotu w VAT.

Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej 
możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu 
skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu 
z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu.

Usługa „Sprawdzenia statusu podmiotu w VAT” jest 
dostępna na Portalu Podatkowym. Utworzenie Portalu 
Podatkowego – nowego kanału komunikacji administracji 
podatkowej z podatnikami, daje możliwość udostępniania 
usług, które pozwalają podatnikowi m.in. na elektroniczną 
weryfikacje różnych informacji.

Portal Podatkowy i jego funkcjonalność są dostępne 
również na urządzeniach mobilnych, które posiadają 
zainstalowane kompatybilne przeglądarki. Umożliwi to 
praktycznie weryfikację podatnika w VAT z  każdego miejsca.

Adres usługi: http://pfr.mf.gov.pl/?link=vat

mnie na stanowisko pełniącego 
obowiązki Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Leżajsku, następ-
nie we wrześniu 2008r. został 
ogłoszony konkurs na stano-
wiska Naczelników Urzędów 
Skarbowych w kilkudziesięciu 
urzędach skarbowych w Polsce, 
między innymi w Leżajsku. 
Wystartowałem w konkursie, 

przeszedłem pomyślnie test 
wiedzy, zadania oraz rozmo-
wę przed komisją konkurso-
wą w Ministerstwie Finansów  
i w dniu 10 lipca 2009r. Minister 
Finansów powołał mnie na sta-
nowisko Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Leżajsku.

  Dziękuję za rozmowę.

wałem w referacie wymiaru po-
datku dochodowego, następnie 
dwanaście lat w referacie kon-
troli podatkowej, a od siedmiu 
lat kieruję urzędem.

Jak wyglądał wybór na sta-
nowisko szefa urzędu skarbo-
wego?

W dniu 22 lipca 2008 r. 
Minister Finansów powołał 

wyznaczone biura udzielają 
informacji telefonicznych i in-
terpretacji podatkowych w wy-
branych podatkach. Ponadto 
wnioski o wydanie interpretacji 
indywidualnej po 1 lipca 2015 r.  
w zakresie podatku dochodo-
wego od osób prawnych, po-
datku od towarów i usług na-
leży złożyć do Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach, w za-
kresie podatku dochodowego od 
osób �zycznych do Dyrektora 
Izby Skarbowej w Bydgoszczy. 
Specjalizacja biur Krajowej 
Informacji Podatkowej popra-
wi jakość świadczonych usług 
poprzez zwiększenie jednolito-
ści prezentowanych stanowisk  
w wydawanych interpretacjach.      

Na koniec proszę przy-
bliżyć swoją osobę naszym 
Czytelnikom - jak długo pracu-
je Pan w Urzędzie Skarbowym 
w Leżajsku?

W Urzędzie Skarbowym w Le- 
żajsku pracuję od 02.05.1994 r. 
Przez pierwsze dwa lata praco-

HORTINO wśród najlepszych 
producentów!

W dniu 18.06.2015 w ogrodach Pałacu 
Prezydenckiego w Warszawie odbyła się 
uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody 
w konkursie AgroLiga 2014 dla najlepszych 
rolników i �rm branży rolnej. 

Laureatem Krajowego Konkursu AgroLiga 2014 
w kategorii „Firmy” zostało HORTINO ZPOW 
Leżajsk Sp. z o.o. otrzymując także nagrodę specjalną 
Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Celem konkursu AgroLiga jest promocja rolników 
oraz �rm produkujących bardzo dobre wyroby na 
coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Konkurs 

organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym - przez 
Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP we współpracy ze 
Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub.

HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o., właściciel marki POLTINO 
jest jednym z największych zakładów przetwórstwa owocowo 
– warzywnego w Polsce. Firma o strategicznym znaczeniu dla 
rolnictwa południowo – wschodniej Polski, której działalność 
oparta jest wyłącznie na rodzimym kapitale. Firma oferuje: 
mrożone owoce i warzywa, mieszanki owocowe i warzywne, 
mrożone dania gotowe, zagęszczone soki owocowe - koncentraty, 
produkty dla przemysłu cukierniczo – piekarskiego (nadzienia 
owocowe, marmolady, powidła). 

AB
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do Ośrodka bez względu na 
dzień tygodnia i porę dnia, bez 
wcześniejszego umawiania się  
i skierowania,

■ pomoc socjalną: nocleg, 
wyżywienie, niezbędne środki 
higieny osobistej, leki, odzież, 
obuwie dla osób, którym do-
chód na osobę w rodzinie nie 
przekracza kryterium dochodo-
wego,

■ udział w zajęciach psycho-
edukacyjnych, grupie wsparcia 
i grupach terapeutycznych dla 
osób doznających przemocy  
w rodzinie,

■ uczestnictwo w zajęciach 
wychowawczych oraz konsul-
tacje dotyczące prawidłowego 
rozwoju i wychowania dzieci,  
a także radzenia sobie z proble-
mami wychowawczymi,

przez Radę Powiatu Leżajskiego.
Przedmiotem działania Oś- 

rodka jest szeroko rozumiana 
pomoc dla ofiar przemocy w ro-
dzinie, o charakterze interwen-
cyjnym, bytowym oraz terapeu-
tyczno – wspomagającym.

Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia Dla O�ar Przemocy 
w Rodzinie w Nowej Sarzynie 
zapewnia:

■ opiekę i wsparcie w sytuacji 
kryzysu związanego z zaistnie-
niem przemocy w rodzinie,

■ kompleksową pomoc spe-
cjalistów: psychologów, peda-
goga, pracownika socjalnego, 
radcy prawnego,

■ schronienie (możliwość 
zamieszkania) na okres maksy-
malnie do 6 miesięcy,    

■ możliwość zgłoszenia się 

Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia Dla O�ar Przemocy  
w Rodzinie w Nowej Sarzynie 
działa od 2007 roku. Swoje dzia-
łania opiera na podstawie ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie, rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecz-
nej w sprawie standardu pod-
stawowych usług świadczonych 
przez specjalistyczne ośrodki 

wsparcia dla o�ar przemocy 
w rodzinie, kwali�kacji osób 
zatrudnionych w tych ośrod-
kach, szczegółowych kierun-
ków prowadzenia oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych wo-
bec osób stosujących przemoc  
w rodzinie oraz kwali�kacji 
osób prowadzących oddziały-
wania korekcyjno – edukacyjne,  
a także statutu zatwierdzonego 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar 
■ dla dzieci udział w zaję-

ciach socjoterapeutycznych, re-
laksacyjnych oraz terapii peda-
gogicznej. 

Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia udziela pomocy oso-
bom doznającym przemocy 
w rodzinie: osobom dorosłym 
(zarówno kobietom, jak i męż-
czyznom) i ich dzieciom. Dzie-
ci mogą korzystać z pomocy 

Ośrodka w sposób stacjonar-
ny tylko razem z rodzicem lub 
prawnym opiekunem.

Ośrodek dysponuje 18 miej-
scami. Mieszkańcy Ośrodka 
mają do dyspozycji pokoje 
mieszkalne, ogólnodostępną 
kuchnię, łazienki, pokój dzien-
ny, kącik zabaw dla dzieci, plac 
zabaw, pokój terapeutyczny  
i odwiedzin, pralnię i suszarnię.
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DOPALACZE - 
problem, który ciągle się 

nasila i staje się coraz 
bardziej niebezpieczny!

 
W kwestii nowych sub-

stancji psychoaktywnych, 
jakimi są dopalacze - „mie-
szanki trucizn”, niepokój bu-
dzi nie tylko rosnąca skala ich 
rozpowszechniania, ale przede 
wszystkim podejrzenie, że 
dzieci i młodzież wierzą sloga-
nom promującym te substan-
cje jako środki bezpieczne. 
Często także osoby dorosłe 
nie traktują dopalaczy jako 
substancji o narkotycznym 
działaniu.

Należy jednak pamiętać, że 
dopalacze podobnie jak narko-
tyki mają działanie psychosty-
mulujące, ich zażywanie może 
spowodować utratę zdrowia, 
a nawet życia. Lista niepożą-
danych objawów, jakie mogą 
wywoływać w organizmie 
człowieka jest bardzo długa. 
Jednak do najważniejszych 
skutków zażycia tych sub-
stancji należą m.in.: depresja, 
bóle w klatce piersiowej, bóle 
głowy, niewydolność nerek, 
wątroby, zawał serca czy udar 
mózgu.   

Natomiast do objawów, 
które mogą świadczyć o zaży-
ciu jakiegokolwiek narkotyku 
należą: stany lękowe, szczę-
kościsk, nadmierna potliwość, 
nudności, wymioty, omamy 
słuchowe i wzrokowe, nagły 
wzrost ciśnienia tętniczego, 
atak paniki bądź agresji. 

W związku z licznymi zatru-
ciami oraz dużym zaintereso-
waniem tematyką „dopalaczy”  
Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Leżajsku 
zachęca do zapoznania się 
z materiałami edukacyjnymi 
znajdującymi się na stronie 
internetowej psse.lezajsk.pl 
oraz na stronach opracowa-
nych przez Krajowe Biuro do 
Spraw Przeciwdziałania Nar-
komanii:

www.dopalaczeinfo.pl
lub

www.narkomania.gov.pl/
portal 

Reagujmy jeśli w na-
szym towarzystwie ktoś 
zamierza zażyć dopala-
cze bądź inne substancje 
psychoaktywne.

Stanowczo mówmy - 
NIE DOPALACZOM !

PSSE w Leżajsku

Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie

SPECJALISTYCZNY 
OŚRODEK WSPARCIA

DLA OFIAR PRZEMOCY 
W RODZINIE

ul. Łukasiewicza 3
37 - 310 Nowa Sarzyna

tel. 17 24 13 813
fax. 17 78 63 056

e-mail: sownowasarzyna@vp.pl

Pomoc Specjalistyczny Ośro-
dek Wsparcia świadczy na trzy 
sposoby:

■ pomoc stacjonarna zwią-
zana z zamieszkaniem

■ pomoc ambulatoryjna 
(bez konieczności mieszkania  
w Ośrodku udzielana jest po-
moc prawna, psychologiczna, 
pedagogiczna w formie indywi-
dualnej i grupowej)

■ porady telefoniczne – po-
rady udzielane przez specjali-
stów telefonicznie.

Kadra Ośrodka to pedagodzy, 
pracownik socjalny, psycholodzy 
i radca prawny. Kadra jest od-
powiednio przeszkolona i przy-
gotowana do pracy z  o�arami 
przemocy. Pracownicy spełniają 
wymagania wynikające z rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej w sprawie stan-
dardu usług świadczonych przez 
specjalistyczne ośrodki wsparcia 
dla o�ar przemocy w rodzinie 
oraz kwali�kacji osób zatrudnio-
nych w tych ośrodkach.

W celu udzielania komplek-
sowej pomocy Ośrodek współ-
pracuje z innymi instytucjami 
działającymi w obszarze prze-
ciwdziałania przemocy, a tak- 
że innymi instytucjami, któ-
re mogą pomóc w poprawie 
sytuacji rodzinnej klienta. Są 
to min.: ośrodki pomocy spo-
łecznej, powiatowe centra po-
mocy rodzinie, sądy rejonowe, 

okręgowe, zespoły kuratorskie, 
poradnie psychologiczno – pe-
dagogiczne, poradnie leczenia 
uzależnień, policja, szpitale, 
ośrodki i punkty interwencji 
kryzysowej, szkoły, przedszko-
la, stowarzyszenia i organizacje  
z terenu województwa podkar-
packiego i całego kraju, tj. „Nie-
bieska Linia”, „Fundacja Dzieci 
Niczyje”, „Victoria”.

Pomoc w Ośrodku
udzielana jest:

- bezpłatnie,
- anonimowo,

- bez skierowań,
- całodobowo,
- codziennie

(również w niedzielę
i święta)

Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia w Nowej Sarzynie 
prowadzi także działania pro-
�laktyczne promujące prawi-
dłowe wzorce życia rodzinnego 
wolnego od przemocy, prawi-
dłowej komunikacji między-
ludzkiej: ■ działania wynika-
jące z rządowego programu 
ograniczania przestępczości  
i aspołecznych zachowań „Ra-
zem Bezpieczniej”, ■ wykłady  
i spotkania z rodzicami , ■ zor-
ganizowanie Dnia bez Przemo-
cy w Ośrodku propagującego 
ideę życia w rodzinie bez prze-
mocy,■ organizowanie szkoleń  
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Zapobiegania Przemocy 
Wobec Dzieci dla pedagogów 
szkół podstawowych i gimna-
zjów z terenu powiatu leżaj-
skiego, ■ włączanie się w ogól-
nopolską kampanię „Reaguj 
na Przemoc”, ■ włączanie się  
w ogólnopolską kampanię „Po-
staw Na Rodzinę”
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Wspólny pomysł trzech na-
uczycieli - wychowawców Ze-
społu Szkół im. I. Łukasiewicza 
w Nowej Sarzynie (Piotra Nie-
wójta, Stanisława Kusiaka, Ro-
berta Bartochy), solidne wspar-
cie Aleksandry Kołodziej w re-
alizacji przedsięwzięcia; wiedza, 
doświadczenie, skuteczność i in- 
dywidualne pasje zagwaran-
towały atrakcyjność projektu 
„Podkarpacie Bliżej Morza”.

Projekt „Podkarpacie Bli-
żej Morza” podporządkowano 
przede wszystkim następującym 
zadaniom publicznym: podtrzy-
mywania i upowszechniania tra-
dycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świado-
mości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej; propagowaniu 
turystyki i krajoznawstwa, eko-
logii i ochrony zwierząt oraz 
dziedzictwa przyrodniczego. Ty-
tuł inicjatywy zrodził się sponta-
nicznie i w wyjątkowo oryginal-
ny sposób oddaje sens podjętych 
działań. Bez wątpienia przybli-
żyły one młodzieży bogactwo 
kulturowe, przyrodnicze i prze-
mysłowe Trójmiasta. W trakcie 
zajęć rozwijano wiedzę i umie-
jętności młodzieży w zakresie 
posługiwania się technologiami 
informatycznymi. Uczniowie 
przygotowywali się do roli prze-
wodników imprez turystycz-
nych, zapoznawali się także  
z problematyką ochrony środo-
wiska brzegu morza. Dla więk-
szości uczniów był to pierwszy 
kontakt z Morzem Bałtyckim.  
Z wywiadów przeprowadzonych 
w lokalnym środowisku dowie-
dzieliśmy się, że wśród młodzie-
ży istnieje ogromna potrzeba 
przybliżenia kultury maryni-

stycznej, poza tym uczniowie nie 
znają dziedzictwa historyczne-
go, literackiego, �lozo�cznego, 
naukowego, architektonicznego, 
militarnego i przemysłowego  
Trójmiasta.

Oto przykładowe wrażenia 
uczestników przedsięwzięcia:

Projekt „Podkarpacie Bliżej 
Morza” to ciekawa inicjatywa,  
w której warto było wziąć udział. 
Organizatorzy przedsięwzięcia, 
niezwykle dopracowali je w każ-
dym szczególe, cały plan tak 
skonstruowano, że nie mieliśmy 
czasu na nudę. Miłym zaskocze-
niem dla mnie okazało się to, iż 
decydujący głos w sprawie tego, 
co zobaczymy, zabierali ucznio-

wie. Skala różnorodności miejsc 
i atrakcji również była bardzo 
przemyślana. Moim zdaniem 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
W trakcie zwiedzania Trójmia-
sta mogliśmy poznać jego bogatą 
historię, zobaczyć wiele przepięk-
nych i ciekawych miejsc. Z racji 
tego, że była to wycieczka mię-
dzyklasowa, mogliśmy zacieśnić 
spontaniczne więzy koleżeństwa 
i szkolnej przyjaźni. Jestem jak 
najbardziej na „tak” i mam na-
dzieję, że takie pomysły nauczy-
cieli będą pojawiały się częściej 
- Paulina Michalska II LO b

Trójmiasto urzekło mnie swo-
im klimatem, wszechobecną zie-
lenią i morską bryzą. Zaskoczyła 

mnie różnorodność kulturowa 
oraz architektura. Najbardziej 
zachwycił mnie Gdańsk. To tam 
mogliśmy napawać się pięknem 
kamienic, ich delikatnym zdobie-
niem i urzekającymi barwami. 
Według mnie projekt był bardzo 
ciekawy. Dzięki niemu pogłębili-
śmy naszą wiedzę krajoznawczą 
i przyrodniczą. Zdobyliśmy rów-
nież doświadczenie na przyszłość, 
potrzebne do samodzielnego za-
planowania wycieczki. Na pewno 
na bardzo długi czas pozostaną 
nam wspomnienia świetnej za-
bawy i wiedzy, którą zyskaliśmy 
dzięki udziałowi w projekcie - 
Maria Kuranty III LO b

Co po gimnazjum?
Najpopularniejsze profile szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Leżajskim

Zakończyła się rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 w szkołach ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Leżajski. Poniżej zamieszczamy wyniki tych naborów:

■ Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku: 432 uczniów, w tym 293 uczniów w technikum i 139 uczniów w zasadniczej 
szkole zawodowej. W związku z tym utworzono 9 oddziałów technikum o pro�lach: technik-mechanik, technik pojazdów 
samochodowych/technik mechanizacji rolnej, technik mechanik CNC/technik mechatroniki, technik mechatroniki, 
technik elektronik/technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik hotelarstwa/technik handlowiec, technik informatyk, technik mechanik spawacz i 4 oddziały zasadniczej szkoły 
zawodowej: ślusarz /operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk/murarz – tynkarz/
stolarz, kucharz /sprzedawca/fryzjer/cukiernik. 

■ Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku: 365 uczniów, w tym do technikum 69 osób (2 oddziały), natomiast do liceum 
ogólnokształcącego 296 osoby (9 oddziałów) i w związku z tym utworzono 11 oddziałów o pro�lach: biologiczno-
chemicznym (2 oddziały), humanistyczno-medialnym (1 oddział), humanistyczno-prawnym (1 oddział), językowym  
(1 oddział), matematyczno-�zycznym (1 oddział), matematyczno-geogra�cznym (1 oddział), matematyczno-językowym 
(1 oddział), wojskowo-ratowniczym (1 oddział), technik ekonomista (1 oddział), technik logistyk (1 oddział). 

■ Zespół Szkół w Nowej Sarzynie: 30 uczniów w liceum ogólnokształcącym, utworzono 1 oddział dwupro�lowy 
biologiczno-chemiczny (15 osób) i humanistyczno-prawny (15 osób).

„Podkarpacie Bliżej Morza”, czyli jak nauczyciele i uczniowie
z Nowej Sarzyny wywalczyli sobie dostęp do Bałtyku
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Internetowy Konkurs Wiedzy Ogólnej
„OMNIBUS 2015” rozstrzygnięty !

Nasza najlepsza młoda polska tłumaczka uczy się w „Chrobrym”!

W Zespole Szkół Licealnych 
im. Bolesława Chrobrego w Le-
żajsku nie ma czasu na nudę. 
Każdą wolną chwilę staramy się 
zagospodarować i uatrakcyjnić 
wykorzystując możliwości jakie 
daje nam nowoczesna techno-
logia. W ostatnich miesiącach 
roku szkolnego 2014/2015 został 
przeprowadzony nowy konkurs. 
Począwszy od maja do początku 
czerwca uczniowie ZSL w Leżaj-
sku rozwiązywali quizy interne-
towe (było ich pięć). Miały one 
charakter testu wielokrotnego 
wyboru, a zakres tematyczny 
obejmował wszystkie przedmio-
ty uczone w naszej szkole. W każ- 
dym quizie został wyłoniony je-
den zwycięzca, który nie tylko 
poprawnie, ale i najszybciej go 
rozwiązał. Uczniowie za każdym 
razem zdobywali jakieś nagrody 
m.in. podwójny bilet do kina na 
wybrany seans. 19 czerwca br.  
w auli Zespołu Szkół Licealnych 
odbył się �nał konkursu, w któ-
rym w zmaganiach wzięli udział 
zwycięzcy poszczególnych eta-
pów. Finał to test składający się 
z 30 pytań wielokrotnego wybo-
ru o różnym stopniu trudności. 
Walka była zacięta. Uczestników 
dopingowali koledzy z ich klas 
oraz nauczyciele. Najlepszym 
okazał się Mateusz Leja z kl. 1d, 
który z rąk Dyrektora Szkoły 

pana Zbigniewa Trębacza ode-
brał nagrodę główną – tablet 
oraz otrzymał tytuł Omnibus 
2015. Drugie miejsce zajęła Mar-
tyna Pracoń z kl. 2a, która prze-
grała zaledwie jednym punktem. 
Trzecie miejsce zajął Maksymi-
lian Trojan z kl. 1g, a czwarte – 
Karolina Proń z kl. 3Te. Nikt nie 
wyszedł bez nagrody – Martyna, 
Maksymilian i Karolina otrzy-

mali atrakcyjne nagrody książ-
kowe. Wszystkie nagrody w kon-
kursie ufundowała Dyrekcja ZSL 
w Leżajsku oraz Rada Rodziców.

Poszczególne etapy odbywa-
ły się nieregularnie, ale zawsze  
w czasie wolnym. Raz była to 
długa przerwa w szkole, a innym 
razem popołudnie po zakończo-
nych zajęciach. Uczniowie cały 
czas coś piszą na telefonach, wy-

syłają sms-y, korzystają z Inter-
netu i komputera, więc postano-
wiliśmy to wykorzystać w poży-
teczny sposób. To taka nauka po-
przez zabawę, ponieważ wszyscy 
mieli możliwość nauczyć się cze-
goś nowego. Cieszymy się, że nasz 
konkurs został dobrze przyjęty  
i mamy nadzieję na kontynuację 
w kolejnych latach.
Edyta Ulman, Monika Dudzińska

Beata Skoczylas, uczennica 
klasy 2E Zespołu Szkół Liceal-
nych im. B. Chrobrego w Leżaj-
sku, wygrała tegoroczną edycję 
konkursu tłumaczeniowego „Ju-
venes Translatores” zdobywając 
tym samym tytuł NAJLEPSZEJ 
MŁODEJ TŁUMACZKI Z POL-
SKI 2014/15. Konkurs ten odbył 
się 27 listopada 2014 i wzięło  
w nim udział 51 szkół średnich  
z całej Polski. Zadaniem uczniów 
było przetłumaczenie tekstu 
otrzymanego w dniu konkursu 
w wybranej przez siebie kom-
binacji językowej – Beata tłu-
maczyła z języka angielskiego 
na polski. Wybór ten okazał się 
bardzo trafny. Tłumacze z Ko- 
misji Europejskiej dogłębnie 

przeanalizowali wszystkie nade-
słane z Polski prace i uznali, że 
to właśnie tłumaczenie Beaty 
najtrafniej oddaje treść oryginału 
oraz jest najbardziej twórcze  
i spójne stylistycznie. Uczenni-
ca odebrała swoją nagrodę wraz  
z innymi młodymi tłumaczami 
z pozostałych krajów członkow-
skich Unii Europejskiej podczas 
uroczystej ceremonii w Brukse-
li. Wyjazd do Brukseli odbył się  
w dniach 15-17 kwietnia br. i był 
dla uczennicy niezapomnianym 
przeżyciem, dlatego chciałaby 
ona podzielić się z Czytelnikami 
„Kuriera” swoimi wrażeniami:

„Wyjazd do Brukseli był nie-
zwykłym doświadczeniem w mo-

-im życiu i idealną nagrodą, dzię-
ki której mogłam poznać Komisję 
Europejską od podszewki. Już 
pierwszego dnia na powitalnym 
koktajlu wraz ze zwycięzcami 
z innych krajów członkowskich 
Unii Europejskiej wymienialiśmy 
się swoimi odczuciami na temat 
konkursu. Drugi dzień był dniem 
ceremonii wręczenia nagród, po 
której miałam okazję spotkać się 
z polskimi tłumaczami pracują-
cymi w Luksemburgu i spraw-
dzającymi prace konkursowe. 
Trzeci dzień to wizyta w Dyrekcji 
Generalnej ds. Tłumaczeń Pisem-
nych. Tam dwie tłumaczki z Pol-
ski pokazały m.in. tajniki swojej 
pracy, pomieszczenia służbowe, 

oprogramowanie używane do tłu-
maczenia różnych rozporządzeń  
i tekstów. Udział w konkursie Ju-
venes Translatores był niezapo-
mnianym przeżyciem. Kontakty 
z lau-reatami z innych krajów 
żyją nadal dzięki internetowi, 
pomimo powrotu do obowiązków. 
Sama wizyta w Brukseli i nawią-
zane kontakty z pracującymi tam 
tłumaczami utwierdziły mnie  
w przekonaniu, że znajomość ję-
zyków obcych jest bardzo ważna 
i otwiera drzwi na całym świecie”.

BS
Serdeczne gratulacje i wyrazy 

uznania dla Beaty za tak wspa-
niałe i znaczące osiągnięcie!

A. Dobrowolska
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie
Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach filia w Zmysłówce
Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Laszczynach
Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach - Mołyniach
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Leżajsku
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Nowej Sarzynie

Tradycyjnie, jak co roku,  
w dniu 19 lipca br., przed WDK 
w Koloni Polskiej odbyło się 
kolejne „Spotkanie z Folklorem  
i Biesiadą”. Impreza, poprzedzo-
na była Turniejem Piłki Nożnej 
Oldbojów o puchar Wójta Gmi-
ny Kuryłówka i Adamówka na 
boisku wielofunkcyjnym w Cie-
plicach, którego zwycięzcami 
zostali Oldboje z Brzyskiej Woli. 
Impreza zorganizowana przez 
Wiejski Dom Kultury w Kolo-
nii Polskiej, Gminny Ośrodek 
Kultury w Kuryłówce oraz Po-
wiat Leżajski, stała się okazją do 
wspaniałej zabawy, pełnej orygi-

nalnego bogactwa muzyki ludo-
wej, śpiewu i obrzędów. Podob-
nie jak w latach ubiegłych, objęła 
swoim zasięgiem mieszkańców, 
zarówno gminy Kuryłówka, jak 
i ościennych, zaprzyjaźnionych 
gmin. W tegorocznym spotka-
niu uczestniczyły zespoły śpie-
wacze: „Kumoszki” z Rzeszow-
skiego Domu Kultury, „Aktyw-
ni” z Sieniawy, „Grodziszczoki” 
z Grodziska Dolnego, „Jagoda” 
z Dąbrowicy, „Jarzębina” z Ku-
ryłówki, „Kalina” z Kolonii 
Polskiej, „Leszczyna” z Kulna, 
„Wiola” z Chodaczowa, „Piga-
neczki” z Pigan, a także Zespół 

26. 07. br. już po raz ósmy 
Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie zorganizował Potycz-
ki Kulinarne Kół Gospodyń 
Wiejskich Powiatu Leżajskiego 
„Gdzie kucharek sześć…”. 

W tym roku Potyczki odbyły 
się w nowej scenerii przy świe-
żo wyremontowanym obiekcie 
Ośrodka Kultury, co spodobało 
się licznie przybyłym na im-
prezę widzom. Konkursy dla 
gospodyń i publiczności okra-
szone były występami folkowe-
go zespołu „Karczmarze”, który 
wszystkim przypadł do gustu 
zachwycając swoim kunsztem 
muzycznym i profesjonali-
zmem. W tegorocznej edycji do 
konkursu zgłaszane były potra-
wy przyrządzone na bazie kwa-
szonych warzyw oraz ciasta z 
dodatkiem wiśni. Jury doceniło 

Spotkanie z Folklorem i Biesiadą

Potyczki Kulinarne KGW

Śpiewaczo-Obrzędowy „Lesz-
czynka” z Wólki Grodziskiej 
oraz Zespół Śpiewaczy z kapelą 
„Wolanie” z Woli Małej. Całości 
oprawy muzycznej dopełnił wy-
stęp Orkiestry Dętej GOK. 

Niewątpliwą atrakcją, szcze-
gólnie „dla podniebienia” zgro-
madzonych, były prezentacje 
kulinarne smakowitych, regio-
nalnych potraw przyrządzonych 
przez panie z  dziewięciu KGW 
z Gmin Adamówka i Kuryłów-
ka. Ogromne zainteresowanie 
wzbudził także pokaz akroba-
cji rowerowych Piotra Bielaka. 
Pomimo złej, wieczornej aury, 

z powodu której nie odbył się 
Koncert Sołtysowej Kapeli  
z Szówska, a także zabrakło 
tradycyjnej biesiady przy mu-
zyce,  impreza „emanowała” ro-
dzimym folklorem, emocjami, 
humorem i ogólnym zadowole-
niem publiczności, która mile 
spędziła czas.

 Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania spon-
sorom: Browarowi w Leżajsku 
oraz �rmie Inventor, a także Po-
wiatowi Leżajskiemu za okazane 
wsparcie �nansowe.

gbpldz

inwencję oraz kunszt kulinarny 
wszystkich drużyn postana-
wiając jednocześnie wyróżnić: 
bigos z Łukowej, ogórki mało-
solne z Woli Zarczyckiej, placek 
z wiśniami z Sarzyny, pierogi  
z kapustą z Giedlarowej, tarciu-
chy z kapustą kiszoną z Rudy 
Łańcuckiej, kanapki z kiszonym 
czosnkiem niedźwiedzim z Ju-
daszówki, kapuśniaki z Wól-
ki Łętowskiej, zupę ogórkową  
z Tarnogóry oraz keks z wiśnia-
mi z Biedaczowa. Za aranżację 
i wystrój stoiska wyróżnio-
ne zostały KGW z Tarnogóry  
i Judaszówki. Wszystkie koła 
gospodyń, które skorzystały  
z zaproszenia otrzymały cenne 
nagrody. Imprezę współorgani-
zował Powiat Leżajski, a spon-
sorem był Leżajski browar.

BR

wspaniałej zabawy, pełnej orygiwspaniałej zabawy, pełnej orygi
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27 czerwca br. Oddział Ka-
walerii Ochotniczej w barwach 
20 Pułku Ułanów im. Króla 
Jana III Sobieskiego organizo-
wał w Leżajsku Święto Pułko-
we.

Obchody rozpoczęły się o godz. 
12.00 mszą świętą w leżajskiej 
Bazylice, po której odbyła się 
de�lada z udziałem Orkiestry 
Reprezentacyjnej Kawalerii Rze-
czypospolitej Polskiej, Kompanii 
Reprezentacyjnej Strzelców Pod-
halańskich oraz Kawalerii pod 
Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku. Ważnym punktem święta 
było poświęcenie i przekazanie 
Sztandaru Oddziałowi Kawalerii 
Ochotniczej w barwach 20 Puł-
ku Ułanów przez chrzestnych: 
wnuka 3-go dow. 20 PU Jerzego 
Boyenan oraz córki ostatniego 
kapelmistrza 20 PU Marii Sto-
pińskiej. W sztandar Oddzia-
łu pamiątkowe gwoździe wbili 
m.in. Wicemarszałek Wojciech 
Buczak, Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Wicestarosta Leżajski Zdzi-
sław Leśko, Starosta Jarosławski 
Tadeusz Chrzan, Prezydent Sta-
lowej Woli Lucjusz Nadbereżny, 
Burmistrz Miasta Przeworska 

Leszek Kisiel, Burmistrz Mia-
sta Leżajska Ireneusz Stefański, 
Z-ca 17 Bryg. Zmech. płk. dypl. 
Zenon Brzuszko, D-ca 14 dywi-
zjonu art. samob. ppłk. mgr inż. 
Dariusz Słota.

Podczas w/w Święta odbyło 
się również nadanie barw puł-
kowych, rozpoczęcie stażów 
ułańskich i wręczenie odznak 20 
P.U., w tym m.in.: ■ po 2 letnim 
członkostwie w Oddziale Kawa-
lerii 11 jego członków zostało 
odznaczonych Odznaką Pułko-
wą, ■ 34 osoby – po rocznym 
stażu kandydackim zostało przy-
jętych do Oddziału Kawalerii, 
■ 48 osobom został założony 
roczny staż kandydacki.

Ponadto nowopoświęcony 
sztandar Oddziału został uho-
norowany Złotą Odznaką Skrzy-
dła Husarii. Dodatkowo, Por. 
Kawalerii Ochotniczej Witold 
Wierzbiński z rąk Prezesa Sto-
warzyszenia „Bitwa pod Koma-
rowem” otrzymał Złotą Odzna-
kę, zaś harcmistrz Aleksandra 
Kamińska jako pierwsza kobieta 
otrzymała odznakę Brązową. Za 
zaangażowanie w kultywowanie 
tradycji ułańskich odznaczony 

został również dowódca Od-
działu Kawalerii Ochotniczej 
rotmistrz Paweł Guzy – został 
on uhonorowany przez Kapitu-
łę Zakonu Kawalerów Orderu 
Złotego Jelenia Szkaplerzem  
Św. Eustachego.

20 Pułk Ułanów im. Króla 
Jana III Sobieskiego w okresie 
międzywojennym stacjonował 
w Rzeszowie. Oddział Kawalerii 
Ochotniczej jako spadkobierca 
i kontynuator tradycji 20 Pułku 
Ułanów postanowił uczcić pa-
mięć o kawalerzystach i ich czy-
nach. Stąd ta widowiskowa im-

preza, która jest chęcią złożenia 
hołdu ludziom, którzy wchodzili 
w szeregi 20 Pułku oraz ich bo-
haterskim czynom.  Oddział Ka-
walerii Ochotniczej w barwach 
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana 
III Sobieskiego skupiające pa-
sjonatów i miłośników tradycji 
ułańskich przykłada dużą wagę 
do kultywowania tradycji ułań-
skich, a dzięki temu wielu mło-
dych ludzi garnie się w jego sze-
regi. To ważne dla każdego spo-
łeczeństwa, by młode pokolenie 
nie zapominało o swojej historii. 

OK

Święto 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego
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28 czerwca br. jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Wólce Łętowskiej świętowała 
jubileusz 80-lecia działalności. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
świętą w Kościele Para�alnym  
w Łętowni, koncelebrowaną 
przez ks. biskupa Edwarda Fran-
kowskiego, ks. proboszcza Stefa-
na Śnieżka oraz księży rodaków 
przybyłych na obchody roczni-
cowe. 

Następnie uczestnicy obcho-
dów w asyście Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej i pocztów sztan-
darowych ze szkół i OSP prze-
maszerowali pod Dom Strażaka  
w Wólce Łętowskiej. Mieszkań-
ców i przybyłych gości powitał 
burmistrz Jerzy Paul, a historię 
jednostki przedstawił zebranym 
prezes Wiesław Kolano. Następ-
nie biskup Edward Frankowski 
poświęcił nowy lekki samochód 
ratowniczo-gaśniczy Renault Ma- 
ster. Ważnym dla miejscowych 
strażaków punktem programu 
były także odznaczenia za dzia-
łalność na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej wręczane przez 
Członka Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Warszawie Lesława 
Padwińskiego, prezesa Zarzą-
du Powiatowego ZOSP Józefa 

Golca oraz zastępcę komendan-
ta Powiatowej Straży Pożarnej  
w Leżajsku Jerzego Matusza. OSP  
w Wólce Łętowskiej otrzymała 
Złoty Znak Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, który został 
wpięty w drzewiec sztandaru. 
Najstarszy druh, były prezes  
i kronikarz Franciszek Mako-
wiecki został uhonorowany Me-
dalem Honorowym im. Bolesła-
wa Chomicza. 

Na koniec uroczystości gra-
tulacje i życzenia jubileuszowe 
złożyli strażakom radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego 
Mieczysław Miazga, zastępca 
naczelnika logistyki Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie Stanisław 
Perlak oraz zastępca prezesa Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie Bogusław Kida. 
Głos zabierali także Franciszek 
Makowiecki oraz radny Euge-
niusz Kolano. Podziękowali oni 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania obchodów ju-
bileuszowych. Strażacy przygoto-
wali dla mieszkańców także część 
artystyczną, która odbyła się na 
placu gminnym. Na scenie w wy-
stępach muzycznych, tanecznych  

i kabaretowych zaprezentowali 
się uczniowie Szkoły Muzycznej 
w Jeżowem, Szkoły Podstawowej 
w Wólce Łętowskiej, Gimnazjum 
w Łętowni oraz grupa tanecz-
na „Azalia” z Woli Zarczyckiej, 
kapele „Folk Band” z Łętowni  
i „Hosadyna” z Majdanu Łętow-
skiego. Wieczorem największe 
przeboje polskiej estrady zaśpie-
wała Sylwia Piotrowska, a po niej 
wystąpił zespół „Roxait” z Biłgo-
raja, wykonujący piosenki w ryt-
mie dance. Obok programu ar-
tystycznego, przygotowano wiele 
innych atrakcji, jak konkursy  
z nagrodami czy widowiskowy 
pokaz ratownictwa, polegający 
na uwolnieniu pasażerów pojaz-
du uczestniczącego w wypadku 
drogowym. Na zakończenie pik-
niku odbył się festyn przy muzy-
ce zespołu „Folk Band Estrado-
wo”. 

Jubileusz 80-lecia działalno-
ści świętowała w tym roku także 
jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jelnej. Uroczysto-
ści rocznicowe rozpoczęły się 5 
lipca Mszą św. w miejscowym 
Kościele Para�alnym. Eucha-
rystii przewodniczył i homilię 
wygłosił pochodzący z Leżajska 
biskup pomocniczy archidiecezji 
krakowskiej o. Damian Muskus. 

Następnie uczestnicy obchodów 
przemaszerowali na plac przed 
Domem Strażaka. Mieszkańców 
i zaproszonych gości przywitał 
burmistrz Jerzy Paul. Następnie 
fakty historyczne z dziejów OSP 
w Jelnej przedstawił zebranym 
prezes Józef Nicpoń. W trakcie 
uroczystego apelu Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP 
w Leżajsku Józef Golec wpiął na 
sztandar jednostki Złoty Znak 
Związku OSP RP oraz wręczył 
odznaczenia miejscowym straża-
kom za zasługi dla pożarnictwa. 

W dalszej części uroczystości 
biskup o. Damian Muskus, bur-
mistrz Jerzy Paul, prezes Józef 
Nicpoń oraz emerytowany stra-
żak Mieczysław Bigas odsłonili 
ufundowaną przez mieszkańców 
tablicę upamiętniającą 80-lecie 
powstania OSP. Biskup poświę-
cił również umiejscowioną obok 
�gurkę św. Floriana. Gratulacje 
i życzenia jubileuszowe złożyli 
jeszcze Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej Bog-
dan Kołcz, Wicestarosta Leżajski 
Zdzisław Leśko oraz burmistrz 
Jerzy Paul. W trakcie obchodów 
miał miejsce także koncert Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej, kon-
kursy i zabawy dla dzieci oraz 
zabawa taneczna.     

Tegoroczne Dni Miasta i Gmi- 
ny odbyły się 19 lipca br. na sta-
dionie „Unii” w Nowej Sarzynie. 
Na początek przewidziano atrak-
cje dla najmłodszych. Autorskie 
zajęcia muzyczno-ruchowe dla 
dzieci i rodziców poprowadził 
Waldemar Wywrocki. Obok sta-
dionu zlokalizowano, m.in. zjeż-
dżalnie, karuzelę i kolejkę górską. 

Tradycyjnie sporą część wy-
stępów artystycznych stanowi-
ły koncerty zespołów, solistów  
i grup tanecznych z naszej gmi-
ny. Na scenie zaprezentowali się: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta  
z Nowej Sarzyny z towarzysze-
niem mażoretek, kapela ludowa 
„Folk-Band” z Łętowni, zespół 
taneczny „Azalia” z Woli Za-
rczyckiej, kapela „Sarzynioki” 
z Sarzyny oraz młodzi artyści 
prowadzeni przez pracowników 
Ośrodka Kultury w Nowej Sarzy-
nie i jego �lii. 

Przybyłych mieszkańców i za- 

proszonych gości powitał bur-
mistrz Jerzy Paul, życząc wszyst-
kim dobrego nastroju i przy-
jemnej zabawy. Następnie mer 
Doliny na Ukrainie Volodymyr 
Garazd i Przewodniczący Rady 
Miasta Viktor Goshylyk wrę-
czyli burmistrzowi pamiątkowy 
obraz z okazji dziesięcioletniej 
współpracy partnerskiej z Nową 
Sarzyną. Na scenie wręczono 
także: stroje piłkarskie uczest-
nikom „Wakacyjnej Akademii 

Piłkarskiej” organizowanej przez 
MZKS „Unia”, statuetki zwycięz-
com zawodów wędkarskich o „Pu- 
char Nowej Sarzyny”, które od-
były się w godzinach porannych 
na Żwirowni w Łętowni oraz 
nagrody laureatom konkursu fo-
togra�cznego „Miasto i Gmina  
w obiektywie 2015”. 

Choć burzowa aura pokrzyżo-
wała niektóre punkty programu, 
to bez przeszkód wystąpiły za-
proszone gwiazdy. Ich koncerty 

cieszyły się olbrzymią popular-
nością, gromadząc pod sceną 
wielotysięczną widownię z tere-
nu gminy i okolic. Późnym popo-
łudniem bawiono się przy muzy-
ce disco-polo. Zespół „MIG” wy-
konał swoje największe przeboje, 
m.in. „Miód malina”, Słodka 
wariatka”, „Dziewczyna z sąsied-
niej ulicy” i obdarowywał fanów 
swoimi albumami z autografami. 

Prawdziwe tłumy przybyły na 
koncert gwiazdy wieczoru - ze-
społu „Piersi”. Muzycy przebo-
jem „Bałkanica” poderwali do 
zabawy całą publiczność zgro-
madzoną na stadionie. Obok no-
wych utworów, zespół wykonał 
sporo szlagierów z poprzednich 
płyt, m.in. „Zośka”, „Nie sa-
mym chlebem człowiek żyje” czy 
„Oszukałaś mnie”. Po koncercie 
„Piersi” planowano pokaz sztucz-
nych ogni, niestety natura przeję-
ła inicjatywę i na niebie rozbłysły 
błyskawice. 

Obchody Dni Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

Jubileusze 80-lecia OSP w Wólce Łętowskiej i OSP w Jelnej
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„Spotkanie graniczne”- Bukowina 2015

Samorządy sąsiadujących 
Gmin: Biszczy, Kuryłówki i Po-
toka Górnego podjęły inicjaty-
wę upamiętnienia tragicznych 
wydarzeń związanych z okresem 
zaborów. 

Przedsięwzięcie miało na celu 
zaangażowanie głównie uczniów 
szkół z terenów gmin do głębsze-
go zapoznania się z historią re-
gionu. Znaczna część społeczeń-
stwa zamieszkała na pograniczu 
województwa podkarpackiego  
i lubelskiego nie umie wytłuma-

czyć np.: dlaczego na obszarze 
w/w gmin znajdujemy cerkwie 
prawosławne, greckokatolickie 
i kościoły rzymskokatolickie?, 
dlaczego istnieje „sztuczny” po-
dział na tych z „Galicji” i tych  
z „Kongresówki”? 

W wyniku decyzji Kongresu 
Wiedeńskiego ustalono ściśle 
dozorowaną (po 1863 r.) grani-
cę pomiędzy zaborcami: Austrią 
i Rosją. Ustalona wówczas linia 
podziału przetrwała 100 lat tj. do 
1915 roku. Wówczas to w wyni-

ku ofensywy wojsk austriackich 
ziemie polskie będące w zaborze 
rosyjskim między innymi teren 
obecnych gmin Biszcza i Potok 
Górny zostały opanowane przez 
wojska austriackie. Taki stan 
trwał do końca I Wojny Świato-
wej. Po jej zakończeniu, granice 
zaborów przestały istnieć, a Pol-
ska stała się niepodległa. 

Finał „Spotkania Graniczne-
go” odbył się w dniu 2 sierpnia br. 
w Bukowinie na terenie go-
spodarstwa agroturystycznego 
„Kary Mustang”. Uczestniczące 
w „Spotkaniu” samorządy przed-
stawiły swój dorobek kulturalny. 
W prezentacji gminy Kuryłówka 
wystąpił chór męski Cornellius, 

zespół wokalny Artis oraz zespół 
folklorystyczny Leszczyna. Pod-
sumowano zrealizowane kon-
kursy oraz bawiono się wspól-
nie podczas zabaw rekreacyjno 
-sportowych. Dopisała pogoda, 
dopisali  mieszkańcy sąsiadują-
cych gmin oraz goście. W tym 
wyjątkowym dniu w Bukowinie 
historia mieszała się z teraźniej-
szością. Na „Spotkanie” przybyły 
też grupy historyczno- rekon-
strukcyjne  z Biłgoraja i Przemy-
śla. Żołnierze „zaborczych armii” 
pełnili służbę na posterunkach 
granicznych (zrekonstruowane  
przejście graniczne z okresu za-
borów można obejrzeć na terenie 
zajazdu „Kary Mustang”). 
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5 dni emocjonujących roz-
grywek konkursowych, ponad 
60 drużyn z całego świata, 
rywalizacja na światowym 
poziomie… i historyczne dla 
nas zwycięstwo w kategorii 
„Double Elimination”. Tak  
w wielkim skrócie można pod-
sumować uczestnictwo druży-
ny gimnazjalistów z Zespołu 
Szkół im. prof. Franciszka Leji 
z Grodziska Górnego, któ-
ra w dniach 7-11 lipca 2015r. 
uczestniczyła w Światowej 
Konferencji Robotyki Edu-
kacyjnej (GCER) w Nowym 
Meksyku, w ramach której 
rozgrywany był Międzynaro-
dowy Finał Konkursu Botball 
2015.

W konkursie Botball 2015 
gimnazjaliści wzięli udział po 
raz drugi. Pierwszy miał miej-
sce w sierpniu 2014r. w Los 
Angeles. Nie był to jednak peł-
ny udział w programie Botball. 
Na �nał światowy nasi chłop-
cy pojechali jako Mistrzowie 
Polski, lecz z pominięciem 
eliminacji europejskich, któ-
re każdego roku odbywają się  
w Austrii. Jak ogromne do-
świadczenie i dużą wiedzę 
dają te zawody, członkowie 
drużyny zrozumieli w tym 
roku. Gimnazjaliści z Grodzi-
ska zajęli w Austrii 7 miejsce 
w klasy�kacji generalnej. Nie 
odnieśli znaczących sukce-
sów ani w „Seeding Rounds”, 
ani w „Double Elimination”, 
ale dowiedzieli się, z jakimi 
zadaniami spotkają się na 

turnieju światowym, na jakim 
poziomie pracują przeciwne 
drużyny i jakim wymaganiom 
muszą sprostać. Uczniowie, 
wyposażeni w doświadczenia  
i umiejętności, przebudowali ro-
boty i udoskonalili programy, co 
zaowocowało wspaniałym wyni-
kiem w �nale światowym.

Moi uczniowie są jak na razie 
jedyną drużyną w Polsce, która 
bierze udział w programie Bot-
ball. To bardzo duże wyzwanie 
�nansowe i logistyczne. Zestawy 
do budowy robotów i wyjazdy na 
konkursy są bardzo kosztowne. 
W tym miejscu chciałbym bar-
dzo podziękować Polskiej Grupie 
Energetycznej Sp. z o.o., Elektro-
ciepłowni Nowa Sarzyna Grupa 
Polenergia oraz Gminie Grodzi-
sko Dolne. Wymienione instytu-
cje wsparły nasz wyjazd bardzo 
dużymi kwotami, i cieszę się, że 
zainwestowane środki uczniowie 
przekuli w sukces – podkreśla  
z satysfakcją dyrektor Roman 
Matuszek.

A jest się czym chwalić, gdyż 
drużyna wróciła z całkiem nie-
złym dorobkiem. Zwycięstwo  
w kategorii „Double Elimina-
tion”, najbardziej prestiżowej  
i budzącej najwięcej emocji 
konkurencji turnieju. Sukces 
jest tym większy, że został osią-
gnięty bez blokowania drużyny 
przeciwnej. Czwarte miejsce  
w kategorii „Seeding Round” - 
do końca nie było wiadomo jaki 
będzie wynik rywalizacji. Przed 
naszymi znalazły się 3 drużyny 
z USA. Za nimi reszta świata.  

Mistrzowie robotyki podbili USA
I nagroda specjalna „Judge’s 
Choise”, przyznana przez sę-
dziów, za najciekawszą konstruk-
cję robota. Uzyskane lokaty dały 
w klasy�kacji generalnej wysokie 
6 miejsce!

Poszczególne starty poprze-
dzały krótkie treningi, a roz-
grywkom towarzyszyły sytuacje 
nieprzewidziane i zaskakujące. 
Nie obyło się bez drobnych błę-
dów, prób kwestionowania kon-
strukcji robotów przez sędziów, 
czy prób utrudniania i blokowa-
nia pracy robotów przez rywali-
zujące ze sobą drużyny. Jednak 
konstrukcja i program nie za-
wiodły, stąd tak dobre miejsca 
drużyny.

Nasi gimnazjaliści zostali nie-
zwykle miło i serdecznie przyjęci 
przez pozostałych uczestników 
turnieju. Chłopcy wzbudzili 
niezwykłą sympatię i uznanie,  
a w chwili odbierania nagród 
otrzymali owację na stojąco.

Czy te osiągnięcia można 
uznać za duży sukces? Tak, na-
wet zaryzykuję stwierdzenie, że 
to jest ogromne osiągnięcie. Po 
raz pierwszy w historii konkur-
sów Botball drużyna spoza USA 
zajęła pierwsze miejsce w katego-
rii „Double Elimination”. W tym 
bardzo prestiżowym wydarzeniu 
przeszliśmy do historii. Gdyby 
uczniowie naszego gimnazjum 
byli obywatelami USA, to mieli-
by zagwarantowane bardzo wy-
sokie stypendia na najlepszych 
amerykańskich uniwersytetach. 
Myślę, że i w naszym kraju te 
osiągnięcia zostaną docenione, 

i w przyszłości nasi ucznio-
wie osiągną sukcesy osobiste 
i zawodowe – podsumowuje  
z zadowoleniem Maciej Polań-
ski, trener drużyny.

Przywiezionymi z USA 
sukcesami drużyny cieszy się 
również wójt Jacek Chmura, 
który już myśli, w jaki sposób 
docenić naszych Mistrzów.

Mówi się, że każdy suk-
ces ma wielu ojców. Są nimi 
panowie Roman Matuszek 
i Maciej Polański obec-
nie zarządzający Zespołem 
Szkół w Grodzisku Górnym.  
W tym przypadku należałoby 
powiedzieć, że ten sukces ma 
i matkę – panią Marię Majkut. 
To za czasów jej dyrektoro-
wania, szkoła zaczęła uczest-
niczyć w dużych projektach 
unijnych, wspartych ogrom-
nymi środkami �nansowymi. 
Niesztampowa forma naucza-
nia przedmiotów ścisłych, 
jak matematyka, �zyka, che-
mia, informatyka połączona 
z atrakcyjnymi wyjazdami na 
uniwersytety, szkolenia i sesje 
popularnonaukowe, uświado-
miła uczniom, że nauka wcale 
nie musi być nudna. Zorgani-
zowana w różnych kołach za-
interesowań młodzież, może 
rozwijać swoje umiejętności  
i pasje. Powstały różne koła za-
interesowań, w tym Centrum 
Robotyki. I tak oto podjęte 
działania przyniosły wymier-
ne korzyści na skalę ogólno-
polską i światową. 

MH
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I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie z języka niemieckiego

W lipcu mieszkańcy gmi-
ny Grodzisko Dolne obchodzili 
święto swojej gminy. W trak-
cie trzech dni, mogli bawić się  
i wspólnie świętować. Rozgrze-
wała nie tylko pogoda, ale i emo-
cje sportowe i atmosfera na kon-
certach.

Dni Grodziska 2015 rozpoczę-
ły się w piątek 10 lipca. Najpierw 
w godzinach popołudniowych 
na boisku ORLIKA w Grodzi-
sku Górnym młodzież reprezen-
tująca swoje para�e stanęła do 
rywalizacji w pięciu konkuren-
cjach sportowych. W zawodach 
wzięło udział cztery para�e. Po 
podliczeniu zdobytych punków 
zwyciężyła para�a Zmysłówka, 

przed para�ą z Grodziska Dolne-
go, Chodaczowa i Chałupek Dęb-
niańskich. 

Spora dawka emocji i ekscy-
tujących wrażeń czekała również 
widzów na wieczorze artystycz-
nym w Ośrodku Kultury. W piątek 
grodziska scena gościła liczną 
grupę artystów amatorów dzia-

łających przy Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Jarosławiu. 
Rozpoczęto sztuką „Balladyny” 
w opracowaniu Jeremiego Przy-
bory. Dalsza część wieczoru 
pozwoliła przenieść się publicz-
ności w świat paryskiej bohemy 
z lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Grodziska widownia rów-
nież miała okazję posłuchać ich 
wszystkich na scenie Ośrodka 
Kultury. A zaśpiewał je Zespół 
„Sway” z Jarosławia. Na koniec 
pojawił się jeszcze jeden gość 
wieczoru – duet z Australii. Duet 
ten tworzą: wokalistka Mara Kne-
zevic urodzona w Sydney oraz gi-
tarzysta Daniel Potaczała również 
urodzony w Sydney, a jego rodzi-

ce pochodzą z okolic Leżajska. 
Sobota upłynęła pod znakiem 

zmagań sportowych. Rano Koło 
Wędkarskie „Pstrąg” w Grodzisku 
Dolnym zorganizowało zawody 
wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
gimnazjalnej. Tradycyjnie odbyły 
się one nad zbiornikiem wod-
nym „Czyste”. O godzinie 10.00 

Mieszkańcy świętowali na Dniach Gminy również na Zalewem „Czyste”  
w ramach II Biegu Grodziskiego 
rozpoczęły się biegi dla dzieci, 
na dystansach 150, 500 i 1000 
metrów. Godzinę później od-
był się bieg główny na dystansie  
5 kilometrów. W biegu wystarto-
wało ponad 150 biegaczy, repre-
zentujących różne miejscowości 
i profesje, zawodowców i amato-
rów, miejscowych i przyjezdnych  

z różnych stron Polski. Połączył 
ich jeden cel - pobiegli dla cho-
rującego na zanik mięśni twa-
rzy Michała Grzywny z Tryńczy.  
W wyniku przeprowadzonej 
zbiórki na rehabilitację dla Mi-
chała, udało się zebrać ponad 
1800 zł.

Wieczorną rywalizację spor-
tową zakończył mecz towarzyski 
na stadionie w Grodzisku Gór-
nym, pomiędzy KS „Old Boys” 
Rudnik nad Sanem a LKS „Gro-
dziszczanka”, który zakończył się 
wynikiem 4:2 dla gospodarzy. 

Najwięcej atrakcji przypadło 
jednak na niedzielę 12 lipca. Po-
czątek wszystkiemu dały pokazy 
ratownictwa medycznego dla 
dzieci i dorosłych. Pod czujnym 
okiem ratowników można było 
poćwiczyć udzielanie pierwszej 
pomocy, przetestować symulator 
dachowania i symulator zderzeń. 
Dla najmłodszych przygotowa-
no „Klinikę małego misia”. Po 
godzinie takich wrażeń uwagę 
wszystkich przykuł wchodzący 
na stadion widowiskowy koro-
wód orkiestr dętych. Nie bez po-
wodu pokazały się one w takiej 
gali na stadionie w czasie „Dni 
Grodziska”. Grodziska Orkiestra 

Dęta świętuje bowiem w tym 
roku 105-lecie swego istnienia  
i działalności artystycznej. Swo-
ją radością z przeżywania tego 
święta nasza orkiestra chciała 
się podzielić z zaprzyjaźniony-
mi kolegami muzykami. Dlatego 
też postanowiono, iż świętowa-
nie jubileuszu przebiegać będzie  
w tym roku pod znakiem Festi-
walowego Spotkania Orkiestr Dę-

tych. Zaproszone zostały zatem do 
Grodziska cztery orkiestry dęte: 
z Husowa, Brzózy Królewskiej, 
Nowej Sarzyny i Białobrzegów.  
O godzinie 17.00 rozpoczął się 
więc na scenie wielki koncert or-
kiestrowy, który zamykała Orkie-
stra Dęta z Grodziska Dolnego. 
Po koncercie przyszła pora na ży-
czenia, gratulacje i podziękowa-
nia ze strony Wójta, Rady Gminy, 
Ośrodka Kultury i zaproszonych 
orkiestr.

Następnie na scenę wkroczył 
Zespół „Reggae Gang System”,  
a po nim Kapela „Góralski Band”. 
Publiczność bawiła się wspania-
le, ale to był dopiero przedsmak 
tego, co miało za chwilę nastą-
pić. Otóż na scenie pojawiła się 
Gwiazda Wieczoru – Andrzej  
i Maja Sikorowscy wraz z zespo-
łem. Zabawa była zatem przed-
nia. A tradycyjnie ok. 23-ciej nie-
bo rozbłysło nieskończoną ilością 
świateł i barw, bo �rma „Goldre-
gen” z Częstochowy przygotowa-
ła jak zwykle zapierający dech 
pokaz sztucznych ogni. Finałem 
imprezy była oczywiście zabawa 
taneczna.

M. Burda-Król

Grupa uczniów z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Dolnym w składzie: Iza-
bela Wojtyna kl. 2b, Wiktoria 
Czerwonka kl. 3a, Marcel Sołek 
kl. 2b, Kamil Usowski kl. 3a pod 
opieką nauczycielki języka nie-
mieckiego Pani Jadwigi Chmura 
może pochwalić się nie lada suk-

cesem, zajęli bowiem I miejsce  
w Ogólnopolskim Konkursie Re-
alioznawczym z języka niemiec-
kiego!

Głównym organizatorem kon- 
kursu, skierowanego do gim-
nazjalistów z całej Polski, był 
Goethe-Institut w Warszawie. 
Zadanie uczniów polegało na 

stworzeniu multimedialnego pla- 
katu reklamowego dla małe-
go miasta w Niemczech (max. 
600.000 mieszkańców). Plakat 
miał pokazać, co miasto oferu-
je dla młodych ludzi, co można  
w nim przeżyć i zobaczyć? W ten 
sposób praca miała zachęcać do 
odwiedzenia mało znanego mia-
sta naszych zachodnich sąsiadów.

Zwycięska praca przedsta-
wia miasto Fulda, które znajduje 
się w samym centrum Niemiec. 
Uczniowie w bardzo oryginalny 
sposób przedstawili to piękne 
miejsce. W swoim glogsterze 
(plakat multimedialny) umieścili 
krótki �lmik, w którym opowia-
dają w języku niemieckim o za-
letach Fuldy.

Główną nagrodą dla zwy-

cięzców jest trzydniowy pobyt 
w parku rozrywki Europa Park 
w południowo-zachodnich Nie- 
mczech. Jest to największy w Nie- 
mczech i trzeci najpopularniejszy 
park rozrywki w Europie m.in. 
po paryskim Disneylandzie. 
Trzeba dodać, że praca uczniów 
została również doceniona przez 
Urząd Miasta Fulda, który ufun-
dował dla nich drobne prezenty. 
Uczniowie wraz z opiekunem 
podczas pobytu w Niemczech 
odwiedzą Fuldę i spotkają się  
z władzami miasta.

Z pewnością zapowiadająca 
się podróż do Niemiec będzie 
jeszcze większą motywacją do 
nauki języka niemieckiego.

Jadwiga Chmura - nauczycielka
 języka niemieckiego
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„Młodzieżowa Akademia Bez- 
pieczeństwa – ratujemy i uczymy 
ratować – MAB” jest projektem 
skierowanym do uczniów szkół 
gimnazjalnych z województwa 
podkarpackiego dotyczącym na- 
uki udzielania pierwszej pomo-
cy. 

Podczas realizacji projektu  
w szkołach uczniowie poznali 
nie tylko podstawowe pojęcia, 
które wiążą się z pierwszą po-
mocą m.in.: resuscytacja krą-
żeniowo – oddechowa, łańcuch 
przeżycia, utrata przytomności, 

złamanie, krwotok, ale również 
mieli możliwość przećwiczenia 
na fantomach uciskania klatki 
piersiowej w przypadku zatrzy-
mania krążenia, nauczenia się 
obsługi AED – automatycznego 
de�brylatora zewnętrznego, czy 
też postępowania w przypadku 
podejrzenia urazu kręgosłupa 
oraz porażenia prądem.

W połowie maja w Budyn-
ku Dydaktycznym Wychowa-
nia Fizycznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego i miasteczku 
akademickim UR zostały prze-
prowadzone IV Międzyszkol-
ne Zawody Pierwszej Pomo-
cy, które były drugim etapem 
kampanii, a jednocześnie jej 
podsumowaniem. Czterooso-
bowe reprezentacje uczniów  
z gimnazjów województwa pod-
karpackiego, miały możliwość 
nie tylko konkurować, ale przede 
wszystkim sprawdzić się w dzia-
łaniu i współpracy podczas  
5 symulowanych sytuacji (sce-
nek). Uczniowie Zespołu Szkół  
w Starym Mieście w składzie: 
Karolina Marcinowska, Karoli-
na Szewczyk, Grzegorz Szczęch, 
Rafał Tryczyński pod opieką 
pana Andrzeja Domagały, w ra-
mach rywalizacji konkursowych 

Główne obchody Jubileuszu 600-LECIA wsi Piskorowice
Data - 26 lipca br. z pewnością zostanie na długo w pamięci nie 

tylko mieszkańców Piskorowic, ale i zaproszonych gości, którzy przy-
byli, aby wspólnie z nimi celebrować główne obchody jubileuszu 
600-lecia wsi. Niedzielne świętowanie rozpoczęła msza św. sprawo-
wana przez ks. biskupa Adama Szala, po której nastąpiło odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej tak wyjątkowy jubileusz.

Następnie barwny korowód przemaszerował na teren Ośrodka 
Kultury w Piskorowicach, gdzie Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof So-
bejko, sołtys Piskorowic Aleksander Dudek i Przewodniczący Rady 
Gminy Kazimierz Krawiec wręczyli medale uznania oraz podzięko-
wania zasłużonym piskorowiczaninom. Kolejnym ważnym punktem 
w programie obchodów była uroczysta sesja Rady Gminy, podczas 
której odczytano uchwałę w sprawie upamiętnienia rocznicy 600-le-
cia wsi Piskorowice oraz wzruszające przemówienie wygłoszone 
przez Annę Rudnicką, wnuczkę związanego z Piskorowicami majora Macieja Rudnickiego, polskiego o�cera zamordowanego w Katyniu.

Po zadośćuczynieniu jubileuszowym „formalnościom” przyszedł czas na część artystyczną obchodów, w trakcie której mogliśmy poznać 
m.in. niezwykle ciekawą historię wsi opowiadaną przez pochodzącego z Piskorowic dr. inż. Władysława Czajkę. Na spragnionych kulinar-
nych wrażeń czekało 600 porcji pysznej grochówki, której zapach nie mógł nikogo pozostawić obojętnym. Finałem obchodów była zabawa 
taneczna, stanowiąca idealne dopełnienie tego pięknego święta. Jego echa bez wątpienia przejdą do historii, lecz nie tej, którą przykryje 
patyna zapomnienia, a tej, którą kolejne pokolenia będą sobie opowiadać przez następne 600 lat.

NN

I miejsce w finale „Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa
– ratujemy i uczymy ratować” dla Zespołu Szkół w Starym Mieście

wykonywali szereg, niekiedy bar-
dzo trudnych oraz złożonych za-
dań związanych z ratownictwem 
medycznym i zdobyli I miejsce  
w IV Międzyszkolnych Zawo-

dach Pierwszej Pomocy.
Serdeczne gratulacje dla zwy-

cięzców i życzenia dalszych suk-
cesów.

AD

Sukces uczniów Zespołu Szkół w Starym Mieście nie byłby możliwy bez 
wsparcia i zaangażowania: Wójta Gminy Leżajsk pana Krzysztofa Sobejko; 
Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Mieście pana Jana Kuczka; wolontariuszy 
Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Krystiana Róg, Katarzyny Grzeszczyk, Joanny Szczygieł, Patrycji Nieradka; 
agencji reklamowej „NAVI” – Magdaleny i Mirosława Kłosowskich; opiekuna 
Andrzeja Domagały. DZIĘKUJEMY
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Co roku oprócz regularnych 
rozgrywek wynikających z ter-
minarza Podkarpackiego ZPN 
organizujemy: 

Zimowe i Letnie obozy spor-
towe dla wszystkich grup wieko-
wych, Mikołajkowy Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej, Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej Leżajsk CUP 
Młodzik Starszy, Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Leżajsk CUP Mło-
dzik Młodszy, Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Leżajsk CUP ŻAK. 

Podsumowując cały sezon 
piłkarski organizujemy uroczy-
ste zakończenie sezonu połą-
czone z piknikiem rodzinnym. 
W tym roku miało to miejsce 27 
czerwca na Stadionie Miejskim 
w Leżajsku. Wśród atrakcji przy-
gotowanych dla dzieci były m.in.: 
rozgrywki dzieci, rodziców  
i sponsorów, strefa umiejętności, 
dekoracja zawodników i sponso-
rów, wszyscy mogli nieodpłatnie 
degustować pyszne wyroby Koła 
Gospodyń Wiejskich z Giedlaro-

ku z wysokim poziomem gry po-
jawia się także zainteresowanie 
innych klubów naszymi zawod-
nikami.

Wiosną br. zostały podpisane 
umowy transferowe z klubem 
„Stal” Stalowa Wola, w wyniku 
których do wymienionego klu-
bu zostali wypożyczeni piłkarze 
rocznika 2002 tj: Kuchyt Patryk 
i Kowalczyk Kacper. Ponadto Pa-
tryk Kuchyt zakwali�kował się 
do kadry Podkarpacia, z którą 
zdobył wicemistrzostwo Polski.

Tych wysokich wyników nie 
osiągnęlibyśmy gdyby nie deter-
minacja i zaangażowanie dzieci, 
ale przede wszystkim rodziców, 
którzy od samego początku ist-
nienia Szkółki zawsze służyli 
pomocą; gdyby nie sponsorzy, 
którzy coraz częściej przekonują 
się, że ich wsparcie jest w pełni 
przekazywane na rozwój poten-
cjałów sportowych dzieci; gdyby 
nie wsparcie władz lokalnych: 
Starostwa Powiatowego w Le-
żajsku i Urzędu Miasta Leżajsk, 
które wspierają nas �nansowo, 
rzeczowo i infrastrukturalnie; 
gdyby nie społeczna działalność 
Zarządu naszej Szkółki. 

Zarząd Szkółki od samego 
początku bardzo zaangażował się 
w rozwój Szkółki i postawił so-
bie za cel stworzenie jak najlep-
szych warunków do trenowania  
i rozwijania pasji i zainteresowań 
dzieci związanych z piłką nożną. 
W bardzo krótkim czasie prężnej 
działalności udało się osiągnąć 
założony cel bo z 30 – osobo-
wej grupy dzieci w Szkółce tre-
nuje obecnie ponad 100 dzieci,  
a umiejętności i poziomu gry za-
zdroszczą nam najlepsze kluby  
w województwie podkarpackim. 

Warto wymienić byłych  
i obecnych Członków Zarządu, 
którzy mimo wielu obowiązków 
rodzinnych i służbowych zawsze 
znajdowali czas, by rozwijać 
działalność naszej szkółki: Kry-
stian Bryniarski, Grzegorz Baj, 
Grzegorz Dmitrowski, Andrzej 
Wylaź, Piotr Miazga i Marcin 
Szmuc. Trenerami są Tomasz 
Szmuc, Adrian Rauza, Marcin 
Szmuc i  Zbigniew Dąbek.

Szkółka Piłkarska „Pogoń Le-
żajsk” jako stowarzyszenie funk-
cjonuje już drugi rok. W tym 
czasie nastąpił znaczny rozwój 
naszej szkółki. Dzieci trenują  
w pięciu kategoriach wiekowych: 
od rocznika 2002 do 2009. 

Działalność Szkółki ma na 
celu głównie zapewnienie dzie-
ciom warunków do właściwego 
spędzania wolnego czasu po-
przez zapewnienie im udziału  
w treningach, rozgrywkach, obo-
zach i innych przedsięwzięciach, 
przez co dzieci rozwijają się pod 
względem psycho�zycznym, uczą 
się m.in. „dobrego” współzawod-
nictwa, systematyczności i od- 
powiedzialności, podnoszą swo-
ją sprawność �zyczną oraz umie-
jętności dążąc do określonego 
celu. Szkółka utrzymuje się ze 
składek (30 zł/m-c) oraz dzięki 
wsparciu instytucji, �rm oraz 
osób prywatnych. 

Adepci Szkółki Piłkarskiej 
„POGOŃ LEŻAJSK” w sezonie 
2014/2015 brali udział w roz-
grywkach:  I Liga Wojewódzka 
Piłki Nożnej Młodzik Starszy 
(rocznik 2002 – 2003), I Liga Wo-
jewódzka Piłki Nożnej Młodzik 
Młodszy (rocznik 2004 – 2005), 
I Liga Wojewódzka Piłki Nożnej 
Żak (rocznik 2006 – 2007) oraz 
Wojewódzki Turniej Deichmann  
Grupa Naborowa (rocznik 2008 
– 2009).

O dużych sukcesach i umie-
jętnościach naszych zawodników 
świadczy fakt, iż w czerwcu br.  
wzięli  udział w wojewódzkich 
eliminacjach do Akademii Mło-
dych Orłów w Rzeszowie. Z uwa-
gi na osiągnięcie wysokich wy-
ników (150 dzieci w każdej ka-
tegorii wiekowej) do AMO Rze-
szów zakwali�kowali się: Miazga 
Jakub (rocznik 2008), Plichta 
Mateusz (rocznik 2008), Fusiarz 
Kacper (rocznik 2007), Plichta 
Kacper (rocznik 2007), Kisiele-
wicz Kacper (rocznik 2006), Baj 
Szymon (rocznik 2005). W/w za-
wodnicy zostali powołani do 16 
– to osobowych drużyn w danym 
roczniku i mają szansę w zbliża-
jącym się sezonie występować  
w kadrze Podkarpacia. Warto 
podkreślić również, że w związ-

wej, a na koniec odbył się pokaz 
sztucznych ogni.

Na zakończeniu obecny był 
Starosta Leżajski Marek Śliż, Dy-
rektor Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku Zbigniew Trębacz  
i Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Leżajsku 
Wojciech Surma.

Składamy serdeczne podzię- 
kowanie wszystkim, którzy wspie- 
rali i wspierają naszą działalność. 
A są to w szczególności: Sta-
rostwo Powiatowe w Leżajsku, 

Urząd Miasta Leżajsk, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Le-
żajsku, Zespół Szkół Licealnych 
w Leżajsku, Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Leżajsku, Elektrociepłow-
nia Nowa Sarzyna Grupa Pole-
nergia, TOMASZ PARTYKA- 
�rma Partyka Parkiet, ANDRZEJ 
MARUSZAK - sklep Maawsport, 
WANDA PARTYKA - �rma 
sprzątająca Toja, BOGDAN 
BAJ – Autobajex, KRZYSZTOF  
STOPYRA – �rma handlowa 
Dombud, Pan TADEUSZ KYĆ, 
Pan DOMINIK DUDUŚ, Firma 
Domalux Profesjonal.

WT

Szkółka piłkarska „Pogoń Leżajsk”

SZKÓŁKA PIŁKARSKA
„POGOŃ LEŻAJSK”

37-300 LEŻAJSK
ul. Sportowa 1

Tel. 531063665, 605182754
www.sppogon-lezajsk.pl

Co już osiągnęliśmy…

Równamy do najlepszych…

Jesteśmy aktywni…

Kto nam pomaga…

Sukcesy to wspólna zasługa,
ale szczególnie pomagają nam… Podsumowaliśmy ubiegły 

sezon…

Krótko kim jesteśmy…



KURIER POWIATOWY ■ 4/2015 (133) KURIER POWIATOWY ■ 4/2015 (133)22 23

Radosław Fleszar
Akademickim Vice-Mistrzem Polski !

Radosław Fleszar Akademic-
kim Vice-Mistrzem Polski !

6 czerwca br. w Hali Studium 
Wychowania Fizycznego i Spor-
tu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie odbyły się II Aka-
demickie Mistrzostwa Polski 
Kyokushin z udziałem 104 za-
wodników reprezentujących 25 
akademickich klubów. Sędzią 
głównym był shihan Andrzej 
Drewniak, sędzią technicznym 
sensei Robert Kopciowski.

Bardzo dobrze zaprezentował 
się zawodnik Leżajskiego Klubu 
Kyokushin Karate senpai Ra-
dosław Fleszar, który w drodze 
do �nału wygrał trzy pojedynki  
i zdobył tytuł Vice-Mistrza Pol-
ski w kategorii: 80 kg. Radek od 
5 lat trenuje karate w leżajskim 
klubie, jest studentem Wyższej 
Szkoły Prawa i Administracji  
w Rzeszowie. Gratulujemy!

DB

14 czerwca br. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Austrii Karate Shinkyokushin w Wiedniu. Organizatorem była Austrian Kyokushin Ka-
rate Organization. Głównym sędzią był shihan Wiesław Gwizd V Dan i shihan Bogdan Jeremicz V Dan. Startowało ok. 230 zawodników  
z 8 krajów w kategorii kata i kumite. Turniej był na wysokim poziomie, bowiem startowali medaliści Mistrzostw Europy. Nasz klub Cen-
trum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku miał okazję uczestniczyć w tym turnieju i były to ostatnie zawody karate Shinkyokushin w tym 
sezonie przed przerwą wakacyjną. Nasi najmłodsi zawodnicy spisali się doskonale zajmując miejsca medalowe w kategorii kata. I miejsce: 
Jakub Czubat (rocznik 2008), II miejsce: Karina Karakuła (rocznik 2004), III miejsce: Karolina Jurkowska (rocznik 2006), III miejsce: 
Jakub Mędrek (rocznik 2003), III miejsce: Jakub Korchowiec (rocznik 2001), III miejsce: Aleksandra Kula (rocznik 2001).

Pozostali zawodnicy zajęli IV miejsca plasując się blisko podium. To dla naszego klubu duży sukces. Chcielibyśmy jednocześnie po-
dziękować sponsorom naszego klubu, dzięki którym ten wyjazd był możliwy, a są to: Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Gmina 
Leżajsk, �rma Usługi Budowlane Burek Waldemar. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy, Osu!

www.csw.net.pl AD

Zawodnicy z Leżajska zdobywali Wiedeń
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Katarzyna Socha Wicemistrzynią Polski  
w jeździe indywidualnej na czas

W czerwcu br. w Sobótce k. Wrocławia odbyły się Mistrzostwa 
Polski w kolarstwie szosowym w kategorii Seniorów i Juniorów. 
Duży sukces odniosła Katarzyna Socha – kolarka klubu „Smak – Gór-
no – Poltino” Azalia Brzóza Królewska zdobywając srebrny medal 
„Mistrzostw Polski”. Kasia to pierwszoroczna juniorka, która nie była 
faworytką do medalu Mistrzostw Polski, ale ciężka praca na obozie 
w górach przed mistrzostwami Polski dała końcowy efekt. Katarzy-
na Socha jest aktualnie Kadrowiczką Reprezentacji Polski i brana jest 
pod uwagę, mimo młodego wieku, do startu w Mistrzostwach Euro-
py, jak i świata w bieżącym roku. 

Pan Stanisław Zygmunt – trener zawodniczki: „Chciałbym Kasi 
serdecznie podziękować za to, że poddała się reżimowi treningowemu, 
niejednokrotnie w ciężkich warunkach atmosferycznych (w deszczu), 
jak i w dużym upale. To praca w takich warunkach niejednokrotnie 
przynosi oczekiwany efekt”.

Duże sukcesy Kasia i inni zawodnicy Klubu osiągnęli również  
w okolicach Częstochowy na rozgrywanym Międzynarodowym Wy-
ścigu Kolarskim „Szlakami Jury Częstochowskiej”. Wyścig podzie-
lony został na 3 etapy. W pierwszym etapie bardzo dobrze wypadło 
trzech zawodników „Smak – Górno - Poltino” Azalia Brzóza Kró-
lewska tj. Katarzyna Socha zajęła I miejsce w kat. „Juniorka”, Brygida 
Piersiak – zajęła I miejsce w kat. „Młodziczka”, a Patryk Plasota zajął 
również I miejsce w kat. „Młodzik”. Był to etap jazdy indywidual-
nej na czas. Na II etapie wyścigu ze startu wspólnego Patryk Plasota 
zajął II miejsce  i Kasia Socha zajęła V miejsce. Na III etapie: Kasia 
Socha zajęła II miejsce a Patryk Plasota zajął III miejsce. W klasy�ka-
cji generalnej wyścigu Plasota Patryk zajął III miejsce a Kasia Socha 
– II miejsce. Brygida Piersiak nie ukończyła wyścigu.

Również w czerwcu br. odbył się w Koziegłowach k. Częstocho-
wy wyścig kolarski w ramach III serii Pucharu Polski i eliminacji 
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 

Dobrze wypadli zawodnicy Smak Górno-Poltino Azalia Brzóza 
Królewska: w kat. „Młodziczka” Brygida Piersiak zajęła I miejsce;  
kat.  „Młodzik” Patryk Plasota zajął II miejsce; w kat. „Juniorka” Ka-
sia Socha zajęła VI miejsce; w kat. „Juniorka młodsza” Kinga Kalemb-
kiewicz zajęła VIII miejsce.

SZ

II Memoriał im. Ryszarda Ostrowskiego...
13.06. br. już po raz drugi odbył się Memoriał im. Ryszarda Ostrow- 

skiego pod honorowym patronatem Starosty Leżajskiego na boisku 
sportowym „Orlik” w Leżajsku. W turnieju udział wzięły 4 drużyny 
z Powiatu Leżajskiego. Przy 30 stopniowym upale atmosfera również 
była gorąca a drużyny walczyły w systemie „każdy z każdym”.

Obecnością zaszczyciła nas małżonka oraz synowie zmarłego pra-
cownika Starostwa ś.p. Rysia Ostrowskiego, a dwaj z synów czynnie 
uczestniczyło w rozgrywkach. 

Na zakończenie Starosta Leżajski wręczył pamiątkowe puchary.
Organizacja memoriału jest wyrazem uczczenia pamięci o zmar-

łym Rysiu Ostrowskim – pracowniku Starostwa Powiatowego w Leżaj-
sku, dla którego piłka nożna była również pasją. Rywalizacja na boisku 
to  doskonalenie swojego charakteru żmudnym, ale wartościowym tre-
ningiem i w sportowej rywalizacji. Szlachetne cechy nabyte w czasie 
sportowej aktywności są częścią osobowości człowieka i zostają prze-
cież na całe życie.

…oraz VI Memoriał im. Józefa Hajdasza
Z kolei w niedzielę, 12 lipca br. odbył się VI Memoriał im. Jó-

zefa Hajdasza. Organizatorem turnieju był Ludowy Klub Sportowy 
„Złotsan” z Kuryłówki. Po zaciętej sportowej rywalizacji odbyło się 
wręczenie pucharów, statuetek oraz nagród zwycięzcom przez Wi-
cestarostę Leżajskiego Zdzisława Leśko, Wójta Gminy Kuryłówka 
Tadeusza Halesiaka oraz Tadeusza Rauzę Prezesa Ludowego Klubu 
Sportowego „Złotsan”.
Wyniki VI Memoriału: I miejsce – Pizzeria Ankara – Aniela, najlepszy zawodnik 
drużyny: Kusy Kamil, II miejsce – Motozbyt Leżajsk, najlepszy zawodnik dru-
żyny: Fus Sławomir, III miejsce – Starostwo Powiatowe w Leżajsku, najlepszy 
zawodnik drużyny: Kloc Tomasz, IV miejsce – Oldboy Rudnik, najlepszy za-
wodnik drużyny: Konior Adam, V miejsce – Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, 
najlepszy zawodnik drużyny: Czarniecki Piotr, VI miejsce – Szkółka Piłkarska 
Pogoń Leżajsk, najlepszy zawodnik drużyny: Tłuczek Waldemar, VII miejsce 
– Maaw-Sport Leżajsk, najlepszy zawodnik drużyny: Maruszak Andrzej, VIII miej-
sce – Oldboy Kuryłówka, najlepszy zawodnik drużyny: Bucior Kazimierz, Król 
Strzelców: Łuczak Andrzej (5 bramek), Najlepszy Zawodnik: Szpila Stanisław 
(Motozbyt), Najlepszy Bramkarz: Pęcak Artur (Starostwo), Najstarszy Zawod-
nik: Ordecha Andrzej (56 lat)

Sponsorzy turnieju: Gmina Kuryłówka, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 
Urząd Gminy Nowa Sarzyna, Elinsbud Wiesław Bagniak, Auto – Bajex, Moto-
zbyt Marek Żurek, Firma Hokee, Pizzeria Ankara Aniela, Daniel Hajdasz, Pole 
namiotowe Krzysztof Bucior, Multi Dach, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, 
Maaw Sport Andrzej Maruszak, Z.M. Smak Górno.

Kasia Socha - pierwsza z lewej
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To jedno z najbardziej nie-
bezpiecznych miast świata! Naj-
lepiej omijać biedne dzielnice 
murzyńskie, gdzie nadal jest za-
korzeniona nienawiść do białych! 
Bezwzględnie unikać centrum 
miasta po zmroku, bo na porząd-
ku dziennym są napady na tle 
rabunkowym z użyciem broni!  
A tak naprawdę - tam nie ma na-
wet co oglądać! W mieście nie ma 
rzeki, w okolicy gór, a do morza 
jest ponad 600 km. Takie infor-
macje można wyczytać na blo-
gach i portalach społecznościo-
wych. A jednak, kiedy nadarzyła 
się okazja wyjazdu do RPA, ma-
gia tego miasta stała się silniej-
sza niż ostrzeżenia internatów. 
Miałem wrażenie, że unikanie 
tego miasta to jak omijanie bi-
jącego serca RPA. Johannesburg 
ma ponoć energię i siłę o jaką 
trudno na wybrzeżu. Mówi się, 
że wszystkie pieniądze wydawane  
w Kapsztadzie zostały zarobione 
w Johannesburgu. Koniec apar-
theidu sprawił, że miasto - znów 
w przeciwieństwie do metropo-
lii z wybrzeża - otworzyło się na 
resztę Afryki. Wpływ dalekiej 
północy stworzył unikalną mie-
szankę afrykańskiej i miejskiej 
kultury, która może być smako-
wana przez bardziej nieustraszo-
nych podróżników. 

Po kilku tygodniach, zgodnie 
ze swoim postanowieniem od-
wiedzamy eGoli – Miejsce Złota 
albo, jak często mówią o Johan-
nesburgu mieszkańcy, po prostu 
Joburg. Za nami kilka godzin 
jazdy samochodem. Zaczynamy 
szukać zarezerwowanego wcze-
śniej noclegu na obrzeżach mia-
sta. Tak będzie bezpieczniej. Jest 

już ciemno, a ostrożności nigdy 
za wiele. Niestety nie obeszło się 
bez problemów. Kilka razy gubi-
my drogę. W końcu docieramy 
na miejsce. Pokaźnych rozmia-
rów brama, druty pod prądem na 
otaczającym hotel murze dają do 
myślenia.

Wcześnie rano ruszamy do 
centrum miasta. Przedzierając się 
przez zatłoczone ulice, szukamy 
bezpiecznego parkingu. W koń-
cu natra�amy na strzeżony par-
king na którym pozostawiamy 
samochód. Wychodząc szybko 
zderzamy się z realiami miasta. 
Czarnoskóra obsługa parkingu 
nie zachęca nas, a wręcz odradza 
piesze zwiedzanie. Korzystamy  
z ich rady i wsiadamy do piętro-
wego autobusu turystycznego 
– popularnego tutaj Redbusa. 
Ogarnęło nas dziwne uczucie, 

kiedy spostrzegliśmy, że autobu-
sem podróżują wyłącznie biali. 
Historia bywa przewrotna - teraz 
to biali obawiają się czarnoskó-
rych.

Przed nami Johannesburg - 
największe miasto RPA, główny 
ośrodek przemysłowy i kultu-

ralny Afryki Południowej. Choć 
w skali światowej Johannesburg 
to miasto średniej wielkości pod 
względem liczby mieszkańców, 
należy do aglomeracji o najwięk-
szym obszarze. Wśród afrykań-
skich miast uchodzi za prawdzi-
wego giganta, a tutejsze drogie 
hotele, restauracje i sklepy cieszą 
się opinią najlepszych na konty-
nencie. Jednocześnie jest pełen 
sprzeczności i kontrastów, które 
można dostrzec w ruchliwym 
centrum. Biznesmeni w garni-
turach mieszają się z ulicznymi 
handlarzami, którzy sprzedają 

pirackie �lmy, podrabiane dżin-
sy, pamiątki, jedzenie, napoje 
czy parasole. Kierowcy mogą 
kupić prawie wszystko w czasie 
postoju na czerwonym świetle. 
Zakłady fryzjerskie to nic innego 
jak krzesło stojące na chodniku  
w sąsiedztwie szklanego wieżow-
ca. Zewsząd dobiega rytmiczna 
muzyka i zapach palonej na uli-
cach marihuany. Kiedy nasz au-
tobus zatrzymuje się na skrzyżo-
waniu, mieszkańcy wytykają nas 
palcami i coś nawołują. Czujemy 
się jak białe małpki w mobilnym 
zoo. Mijamy dziesiątki „bieda 
szybów” - choć wbrew nazwie 
wydobywa się w nich złoto.  

Jeszcze 200 lat temu nic nie za-
powiadało tak szybkiego rozwoju 
tego miejsca. Niewykluczone, że 
gdyby australijski poszukiwacz 
złota Georg Harrison w 1886 
roku nie znalazł małego kawał-
ka platyny, byłby to nadal region 
rolniczy. Nie zdając sobie sprawy, 
że odkrył jedynie mały fragment 
największej na świecie skały zło-
tonośnej, sprzedał swoją działkę 
za 10 funtów. Po kilku miesiącach 
na miejscu pojawiło się już kilka 
tysięcy poszukiwaczy. Magnaci 
górnictwa, którzy zrobili pienią-
dze na diamentach w Kimber-
ley, skupowali kolejne działki.  
W 1889 roku Johannesburg był 
już największym ośrodkiem 
Afryki Południowej. 

Jesteśmy w Gold Reef City, 
pilnie strzeżonej turystyczno- 

rekreacyjnej enklawie w sercu 
Johannsburga. Zwiedzanie mia-
steczka rozpoczynamy od kasy-
na, w którym próbujemy zagrać 
licząc na wielką fortunę. Niestety! 
Lżejsi o kilkaset rantów opuszcza-
my kasyno. Park swoim charakte-
rem nawiązuje do gorączki złota, 
która rozpoczęła się tutaj w 1886 
roku. Pracownicy parku noszą 
kostiumy z epoki, a budynki są 
zaprojektowane tak, aby naślado-
wać ten okres. Największą atrak-
cja parku jest zabytkowa kopalnia 
złota, zamknięta w 1971 roku. 
Kupujemy bilety i już po chwili 

eGoli – Miejsce Złota Johannesburg RPA

Panorama miasta

z Ireneuszem Wołkiem

Cenne złoto, na którym wyrosło miasto Główne wejście do kasyna w Gold Reef City

Centrum miasta Miasto „Czarnych” górników
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zjeżdżamy na dół. Ta nieczyn-
na dzisiaj kopalnia była niegdyś 
najgłębsza na świecie. Górnicy 
zjeżdżali na nieprawdopodobną 
głębokość 3293 metrów. Warun-
ki pracy były niezwykle ciężkie i 
niebezpieczne, ale nic nie mogło 
przerwać tej szaleńczej pogoni za 
złotem. Od początków powstania 
kopalni wydobyto tutaj rekordo-
we 1400 ton tego cennego krusz-
cu. Do dzisiaj możemy zobaczyć 
cenny minerał, błyszczący w ni-
skich wyrobiskach, do których 
wczołgiwali się górnicy. Pomimo, 
iż pozostało tutaj jeszcze wiele 
złota, wydobycie przestało się 
opłacać i kopalnię zamknięto. 
Niższe pokłady od 19 do 57 za-
lano. Dzisiaj wycieczki schodzą 
maksymalnie do 5 pokładu, 75 m 
w dół.

Nie mniej interesującą atrak-
cją jest zwiedzanie starych wikto-
riańskich domów  z oryginalnym 
wyposażeniem, w których miesz-
kali biali mieszkańcy Johannes-
burga. Jeszcze jedna atrakcja, na 
którą czekaliśmy prawie dwie 
godziny – wytop złota. Pokaz nas 
jednak rozczarował, kiedy przy-
długi wstęp skończył się wyto-
pem sztabki, która nie miała nic 
wspólnego ze złotem.

Niedaleko Gold Reef City 
znajduje się muzeum apartheidu, 
koncentrujące się na osławionym 
systemie dyskryminacji rasowej, 
która stała się synonimem Połu-
dniowej Afryki.  

Odwiedzający muzeum witani 
są bardzo realnym odbiciem tego, 
jak to jest żyć w społeczeństwie 

segregacji rasowej.  Muzeum po-
siada dwa wejścia oznaczone jako 
„Biały” i „Non-białe”, w zależno-
ści od tego jaki mamy bilet, takim 
wejściem zostaniemy wpuszcze-
ni. 

Historia RPA jest wyjątko-
wo skomplikowana, bo na tym 
skrawku Afryki biali ludzie, Ho-
lendrzy, pojawili się wcześniej niż 
przodkowie Mandeli. Nie ma tam 
zatem kontekstu kolonialnego. 
Jednak stosunki między czar-
ną i białą ludnością od zawsze 
układały się nieszczególnie. RPA 
było krajem, w którym doszło 

do separacji rasowej. Ideę na-
zwano apartheidem i wdrożono, 
jako prawo w 1948 roku. Każda 
z ras miała swoje urzędy, szko-
ły i strefy. Czarni byli wyraźnie 
spychani na margines społe-
czeństwa. Większość czarnych 
została pozbawiona obywatel-
stwa. Członkostwo w związkach 
zawodowych było zakazane aż 
do lat 80-tych. W 1960 roku po 

masakrze setek demonstrantów  
i zdelegalizowaniu partii Afry-
kańskiego Kongresu Narodowego 
zmieniono formy walki o prawa 
ludności murzyńskiej. Działa-
cze powołali własne siły zbrojne 
dokonując licznych ataków sa-
botażu na terenie RPA. Mandela 
został aresztowany i osadzony  
w więzieniu za działalność ter-
rorystyczną. Przesiedział w wię-
zieniu długie 27 lat i wyszedł 
na wolność wtedy, kiedy pod 
wpływem nacisków międzynaro-
dowych doszło do zakończenia 

polityki apartheidu. Rząd RPA na 
czele z prezydentem Frederikiem 
de Klerkiem rozpoczął demon-
taż systemu apartheidu, a Nelson 
Mandela w pierwszych powszech-
nych wyborach w historii kraju 
został nowym prezydentem. Na 
tym radosnym wątku kończy się 
ekspozycja w muzeum. A co było 
dalej? Wydawało się, że obie rasy 
będą w stanie funkcjonować ra-

zem, ale czar prysł, kiedy okazało 
się, że prześladowanie czarnych 
zmieniło się w prześladowanie 
białych. Cenzura naszych czasów 
powoduje, że nie można o tym 
przeczytać w o�cjalnych przeka-
zach. Czarni okazali się rasistami 
i postanowili po prostu wziąć od-
wet na białych. W wyniku ataków 
na farmy, śmierć poniosło 3770 
rolników o białym kolorze skó-
ry. Dochodziło do tego, że biali 
na noc nie tylko włączali prąd 
w ogrodzeniu, ale i spali w wiel-
kich metalowych klatkach zamy-

kanych od wewnątrz. Od 1994 
roku zabito 68 tysięcy białych. 
Trudno się dziwić, że biali miesz-
kańcy RPA po prostu uciekają  
z tego kraju. Większość z nich jest 
dobrze wykształcona i chętnie 
przyjmowana przez kraje zacho-
du. Skutek tego jest taki, że w sa-
mym RPA cały czas maleje liczba 
osób o wysokich kompetencjach, 
a gospodarka powoli upada.

Opuszczamy muzeum i ostat-
nim autobusem jedziemy w stro-
nę dworca głównego niedaleko 
którego wznosi się najwyższy 
budynek Afryki - Carlton Cen-
tre O�ce Tower. Po kilku minu-
tach jesteśmy na 50-tym piętrze 
wieżowca, skąd doskonale widać 
jak rozległy jest Johannesburg. 
W panoramie dominuje niewy-
soka zabudowa oraz hałdy po 
licznych kopalniach. Wieczorem, 
kiedy opuszczamy samochodem 
centrum miasta, Johannesburg 
odkrywa przed nami jakże inne 
oblicze. Pomiędzy obskurnymi 
blokami, przewalają się sterty 
śmieci, na ulicach rozbłyskają 
ogniska, a obok nich bose dzie-
ciaki i wątpliwej reputacji towa-
rzystwo. Im dalej od centrum 
tym gorzej. Kilometry slumsów 
oplatają Johannesburg. Tutaj rzą-
dzi bieda i mordujące się gangi. 
Ścieki płyną pomiędzy barakami, 
a nad wszystkim próbuje zapa-
nować policja. Township, bo tak 
określa się tutaj te dzikie mia-
steczka to największe slumsy na 
świecie. Prawdopodobnie żyje tu 
od 180 do 750 tysięcy ludzi. Oko-
ło połowa nowych mieszkańców 
to osoby, które się tu urodziły,  
a 25% to wieśniacy, którzy po-
stanowili szukać lepszego życia 
w wielkim mieście. Białym wstęp 
wzbroniony. I chyba nie wielu 
miałoby odwagę zapuścić się w te 
tereny. 

Opuszczamy Johannesburg, 
miasto - gdzie naocznie możemy 
się przekonać, jak niewyobrażal-
na przepaść dzieli ludzi. Złoto, 
diamenty i przeraźliwa bieda,  
a zarazem brak pomysłów na li-
kwidację niesprawiedliwości. 

Tekst, zdjęcia - Ireneusz Wołek
 www.niezwyklyswiat.com

you tube niezwykly swiat RPA

Fragment kopalnianego wyrobiska, w którym jeszcze skrzy się złoto

Wejście do Muzeum Apartheidu Pancerny samochód - jeden z eksponatów Muzeum Apartheidu

Township - slamsy okalajace miasto Wieczór na ulicach Johannesburga
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14 lipca br. w Komendzie 
Powiatowej w Leżajsku obcho-
dzono Święto Policji, które roz-
poczęła uroczysta Msza Święta 
w Bazylice OO. Bernardynów  
w Leżajsku. W uroczystości wzię-
li udział nie tylko policjanci, ale 
także przedstawiciele samorzą-
dów i kierownictwo instytucji 
współpracujących z Policją. Kil-
kudziesięciu policjantów otrzy-
mało medale, odznaczenia oraz 
awanse na wyższe stopnie służ-
bowe.

Obchody tegorocznego Świę-
ta Policji w garnizonie leżaj-
skim rozpoczęła Msza Święta 
odprawiona w intencji Policji, 
którą koncelebrował Jego Eks-
celencja ks. bp Ignacy Dec - bi-
skup świdnicki i ks. Prałat Ma-
rek Cisek. Następnie uroczysta 
zbiórka odbyła się w Komendzie 
Powiatowej Policji w Leżajsku. 
W spotkaniu wzięły udział wła-
dze samorządowe na czele ze 
Starostą Leżajskim Markiem 
Śliżem oraz Wicestarostą Leżaj-
skim Zdzisławem Leśko, a także 

wójtowie i burmistrzowie gmin 
wchodzących w skład powiatu.  
W uroczystości uczestniczył tak-
że  Andrzej Sabik - Zastępca Pod-
karpackiego Komendanta Woje-
wódzkiego Policji oraz poprzedni 
Komendanci Powiatowi Policji 
z Leżajska Marian Szkodziński 
i Władysław Bryniarski, a także 
obecny Prezes Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policji. 
 W trakcie uroczystości nastąpiło 
wręczenie wyróżnień dla pracow-
ników cywilnych i policjantów od 
przedstawicieli samorządów oraz 
awansowanie funkcjonariuszy na 
kolejne stopnie służbowe. Awan-
se na wyższe stopnie służbowe 
otrzymało 2 funkcjonariuszy  
w korpusie o�cerów starszych, 22 
w korpusie aspirantów i 11 w kor-
pusie podo�cerów i szeregowych 
policji. W dniu policyjnego święta 
padły także słowa podziękowania 
od władz samorządowych oraz 
szefów innych współpracujących 
z Policją służb mundurowych  
i instytucji lokalnych.

KP

Święto Policji

Ćwiczenia „LAS 2015”
Na przełomie czerwca i lip- 

ca br. dwukrotnie odbyły się ćwi-
czenia pod kryptonimem „LAS 
2015” w zakresie doskonalenia 
organizacji i prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych, na tere-
nie obszarów leśnych Nadleśnic-
twa Leżajsk, Obręb Dąbrówki, 
Leśnictwo Zmysłówka. 

Ćwiczenia odbyły się z udzia-
łem strażaków z Komendy Po-
wiatowej PSP w Leżajsku, w tym 
Jednostek Ratowniczo-Gaśni-
czych w Leżajsku i Nowej Sarzy-
nie, a także Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu leżaj-
skiego, a zwłaszcza z gminy Gro-
dzisko Dolne oraz pracowników 
Nadleśnictwa Leżajsk.

Zasadniczymi celami do osią-
gnięcia podczas tych ćwiczeń 
było doskonalenie współpracy  
i współdziałania strażaków  
z innymi służbami i podmiotami, 
praktyczne sprawdzenie procedur 

zawartych w „Sposobach postę-
powania na wypadek powstania 
pożaru lasu”, doskonalenie umie-
jętności praktycznych strażaków 
podczas akcji ratowniczo-gaśni-
czej oraz praktyczne sprawdzenie 
funkcjonowania sieci łączności 
radiowej i telefonicznej.Przyjęte 
w ćwiczeniu założenie powsta-
nia pożaru w kompleksie leśnym, 
położonym na terenie Leśnictwa 
Zmysłówka w Nadleśnictwie Le-
żajsk, jest bardzo prawdopodob-
ne, ze względu na występujące w 
tym czasie (okres letni) warunki 
pożarowe, tj.; temperaturę powie-
trza powyżej 24 st. C, wilgotność 
względną powietrza poniżej 40%, 
brak opadów atmosferycznych, 
brak zachmurzenia lub małe za-
chmurzenie. Parametry te okre-
ślają tzw. pogodę pożarową, pod-
czas której powstaje ponad 60% 
pożarów lasów. 

JG

Policja przyszłości – konkurs
Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastyczno-

-literackim pod hasłem „Policja przyszłości”. Konkurs jest organizo-
wany przez Komendę Główną Policji  oraz Stowarzyszenie Produ-
centów i Dziennikarzy Radiowych. 

Konkurs pod nazwą „policja przyszłości” adresowany jest do szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.  Konkurs można zorganizować pod-
czas półkolonii, obozów, festynów lub warsztatów młodzieżowych. 
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub 
literackiej obrazującej polską Policję przyszłości.

Na zwycięzców czekają tablety i sportowe aparaty fotograficzne. 
10 finalistów otrzyma specjalne wyróżnienia od Komendanta Głów-
nego Policji. Nagrody wręczymy na uroczystym finale, który odbędzie 
się we wrześniu 2015 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 sierpnia 2015r.
Szczegóły konkursu: www.trzezwyumysl.pl/policjaprzyszlosci
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Potrzebujesz odpowiedniej powierzchni dla swojej firmy?
Zarezerwuj ją w nowej hali PPGL

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk jest w trakcie planowania budowy kolejnej hali. To będzie czwarty tego 
typu obiekt na terenie Parku w strefie A. Plany dalszej rozbudowy Parku są odpowiedzią na zainteresowanie 
tego typu powierzchniami lokalnych przedsiębiorców działających w sektorze MŚP. 

Bardzo ważną informacją dla przedsiębiorców jest to, że już teraz mogą zgłaszać się do Parku 
Przemysłowego w celu rezerwacji potrzebnej im powierzchni. Pierwszy krok należy do przedsiębiorcy, który 
określa wielkość oraz charakter przestrzeni, którą będzie użytkował. To właśnie do niego należy decyzja czy 
będzie to hala produkcyjna, biuro, magazyn, punkt sprzedaży lub innego rodzaju lokal użytkowy. Będzie miał 
też wpływ na takie właściwości jak sposób podłączenia mediów, układ pomieszczeń czy inne parametry 
budynku. Na każdym etapie nawiązywania współpracy przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc pracowników 
PPGL, którzy mają duże doświadczenie w tworzeniu i wynajmowaniu lokali użytkowych. 

W zależności od liczby podmiotów, które zadeklarują chęć współpracy poprzez podpisanie przedwstępnej umowy, hala zostanie podzielona na 
odpowiednie moduły, a potrzeby przyszłych najemców zostaną uwzględnione w projekcie. Ten będzie gotowy do końca 2015 roku, a rozpoczęcie 
budowy planowane jest na początek 2016 roku.

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk obejmuje ponad 36 ha terenów inwestycyjnych. Dzierżawa lub zakup gruntu celem budowy własnych hal to 
duża inwestycja, często przewyższająca możliwości lokalnego przedsiębiorcy, od których otrzymujemy zapytania dotyczące gotowych powierzchni. 
Dlatego decydujemy się na budowę kolejnej hali. – mówi Aleksandra Janik-Podlaska, menedżer projektu. – Wiemy też jak trudno znaleźć lokal  
w pełni spełniający potrzeby przedsiębiorstwa. Trzeba liczyć się z kosztami prac adaptacyjnych i nie ma pewności czy ta inwestycja się zwróci. 
PPGL umożliwia uniknięcia tych kosztów i otrzymania pod wynajem powierzchni szytej na miarę.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wynajmu powierzchni w powstającej hali należy skontaktować się z pracownikami Parku Przemysłowego 
(dane poniżej). Ruszyła również specjalna strona internetowa ze szczegółami akcji oraz formularzem zgłoszeniowym pod adresem ppgl.pl. 

Kontakt: Aleksandra Janik-Podlaska nr tel.: 501 839 020 e-mail: kontakt@ppgl.pl

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach poddziałania

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej 
na rzecz młodych rolników”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 

„Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych 
rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.  z 2015 r., poz. 982).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” 
może być przyznana osobie fizycznej, która:

• rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych 
rolników”, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem:

• po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, tj. do dnia złożenia wniosku  
o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne 
na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl . Można je również otrzymać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobie, listem poleconym lub pocztą 
kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” można 
otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 0084 oraz na stronach internetowych 
www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl a także w BP ARiMR w Leżajsku, przy ul. Mickiewicza 20, nr. tel. 17 240 67 14,  
17 240 67 00. 

Paweł Cholewiak, Kierownik BP ARiMR w Leżajsku

ogłoszenie płatne
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SMERFY W MALENISKACH
12 lipca br. w Maleniskach odbył się „Bezalkoholowy Festyn Ro-

dzinny”. Główną atrakcją tego dnia był występ dzieci i młodzieży  
w przedstawieniu pt.: „Przygody smerfów z Malenisk i Jelnej”. Wy-
stęp składał się z dwóch części: układu tanecznego i krótkiego przed-
stawienia. Udział w tym przedstawieniu był dla dzieci, a zwłaszcza 
tych najmłodszych ogromnym przeżyciem.  Każdy z wielkim zaan-
gażowaniem odgrywał swoją rolę. Publiczność zgromadzona wo-
kół sceny nagrodziła młodych aktorów gromkimi brawami, a każ-
dy smerf dostał smerfo-paczkę. Serdeczne podziękowania składa-
my pani Ani Golik, Sołtysowi  Malenisk – Panu Stanisławowi Leś-
ko oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania dzieci  
i młodzieży do tego występu.

SL
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Zapraszamy do 1 Oddziału  
w Leżajsku, ul. Targowa 8,   
tel. 17 240 46 10, pn.–pt. 9:30–17:00

ogłoszenie płatne
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Usługi BHP i PPOŻ Zbigniew Gdański

Szkolenia bhp i ppoż.

Sporządzanie pełnej dokumentacji bhp i ppoż.

Przeglądy gaśnic

Ceny usług do uzgodnienia indywidualnie z klientemCeny usług do uzgodnienia indywidualnie z klientem

37-306 Grodzisko Dolne 424
e-mail: zbigniew.gdanski@interia.pl

tel. 668 478 382

ogłoszenie płatne

ogłoszenie płatne
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