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Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych moc 
życzeń: zdrowia, radości, 
wiary w siłę Chrystusa 
i w siłę człowieka. 
Aby ten czas przyniósł 
Wam pokój oraz wzajemną 
życzliwość. 
By stał się źródłem wzmac-
niania ducha, wypoczyn-

ku w rodzinnym gronie oraz optymizmu i nadziei na lepszą 
przyszłość.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność Zespołu 
Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie

Sprawdź, gdzie możesz dostać 
„Kuriera Powiatowego”!

 MIASTO LEŻAJSK: 
Delikatesy „Centrum” (ul. Rzeszowska) 
Kiosk, ul. Rynek
Muzeum Ziemi Leżajskiej (ul. Mickiewicza)
Kiosk obok Powiatowego Urzędy Pracy (ul. Mickiewicza)
Sklep „Orzech” (ul. Mickiewicza)
Sklep PSS „Społem” - „Pod Kasztanami” (ul. Mickiewicza)
Supermarket „Stokrotka” (ul. Kopernika)
Starostwo Powiatowe w Leżajsku – budynek A (ul. Kopernika)
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku (ul. Skłodowskiej)
Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku (ul. Mickiewicza)
Starostwo Powiatowe w Leżajsku – budynek B (ul. Skłodow-
skiej)
Sklep PSS „Społem” nr 15 (ul. Klasztorna)
Szpital Powiatowy (ul. Leśna)

GMINA GRODZISKO DOLNE: Sieć sklepów Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”:

Grodzisko Dolne: Delikatesy „Premium”, sklep nr 9 i nr 24
Grodzisko Górne: sklep nr 10
Wólka Grodziska: sklep nr 11
Opaleniska: sklep nr 13 
Laszczyny: sklep nr 18 
Grodzisko Nowe: sklep nr 15 

MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA: Sieć sklepów 
Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie:

Nowa Sarzyna: sklep spożywczy nr 1 (ul. Rejtana 3); sklep spo-
żywczy nr 4 (ul. Braci Śniadeckich 1); sklep nr 8 (ul. Korczaka 
1); sklep nr 6 (ul. Korczaka 1); sklep spożywczy nr 19 (ul. 1-go 
Maja 7); sklep spożywczy nr 38 (ul. Konopnickiej 3)
Jelna: sklep spożywczo-przemysłowy nr 20 
Wola Zarczycka: sklep spożywczy nr 23 
Łukowa: sklep spożywczo-przemysłowy nr 28 
Tarnogóra: sklep spożywczo-przemysłowy nr 30 
Łętownia: sklep spożywczy nr 33 
Sarzyna: sklep spożywczo-przemysłowy nr 39 

GMINA LEŻAJSK: Sieć Sklepów Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Leżajsku:

Giedlarowa: sklepy nr 43 i nr 44
Przychojec: sklep nr 6
Stare Miasto: sklepy nr 5 i nr 30
Kuryłówka: sklepy nr 4 i nr 17
Brzyska Wola: sklepy nr 7, nr 15 i nr 58
Ożanna: sklep nr 9
Rzuchów: sklep nr 28
Piskorowice: sklep nr 21
Wierzawice: sklep nr 23, nr 24 i nr 27
Dębno: sklep nr 38 i nr 39
Chałupki Dębniańskie: sklep nr 41
Biedaczów: sklepy nr 46 i nr 49
Brzóza Królewska: sklepy nr 47, nr 48 i nr 60
Hucisko: sklep nr 55

GMINA KURYŁÓWKA: Sieć Sklepów Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Leżajsku:

Kuryłówka: sklepy: nr 4 i nr 17
Brzyska Wola: sklepy: nr 7, nr 15 i nr 58
Ożanna: sklep nr 9
Dąbrowica: sklep nr 20
Kulno: sklep nr 18

POMOC DLA RODZINY Z MAŁYM DZIECKIEM,
KTÓRA W POŻARZE STRACIŁA DOM

Tragedia, która się wydarzyła miała miejsce w małej miejscowości Przebieczany, 
02.12.2015 roku, ok. godziny 7.30 spłonął nowo wybudowany dom.
Aleksander Stasiowski z  Brzózy Królewskiej, zamieszkały obecnie z  rodziną 
w Jeżowym, powiat niżański, pomagał przy budowie tego domu i był na miejscu 
w chwili pożaru. Pogorzelcy, ze względu na to, iż dom nie był ubezpieczony, ob-
ciążyli go kwotą 40 tysięcy złotych, którą ma spłacić do końca 2016 roku.
Niestety sam nie posiada takich środków pieniężnych, dlatego Wszyscy, którzy 
chcieliby wesprzeć pogorzelców mogą wpłacać pieniądze na specjalne konto: 
Bank Pekao 52 1240 2630 1111 0010 3499 0891 z dopiskiem:  Na pogorzelców.
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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocy
pragnę życzyć Wam radości, wzajemnej życzliwości 

i refleksji nad otaczającym nas światem.
Niech ten czas zmartwychwstania będzie czasem 

przemiany serc. Aby udział w tych Tajemnicach oży-
wiał wiarę, dawał nadzieję i umacniał miłość.

Życzę, aby Zmartwychwstanie dokone w Naszych 
sercach obecne było każdego dnia.

Wszystkiego dobrego...
Mieczysław Miazga 

Poseł na Sejm RP 

Alleluja!
Niechaj radosny okrzyk 
zagości w sercach nas wszystkich.

„Wesołego Alleluja!”, radości i pokoju 
płynących z tajemnicy Zmartwychwstania

                                        
                                życzą

Wielkanocne ALLELUJA niech 
przyniesie wszystkim
wiele szczęścia i wiary w lepszą przyszłość,
a tradycyjnie poświęcone jajko 
będzie radością do przekazania 
szczerych życzeń.

Zmartwychwstał Pan! Alleluja!

Na zbliżające się Święta Wielkanocne
życzę Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Leżajskiego 

radości i nadziei płynącej ze Zmartwychwstania 
Pańskiego, które niesie ze sobą przesłanie zwycię-

stwa dobra nad złem, życia nad śmiercią.
Niech świąteczne spotkania umocnią wiarę, miłość 
i więzi rodzinne, a Zmartwychwstały Chrystus niech 

obdarza Państwa dobrym zdrowiem
oraz siłą do podejmowania życiowych wyzwań. 

Jerzy Paul
Poseł na Sejm RP
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Trzeba odwagi, by zło dobrem zwyciężać.
Trzeba mocy, męstwa, siły i mądrości,

aby dzień po dniu żyć pięknie i być dla drugiego bratem.

Takiej siły i mocy możemy znowu zaczerpnąć
Od Zmartwychwstałego Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Zechciejmy tylko!
Zatrzymajmy się w ten Wielkanocny czas

przy Krzyżu Świętym i pustym Grobie, aby dalej iść.

Wszystkim Mieszkańcom Ziemi Leżajskiej
życzę błogosławionych, radosnych, 

pełnych wiosennego ciepła i i piękna Świąt Wielkiej Nocy.

Janina Sagatowska
Senator RP

Gdy nadejdą święta niech nadzieja  zastuka do Państwa drzwi, 
a Wielkanoc przyniesie pomyślność, spełnienie i piękny uśmiech 

każdego dnia.

Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie Wam wiosenne 
kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia

                             Z serdecznymi życzeniami
dla Mieszkańców Powiatu Leżajskiego 

Wójt i Rada Gminy Kuryłówka

Niech Zmartwychwstanie Pańskie przyniesie
Obfitych Łask i Błogosławieństw

oraz pełnych pokoju
Świąt Wielkanocnych
z radosnym „Alleluja”

Burmistrz i Przewodniczący
Rady Miejskiej w Leżajsku
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Błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego
wraz z serdecznymi życzeniami

radości, szczęścia oraz pogody ducha,
a także przeżycia w zdrowiu i spokoju
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzą

Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański

Na nadchodzące Święta Wielkanocne składamy Państwu najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, radości oraz rodzin-
nego ciepła. Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie dla Was 
źródłem nadziei i wiary w moc dobra, które zawsze zwyciężą, 
a wspaniała nowina o zwycięstwie prawdy i życia niech dodaje 
otuchy w codziennym wykonywaniu obowiązków rodzinnych 

i zawodowych. 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel
  oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kurlej  

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu 
życzenia radosnych, spokojnych świąt, spędzonych 
w rodzinnej atmosferze. Niech zagości w naszych 

sercach nadzieja płynąca z wiary w zwycięstwo życia 
nad śmiercią. Umocni nas i pomaga w przezwyciężaniu 

trudów i trosk dnia codziennego

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Krawiec

                                                              Wójt Gminy Leżajsk                                                                                                           
Krzysztof Sobejko
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 1 marca cała Polska obchodzi Dzień Pamięci o Żołnier-
zach Wyklętych. Niemal we wszystkich miastach w kraju, w tym 
dniu oddaje się cześć tym, którzy po 1944 roku stawiali opór so-
wietyzacji Polski i podporządkowaniu jej rządom ZSRR. Pamięć 
bohaterów uczcili również mieszkańcy Powiatu Leżajskiego.
 W tym roku po raz pierwszy zorganizowano w Leżajsku 
obchody Dnia Pamięci o  Żołnierzach Wyklętych. Uroczystości 
podzielono na dwa dni świętowania. 
 Pierwsza cześć świętowania miała miejsce w niedzielę, 
28.02.br., kiedy to w Leżajsku miał miejsce Bieg Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

 Organizatorami tegorocznego biegu było Muzeum Zie-
mi Leżajskiej, Klub Przygoda działający w Nowej Sarzynie, Miej-
skie Centrum Kultury w Leżajsku oraz Pracownia Dokumenta-
cji Dziejów Miasta w Leżajsku. Współorganizatorami biegu był 
Powiat Leżajski, Miasto Leżajsk, Gmina Leżajsk, Miasto i Gmina 
Nowa Sarzyna, Gmina Grodzisko Dolne, Gmina Kuryłówka. Bieg 
został zorganizowany z inicjatywy Posła Jerzego Paula i przycią-
gnął blisko 500 uczestników.

 Uczestnicy biegu wystartowali o godz. 12:00 sprzed Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej i mieli przed sobą do pokonania 1963 me-
try. Liczba ta symbolizuje rok śmierci ostatniego z Żołnierzy Wy-
klętych, Józefa Franczaka ps. Lalek, który zginął w obławie UB 
w 1963 roku. Trzy osoby, które jako pierwsze przekroczyły metę 
(Bartosz Kusiak, Mateusz Cieryt, Dariusz Baj) otrzymały pamiąt-

kowe puchary, a także specjalny prezent od Europosła Tomasza 
Poręby, jakim jest specjalne zaproszenie do Brukseli.
Najmłodszymi uczestnikami biegu byli: Liliana Łuczak, Klara 
Nycz, Weronika Siedlecka, Daniel Witkowski, zaś najstarszymi 
Zofia Turosz oraz Jacek Więcław. Organizatorzy deklarują chęć 
organizacji biegu w  następnym roku. Sponsorzy wydarzenia: 
Eko-Smak Górno, Igloo Club Grodzisko Dolne, Usługi kulinarne 
Andrzej Więcław, Marcin Klader, Eligiusz Szuty. 

Fot. SKGK&NKL Przygoda

W HOŁDZIE 

Najmłodsza uczestniczka biegu

Uroczyste rozpoczęcie biegu
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 Z kolei 1 marca br. odbyła się druga część uroczystości 
związanych z  upamiętnieniem Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Głównym punktem obchodów była uroczysta Msza Święta 
z udziałem Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku
Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Pododdziału Jed-
nostki Strzeleckiej 2035 działającej przy ZSL w Leżajsku, pocz-
tów sztandarowych, zaproszonych gości i mieszkańców Powiatu 
Leżajskiego. 

 Mszy Św. przewodniczył O. Jarosław Kania - Minister 
Prowincjalny. Po Mszy Świętej młodzież z  Zespołu Szkół Lice-
alnych im. B. Chrobrego w  Leżajsku przedstawiła program ar-
tystyczny oddający hołd żołnierzom polskiego podziemia anty-
komunistycznego i antysowieckiego działającego w  latach 1944 
– 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

Wśród zaproszonych gości obecni byli Poseł na Sejm Jerzy Paul, 
Poseł na Sejm Mieczysław Miazga, Prezydium i radni Rady Po-
wiatu Leżajskiego, Zarząd Powiatu Leżajskiego, Burmistrzowie 
i Wójtowie z  terenu powiatu oraz powiatów sąsiadujących, Ko-

mendant Powiatowy Policji w Leżajsku, przedstawiciele Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Leżajsku, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Leżajsku, przedsta-
wiciele Światowego Związku AK w Leżajsku oraz instytucji kom-
batanckich, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych oraz 
instytucji z terenu powiatu.

 W  tym samym dniu w  Miejskim Centrum Kultury 
w Leżajsku odbyła się projekcja filmu „WOŁYNIAK, LEGENDA 
PRAWDZIWA”.     
      Fot. DM

ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM         

Organizatorzy oraz zaproszeni goście

Prezydium Rady Powiatu w procesji z darami

Poczty sztandarowe
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LEŻAJSKI SZPITAL ROZSZERZYŁ SWOJĄ OFERTĘ!

 W skład Zakładu wchodzą pracownie gastroskopii i ko-
lonoskopii, wyposażone w  nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt 
do wykonywania badań - zaawansowane technologicznie 2 ga-
stroskopy, 2 kolonoskopy, myjnię endoskopową,  2 zestawy video 
z diatermią, 2 stoły zabiegowe oraz aparat do znieczulania.

 W  Zakładzie wykonywane są badania endoskopowe 
w  zakresie przewodu pokarmowego dla pacjentów oddziałów 
szpitalnych oraz badania ambulatoryjne w  ramach kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia: gastroskopia diagnostyczna, 
gastroskopia diagnostyczna z biopsją, kolonoskopia diagnostycz-
na, kolonoskopia diagnostyczna z biopsją, kolonoskopia z poli-
pektomią, sigmoidoskopia.

 W czasie tych badań możliwe jest pobieranie wycinków, 
usuwanie polipów. Wykorzystywany sprzęt umożliwia zastoso-
wanie najnowocześniejszych metod wczesnej diagnostyki nowo-
tworów.

 Badania endoskopowe wykonywane są przez doświad-
czony personel:
dr n. med. Jacka Huka – kierownika Zakładu Endoskopii Dia-
gnostycznej i Zabiegowej, gastroenterologa,
lek. med. Macieja Szadkowskiego – specjalistę chirurgii ogólnej, 
gastroenterologa,
lek. med. Stanisława Tomasa – specjalistę gastroenterologa, kie-
rownika Oddziału Wewnętrznego I SP ZOZ w Leżajsku,
lek. med. Witolda Wiktora – specjalistę chirurgii ogólnej, za-
wodowo zajmującego się proktologią, czyli dziedziną chirurgii, 
która zajmuje się chorobami jelita grubego i odbytu.

 Lekarze: dr n. med. Jacek Huk, lek. med. Maciej Szad-
kowski oraz lek. med. Witold Wiktor to wieloletni pracownicy 
Oddziału Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rze-
szowie.

Badania wykonywane są bezpłatnie, na podstawie 
skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego: 

lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.

Posiadamy krótki czas oczekiwania na wykonanie 
badania.

Rejestracja na badania oraz szczegółowe informacje 
na temat badań dostępne są pod numerem 

tel. 17 24 04 836.

W dniu 1 grudnia 2015r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku rozpoczął działalność Zakład 
Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej. Zakład zlokalizowany na parterze w budynku Przychodni Specjalistycznej czyn-
ny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
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Czym jest endoskopia?

Endoskopia to ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczni-
czych, polegających na badaniu wnętrza ciała ludzkiego przy 
wykorzystaniu endoskopów, czyli aparatów umożliwiających 
doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza przewodu pokar-
mowego, oddechowego oraz jam ciała. Najczęściej wykonywane 
badania to gastroskopia i kolonoskopia. W uzasadnionych przy-
padkach lekarz podejmuje decyzję o wykonaniu badań endosko-
powych w znieczuleniu.

Co to jest gastroskopia?
Gastroskopia jest badaniem endoskopowym pozwalającym na 
dokładną ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego (prze-
łyk, żołądek, dwunastnica) za pomocą specjalnego urządzenia 
zwanego gastroskopem. Końcówka aparatu posiada mikrokame-
rę, dzięki której obraz przekazywany jest do monitora i pozwa-
la lekarzowi na analizę badanego odcinka. Poza tym gastroskop 
umożliwia również: pobieranie wycinków, usuwanie ciał obcych 
z przewodu pokarmowego, tamowanie krwawień, usuwanie po-
lipów oraz poszerzanie powstałych zwężeń. Podczas badania 
zwraca się uwagę na stan błony śluzowej, treść płynną znajdującą 
się w jego świetle oraz ruchomość ścian przełyku, żołądka i dwu-
nastnicy. Badanie pozwala na zdiagnozowanie:
• chorób zapalnych: bakteryjnych, wirusowych i  grzybi-
czych,
• zmian spowodowanych działaniem środków chemicz-
nych,
• zmian łagodnych (polipy) i złośliwych zmian nowotwo-
rowych,
• oceny zaawansowania wielu zmian chorobowych i  ich 
odpowiedniej klasyfikacji np. żylaków przełyku, refluksowego za-
palenia błony śluzowej oraz źródła krwawień z górnego odcinka 
przewodu pokarmowego.

 Wskazania do wykonania gastroskopii są dosyć szero-
kie. Badanie powinny być wykonane u  wszystkich osób po 45 
roku życia mających dolegliwości brzuszne oraz u  młodszych 
chorych, u których chcemy zweryfikować rozpoznanie.
 Niezależnie od wieku pacjenta badanie powinnyśmy 
wykonać, gdy występują objawy alarmowe, sugerujące rozwój 
poważnego schorzenia, w tym choroby nowotworowej.

 Gastroskopię diagnostyczną wykonujemy najczęściej 
z następujących wskazań:
• występowanie dyspesji/bólów brzucha, wzdęcia, zgagi, 
odbijania,
• podejrzenia choroby wrzodowej żołądka lub dwunast-
nicy,
• występowanie dysfagii – trudności w połykaniu,
• podejrzenie lub obecność krwawienia z przewodu po-
karmowego,
• podejrzenie uszkodzeń polekowych górnego odcinka 
przewodu pokarmowego,
• badanie przesiewowe lub kontrolne u osób ze zwiększo-
nym ryzykiem rozwoju nowotworu,
• u  osób: z  długoletnią chorobą refluksową, przełykiem 
Barreta,z niedokrwistością złośliwą w przebiegu zanikowego za-
palenia błony śluzowej żołądka, po przebytej resekcji żołądka.

Co to jest kolonoskopia?
 Kolonoskopia – jest to badanie endoskopowe dolnego 
odcinka przewodu pokarmowego polegające na wprowadzeniu 
przez odbyt specjalnego wziernika zakończonego kamerką (ko-

lonoskopu), który umożliwia oglądanie wnętrza jelita grubego. 
Metoda ta jest niezastąpiona w sytuacji, gdy trzeba zlokalizować 
krwawienie lub występujące zmiany powstałe w  obrębie jelita 
grubego zwane polipami, które bezpośrednio wiążą się z niebez-
pieczeństwem rozwoju nowotworu.
 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zmian w ob-
rębie jelita grubego lekarz pobiera niewielki wycinek w celu dal-
szej analizy. Kolonoskopia może także ujawnić obecność polipów 
w badanym odcinku przewodu pokarmowego, które są główną 
przyczyną rozwoju nowotworu. Większość z nich usuwana jest 
podczas tego zabiegu.

 Kolonoskopia przeprowadzana jest najczęściej w przy-
padku, gdy lekarz podejrzewa u  pacjenta zmiany chorobowe 
w obrębie jelita grubego, których objawami mogą być: krwawie-
nia z  dolnego odcinka przewodu pokarmowego, bóle brzucha, 
zmiany rytmu wypróżnień.
Badanie zalecane jest także profilaktycznie u osób po 50 roku ży-
cia. 
Wskazania diagnostyczne do wykonania badania kolonoskopii:

• zaparcia,
• bóle brzucha
• występowanie krwi w kale,
• podejrzenie raka jelita grubego,
• niedokrwistość z niedoboru żelaza o niejasnej etiologii,
• podejrzenie wrzodziejącego zapalenia jelit lub choroby 
Leśniewskiego-Crohna,
• badania przesiewowe w kierunku polipów i wczesnego 
raka,
• biegunka o niejasnej przyczynie,
• szczeliny odbytu – możliwe jest wykonanie sigmoido-
skopii lub rektoskopii.

 Doświadczona i  wykwalifikowana kadra medyczna 
oraz nowoczesny sprzęt diagnostyczny gwarantują wysoka 
jakość badań oraz bezpieczeństwo pacjenta w  trakcie badań 
endoskopowych wykonywanych w  Zakładzie Endoskopii Dia-
gnostycznej i Zabiegowej.



 Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU

KURIER POWIATOWY  ● 3/2016 (138)10

XXIII SESJA RADY POWIA-
TU LEŻAJSKIEGO 

24.02.br. odbyła się kolejna – XXIII se-
sja Rady Powiatu Leżajskiego. 

Na posiedzeniu radni podjęli m.in. 
Uchwałę w sprawie powołania Rady Mu-
zeum przy Muzeum Ziemi Leżajskiej. 
W lutym br. dobiegła końca kadencja Rady 
Muzeum przy Muzeum Ziemi Leżajskiej. 

Zgodnie z  zapisami ustawy o  muzeach 
oraz statutem muzeum wyłoniono 9-oso-
bową skład Rady, t.j.: Józef Półćwiartek, 
Zdzisław Zawilski, Antoni Bereziewicz, 
Stanisław Chmura, Jerzy Paul, Leszek Po-
łeć, Marian Matkowski, Andrzej Janas, 
Katarzyna Mach-Wawrzaszek. Kandyda-
tów do składy Rady proponowali: samo-
rząd powiatowy,  właściwe ze względu na 
siedzibę muzeum organy jednostek sa-
morządu terytorialnego, stowarzyszenia 
naukowe i  twórcze,  fundacje i  inne in-
stytucje wspierające działalność muzeum, 
dyrektor muzeum i obecna rada muzeum.

Rada Muzeum sprawuje nadzór nad 
wypełnianiem przez muzeum jego po-
winności wobec zbiorów i społeczeństwa, 
ocenia na podstawie przedłożonego przez 
dyrektora muzeum sprawozdania rocz-
nego z  działalności, działalność muzeum 
oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora 
roczny plan działalności. Kadencja człon-
ków rady muzeum trwa cztery lata.

Z prac Zarządu Powiatu 
Leżajskiego

W  lutym br. Zarząd Powiatu Leżajskiego 
obradował na czterech posiedzeniach, na 
których podejmowano szereg ważnych 
kwestii. Podjęte uchwały i przyjęte stano-
wiska to m.in.:
• Stanowisko Zarządu Powiatu 
w  sprawie wniosku dyrektora ZSL w  Le-
żajsku o  wyrażenie zgody na realizację 
wniosku „Utworzenie i  doposażenie pra-
cowni ekologicznej z  mini laboratorium 
chemicznym”
• Podjęcie uchwały w   sprawie 
ogłoszenia konkursu na stanowisko dy-
rektora Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza 
w Nowej Sarzynie

• Podjęcie uchwał w  sprawie po-
informowania Burmistrza Leżajska oraz 
Wójta Gminy Leżajsk o zamiarze podjęcia 
uchwał Rady Powiatu Leżajskiego o  po-
zbawieniu kategorii drogi powiatowej, 
odcinków dróg powiatowych na terenie 
miasta oraz gminy Leżajsk
• Stanowisko Zarządu Powiatu 
w sprawie wniosku Kierownika Biura In-
westycji dotyczącego możliwości dofinan-
sowania robót budowlanych przy obiekcie 
Domu Pomocy Społecznej w  Piskorowi-
cach-Mołynie
• Przyjęcie informacji Kierownika 
Biura Inwestycji o  wydatkowaniu środ-
ków finansowych na zadanie pn. „Wyko-
nanie dokumentacji projektowej instala-
cji solarnej na obiektach: Zespołu Szkół 
Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku, 
Zespołu Szkół Technicznych im. T. Ko-
ściuszki w Leżajsku, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego i Domu Dziec-
ka w Nowej Sarzynie.
• Przyjęcie sprawozdania z  dzia-
łalności Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Jelnej

• Stanowisko Zarządu Powiatu 
w sprawie wniosku Kierownika Biura In-
westycji dotyczącego złożenia wniosku 
o dofinansowanie w ramach ogłoszonego 
naboru z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 w  ramach osi prioryteto-
wej III. Czysta energia działania 3.2 Mo-
dernizacja energetyczna budynków.

 Ponadto Zarząd uczestniczył 
w licznych wydarzeniach naukowych, kul-
turalnych i sportowych na terenie Powiatu 
Leżajskiego, a  także poza jego granicami, 
np.: naradzie roboczej w ramach Zespołu 
do Spraw Systemu Powiadamiania Ra-
tunkowego i  Państwowego Ratownictwa 
Medycznego na terenie Województwa 
Podkarpackiego, naradzie rocznej o  sta-
nie bezpieczeństwa Powiatu Leżajskiego 
w  zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
Podkarpackim Forum Polityki Społecznej 
– Wsparcie Rodziny.

MK

Podczas sesji radni podjęli rów-
nież takie uchwały, jak m.in.:

1. Podjęcie uchwały w  sprawie 
wyrażenia zgody na wystąpienie Powiatu 
Leżajskiego ze Stowarzyszenia Eurore-
gion Karpacki Polska.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej 
Uchwałę Nr XXII/99/2016 Rady Powiatu 
Leżajskiego w sprawie określenia, w od-
niesieniu do jednostek organizacyjnych 
powiatu zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, jednostki obsługującej, jed-
nostek obsługiwanych oraz zakresu obo-
wiązków powierzonych jednostkom ob-
sługującym w ramach wspólnej obsługi.

3. Podjęcie uchwały w  sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
pomiędzy Powiatem Leżajskim a  Wo-
jewództwem Podkarpackim w  sprawie 
określenia szczegółowych zasad współ-
pracy przy realizacji Projektu „PSIP 
– Podkarpacki System Informacji Prze-
strzennej” zaplanowanego do realizacji 
w  ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe 
Podkarpackie” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020.

4. Podjęcie uchwały w  sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finanso-
wej Powiatu Leżajskiego.

5. Podjęcie uchwały w  sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Powia-
tu na 2016 r.

Prezydium Rady

Radni powiatowi

Zarząd Powiatu Leżajskiego
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PORADNICTWO ZAWODOWE

CZYM JEST PORADNICTWO
ZAWODOWE I JAKIE SĄ JEGO FORMY?

  Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, 
realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra informacji i pla-
nowania kariery zawodowej działające w  wojewódzkich urzędach 
pracy. Polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy 
w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po 
taką pomoc do urzędu.

Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu 
pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednic-
twem łącza telefonicznego albo internetowego.

W  ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy urzędu 
prowadzą również grupowe spotkania w formie warsztatów z osoba-
mi potrzebującymi pomocy. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ 
Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO?
Usługa poradnictwa zawodowego jest dostępna za-

równo dla osób zarejestrowanych w powiatowym urzę-
dzie pracy, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych 
oraz pracodawców i ich pracowników.

JAKICH KORZYŚCI
DOSTARCZA USŁUGA?
W  ramach poradnictwa zawodowego możesz uzy-

skać pomoc m.in. w zakresie: wyboru lub zmiany za-
wodu, zaplanowania kariery zawodowej, uzupełnienia 

kwalifikacji zawodowych, określenia swoich kompetencji i zaintere-
sowań, zaplanowania rozwoju zawodowego. 

Pamiętaj! Poradnictwo zawodowe w powiatowych urzędach pra-
cy oraz w centrach informacji i planowania kariery zawodowej jest 
realizowane dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie.

PORADNICTWO INDYWIDUALNE
NA CZYM POLEGA PORADNICTWO INDY-

WIDUALNE? GDZIE I W JAKI SPOSÓB 
MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z  PORADNIC-
TWA ZAWODOWEGO W  FORMIE IN-
DYWIDUALNEJ?

 Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną możesz skorzystać z po-
radnictwa zawodowego w  formie indywidualnej w  Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Leżajsku lub centrum informacji i planowania ka-
riery zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. W ramach świad-
czonej pomocy pracownik urzędu udzieli: 

• porady indywidualnej w siedzibie Urzędu lub porady in-
dywidualnej na odległość przez telefon lub np. mailem, gdy zgłosisz 
potrzebę pomocy w celu rozwiązania swojego problemu zawodowe-
go; 

• informacji indywidualnej w  siedzibie Urzędu lub infor-
macji indywidualnej na odległość przez telefon lub np. mailem, gdy 
zgłosisz potrzebę uzyskania informacji zawodowej. 

W  trakcie porady wspólnie z  pracownikiem urzędu pracy okre-
ślicie twój problem zawodowy i możliwe sposoby jego rozwiązania.

Problemy zawodowe, z którymi możesz zwrócić się o pomoc do 
pracownika urzędu, mogą dotyczyć np. wyboru lub zmiany zawo-
du, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wyboru kie-
runku kształcenia lub szkolenia, planowania rozwoju zawodowego, 
poszukiwania źródeł informacji, wyboru miejsca pracy lub wyboru 
formy pomocy, którą urząd mógłby zaproponować aby pomóc naj-
efektywniej np. kierując cię na szkolenie czy udzielając wsparcia na 
rozpoczęcie własnej działalności. 

PORADNICTWO GRUPOWE
NA CZYM POLEGA PORADNICTWO 
GRUPOWE?

Z  usługi pośrednictwa pracy może skorzystać każdy, gdyż jest 
ono świadczone dla osób zarejestrowanych i  niezarejestrowanych 
w powiatowym urzędzie pracy, w tym obywateli państw EOG, pra-
codawców krajowych oraz pracodawców z  państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
nienależących do Unii Europejskiej i  innych państw jeżeli na pod-
stawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską 
i jej państwami członkowskimi obywatele tych państw mogą korzy-
stać ze swobody przepływu osób. Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną 
możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w  formie grupowej 
w Powiatowym Urzędzie Pracy lub Centrum Informacji i Planowa-
nia Kariery Zawodowej. W ramach świadczonej tam pomocy mo-
żesz skorzystać z: 

• porady grupowej, udzielanej osobom, które potrzebują po-
mocy w celu rozwiązania ich problemów zawodowych lub nabycia 
umiejętności w zakresie poszukiwania pracy; 

• informacji grupowej, udzielanej osobom podczas spotka-
nia informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji za-
wodowej; 

• szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy reali-
zowanego przez Powiatowy Urząd Pracy

GDZIE I W JAKIEJ FORMIE MOŻESZ 
SKORZYSTAĆ Z  PORADNICTWA ZA-
WODOWEGO W FORMIE GRUPOWEJ?

Grupowe formy pomocy świadczone w ramach poradnictwa za-
wodowego są realizowane przez powiatowe urzędy pracy oraz centra 
informacji i planowania kariery zawodowej.

Poradnictwo grupowe realizowane jest w  formie warsztatowej, 
a jego celem jest m.in. pomoc w: lepszym radzeniu sobie w poszuki-
waniu pracy, planowaniu kariery zawodowej i określaniu potencjału 
zawodowego, poznaniu własnych preferencji zawodowych, przygo-
towaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu do rozmowy 
z  pracodawcą, przygotowaniu do założenia działalności gospodar-
czej. 

W ramach poradnictwa grupowego możesz również zgłosić się na 
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy prowadzo-
ne przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY SKORZY-
STAĆ Z USŁUG PORADNICTWA INDY-
WIDUALNEGO LUB GRUPOWEGO?

Jeżeli chcesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie gru-
powej jako osoba zarejestrowana zgłoś się do powiatowego urzędu 
pracy lub centrum informacji i planowania kariery zawodowej.

Następnie uzgodnij potrzebę skorzystania z poradnictwa grupo-
wego ze swoim doradcą klienta np. przy tworzeniu twojego Indywi-
dualnego Planu Działania . 

Rubrykę redaguje PUP w Leżajsku

ABC
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Radosnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych miłości,
pokoju oraz wzajemnej życzliwości

składa 
Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym 

Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

          ROBOTYCY 
          Z CERTYFIKATAMI

 
 Pierwsi  robotycy wykształceni w Zespole Szkół Tech-
nicznych w  Leżajsku otrzymali certyfikaty Akademii Astor 
w Krakowie.
 
 2 lutego br. w  pracowni mechatroniki Zespołu Szkół 
Technicznych w Leżajsku został przeprowadzony pierwszy w hi-
storii szkoły egzamin z obsługi i programowania robotów prze-
mysłowych, który zdawało piętnastu uczniów z  klasy czwartej 
technikum mechatronicznego. Egzamin zakończył się sukcesem. 

Zdali wszyscy uczniowie, uzyskując średnio 90% prawidłowych 
odpowiedzi.  Każdy z naszych robotyków otrzymał świadectwo 
Akademii Astor w Krakowie. Jest to uznawany w nowoczesnym 
przemyśle certyfikat, który umożliwi naszym absolwentom zdo-
bycie pracy jako operator i programista robotów przesyłowych. 

 Przeprowadzona forma egzaminu jest pierwszą tego 
typu w  Polsce. Koordynatorem projektu byli: Dyrektor Akade-
mii Astor Małgorzata Stoch oraz nauczyciel mechatroniki w ZST 
w  Leżajsku Robert Maruszak. Wspólnie z  Akademią Astor 
w Krakowie został opracowany innowacyjny model kształcenia. 
W ramach zajęć specjalizujących, uczniowie klasy czwartej tech-
nikum mechatronicznego, kształcili się praktycznie na nowocze-
snym robocie Kawasaki serii R w pracowni mechatronicznej na-
szej szkoły.   

 Pomysł stworzenia Akademii ASTOR zrodził się z do-
świadczeń firmy ASTOR - dystrybutora nowoczesnych roz-
wiązań przemysłowych w  zakresie automatyzacji i  zarządzania 
produkcją. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów w  obszarze 
poszerzenia wiedzy techniczno-produktowej, zarządzania pro-
jektami oraz szeroko pojętych umiejętności z zakresu doskona-
lenia procesów produkcyjnych. 

 
 Natalia Nykiel z  technikum żywienia i usług gastro-
nomicznych Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku została
laureatką II miejsca Międzyszkolnego Konkursu Gastrono-
micznego „Walentynkowy Czar”.
 11 lutego br. w Zespole Szkół nr 3 Ponadgimnazjalnych 
w  Stalowej Woli odbył się Międzyszkolny Konkurs Gastrono-
miczny „Walentynkowy Czar”. Rywalizowali w  nim uczniowie 
ze szkół w  Sandomierzu, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Leżajsku 
i Rzeszowie. Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku reprezento-
wały uczennice technikum żywienia i usług gastronomicznych: 
Natalia Nykiel i Marta Zawada. 
 Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować po-
trawy, które mogą być serwowane podczas romantycznej kolacji. 
Jako danie główne Natalia przyrządziła:  „Przysmak Damy Ka-
meliowej” (filet z łososia z grillowanym bakłażanem, pomidorem 
i sosem winnym oraz pesto z rukoli), a na deser „Lasagne Romea 
i  Julii” (płaty czekolady przekładane musem z serka mascarpo-
ne z miętą i świeżymi owocami), natomiast Marta przygotowała 
„Filet Afrodyty” (szparagi i papryka zawinięte w płat schabu, do 
tego serduszka z kaszy manny i sałata) oraz „Słodki Pocałunek” 
(galaretka z  szampana z  owocami, udekorowana bitą śmietaną 
i listkami mięty). Jury konkursu, w skład którego wchodziło sze-
ściu szefów kuchni renomowanych restauracji, oceniało nie tylko 
smak i aromat potraw, ale też ich oryginalność, odpowiednie wy-
eksponowanie i prezentację na talerzu. 
 Propozycja Natalii spotkała się z  uznaniem jurorów, 
którzy przyznali jej II miejsce. Opiekę nad uczennicami sprawo-
wały nauczycielki zawodu: Monika Balińska i Anna Bucka.

            KULINARNE WALENTYNKI
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Zdrowych, pogodnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt 
Wielkanocnych. Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz mocy Zmartwychwstałego w tworzeniu wokół nas dobra 

życzy 
Dyrekcja Zespołu Szkół Licealnych

im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

 25 listopada 2015 roku odbył się XXI Ogólnopolski 
Konkurs ALFIK MATEMATYCZNY. Wzięło w  nim udział 69 
uczniów z  ZSL w  Leżajsku. Najlepszy wynik w  klasach pierw-
szych uzyskała Aleksandra Leja (kl. 1 „c”) zdobywając 4 miej-
sce w  województwie, w  klasach drugich wysoki wynik zdobył 

Rafał Ćwiek (kl. 2 „d”) i   
uzyskał 2 miejsce w woje-
wództwie, zaś w  klasach 
trzecich najlepiej wypadł 
Wojciech Szczepanik (kl. 
3 „c”), który wywalczył 2 
miejsce w  województwie. 
Gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów.

       AL

Konkursy chemiczne mają na celu popularyzację nauk ścisłych 
i  przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i  zainteresowań 
szczególnie uzdolnionej młodzieży, a  takiej nie brakuje w  ZSL 
w  Leżajsku.  Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna zakończyła 
się dla Rafała Ćwieka, z kl. 2 „d”, awansem do finału. Praktycz-
ny Ogólnopolski Konkurs Chemiczny pt. „Piękne doświadcze-
nie, fascynujące wyjaśnienie” sprzyjał naszym uczniom, uzyskali 
wysokie lokaty: I miejsce zdobyli: Andrzej Piela i Sławomir Maj, 
z  kl. 3 „a”. II miejsce uzyskały uczennice: Julia Perlak i  Sylwia 
Biały z kl. 3 „a”. Ogólnopolski Konkurs „ALCHEMIK” przyniósł 
wyróżnienie Karolinie Socha z  kl. 3 „a”. Podkarpacki Konkurs 
Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza zakończył się dla Andrze-
ja Pieli, z  kl. 3 „a”, awansem do finału. Ogólnopolski Konkurs 
Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego zakwalifikował do 
etapu finałowego Rafała Ćwieka.
Chemiczne potyczki przyniosły naszym uczniom wiele radości. 
Gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów.             BZ

2 kwietnia (sobota) o  godz. 9.00 odbędzie się w  Zespole Szkół 
Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku III Powiatowy Konkurs 
Piosenki Obcojęzycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych Powiatu Leżajskiego. Serdecznie zapraszamy 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego po-
wiatu do zgłaszania swojego udziału w  kategoriach:  solo/duet  
lub zespół (maksymalnie 5-osobowy). Utwory mogą być wyko-
nywane w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francu-
skim, hiszpańskim. Na stronie internetowej szkoły dostępny jest 
regulamin konkursu.
Konkurs odbędzie się w auli Zespołu Szkół. Serdecznie zaprasza-
my rodziny i przyjaciół naszych wykonawców, a także mieszkań-
ców Leżajska i naszego powiatu, którzy lubią dobrą muzykę, do 
odwiedzenia naszej szkoły i  kibicowania wykonawcom, którzy 
– jesteśmy przekonani – jak każdego roku zaprezentują bardzo 
wysoki poziom.

 
 W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy I huma-
nistyczno – medialnej biorą udział w  warsztatach filmowania 
i  robienia zdjęć. Głównym celem zajęć jest połączenie świata 
kultury wizualnej z  nauką, popularyzowanie i  rozwijanie wie-
dzy oraz kultury medialnej. Warsztaty te inspirują młodych fil-
mowców, dostarczają im 
wielu doznań i zachęcają do 
podejmowania interesują-
cych rozwiązań.  Ćwiczenia 
wzbogacane są przez atrak-
cyjne wyjazdy i  spotkania 
z  pasjonującymi ludźmi. 
W  styczniu bieżącego roku 
odbył się wyjazd do TVP Rzeszów, program wycieczki obejmo-
wał wizytę w studiu i  reżyserce, w pomieszczeniach archiwum, 
montażu i  emisji oraz obejrzenie archiwalnego materiału fil-
mowego. Warsztaty są okazją do rozbudowania zainteresowań, 
kształtowania  pasji i poznawania ciekawych ludzi.     

Zima w tym roku szkolnym zawitała do nas bardzo późno i inau-
guracja narciarskich wyjazdów dla młodzieży z ZSL miała miej-
sce dopiero w styczniu.
Ponownie narciarski ośrodek na Kiczerze w Puławach udostępnił 
nam swoją górkę, gdzie młodzież mogła  się doskonalić i stawiać 
pierwsze kroki na nartach czy też desce.
Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, instruktor, całodzienny 
karnet i zapiekanka na obiad to pakiet tegoroczny, jaki przysłu-
giwał każdemu uczestnikowi szkolnych wyjazdów na narty. Na-
uczyciele wychowania fizycznego pełnili role opiekunów i orga-
nizowali tegoroczne wyprawy, w  których łącznie wzięło udział 
blisko stu uczniów z naszej szkoły. W trakcie jednego z wyjazdów 
zostały zorganizowane zawody narciarskie dla młodzieży, zali-
czane do klasyfikacji punktowej LICEALIADY.  
Kiczera w Beskidzie Niskim to ośrodek, gdzie młodzież czuje się 
dobrze i zapewne będziemy tam wracać w kolejnych sezonach. 
 

„Rysy jesienią” to nowy projekt, który realizowany jest dla 
uczniów klas wojskowych. Pomysł ten obejmuje całoroczne pie-
sze wycieczki na polskie szczyty. Do tej pory „Strzelcy” z  ZSL 
zdobyli m.in. Tarnicę, Halicz, Smerek, Połoninę Caryńską, Tatry 
Wysokie, Tatry Słowackie, Połoninę Wetlińską i  przełęcz Orło-
wicza. 
Obecnie trwają przygotowania do marcowego wyjazdu na Tarni-
cę. Ostatnim etapem będą Tatry Wysokie oraz wspinanie się na 
kolejny dwutysięcznik przed jesiennym zdobyciem największego 
polskiego szczytu, jakim są Rysy. 

SUKCESY MŁODYCH MATEMATYKÓW...

   ...I CHEMIKÓW

   ZAPROSZENIE NA III POWIATOWY KONKURS
        PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

 KICZERA SKI 2015/2016 W OGÓLNIAKU

         PROJEKT „RYSY JESIENIĄ 2016”

      ŚWIAT W OBIEKTYWIE - WARSZTATY
            FILMOWANIA I ROBIENIA ZDJĘĆ
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V EDYCJA NAGRODY „PRZYJACIEL POWIATU LEŻAJSKIEGO”
 W 2016 roku po raz piąty Starosta Leżajski przyzna nagrodę „PRZYJACIEL 
POWIATU LEŻAJSKIEGO” szczególnie zasłużonym osobom i  instytucjom, które 
poprzez swoją aktywność wspierają i przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwo-
ju i promocji Powiatu Leżajskiego w kraju oraz poza jego granicami. Nagroda przy-
znana zostanie w trzech kategoriach: Osobowość, Społecznik, Przedsiębiorca. 
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić radni powiatowi, burmistrzowie 
i  wójtowie z  terenu Powiatu Leżajskiego, organizacje działające na terenie Powiatu 
Leżajskiego (organizacje w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie) instytucje, ośrodki kultury itp., przewodniczący i członkowie kapitu-
ły. Termin składania wniosków to 31 marca 2016r. 

 Formularz wniosku, jak również regulamin konkursu można pobrać ze stro-
ny www.starostwo.lezajsk.pl zakładka „Przyjaciel Powiatu”. 

 Serdecznie zapraszamy uprawnione osoby i instytucje do zgłaszania swoich 
kandydatów do poszczególnych kategorii.  

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK 
OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU

Lp. Nazwa i adres apteki Poniedziałek - Piątek Sobota Niedziela

1. Apteka Prywatna „Pod Gwiazdą”
J. Lorfing 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 22

Apteka czynna całodobowo w porze nocnej
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy

2. Apteka Dr. Max 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 57 7.30 – 19.30 8.00 – 17.00 9.00 – 17.00
3. Apteka Ewa Goch 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 11A 7.00 – 21.00 8.00 – 17.00 9.00 – 17.00
4. Apteka z Sercem 37-300 Leżajsk, ul. Podleśna 27 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 Nieczynna
5. Apteka „Leżajska” 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 78 8.00 – 20.00 8.00 – 15.00 Nieczynna

6. Apteka „Pod Kasztanami” Karakuła S.J.
37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 66 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 Nieczynna

7. Apteka „Pod Klasztorem” H. Kozaczuk
37-300 Leżajsk, ul. Klasztorna 2D 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 9.00 – 12.00

8. Apteka Prywatna T. Kamińska
37-300 Leżajsk, ul. M. C. Skłodowskiej 4B 7.30 – 20.00 8.00 – 15.00 Nieczynna

9. Apteka „Szwajcarska” 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 5a 8.00 – 20.00 8.00 – 18.00 10.00 – 14.00
10. Apteka „Szwajcarska” 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 4 8.00 – 18.00 8.00 – 13.00 Nieczynna
11. Apteka „Zdravila” M. Długosz 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 23 8.00 – 19.00 8.00 – 13.00 Nieczynna

12. Apteka Prywatna „Azalia” K. Saj, K. Stempak
37-310 Nowa Sarzyna ul. Azalii Pontyjskiej 2a 7.30 – 19.00 7.00 – 14.00 Nieczynna

13. Apteka Prywatna K. Saj, K. Stempak
37-310 Nowa Sarzyna ul. Chemików 3a 8.00 – 17.00 8.00 – 12.00 Nieczynna

14. Apteka Prywatna B. Dołęga – Bauer,
37-310 Nowa Sarzyna ul. Kościuszki 37 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 Nieczynna

15. Apteka Prywatna A. Osiniak 37-311 Wola Zarczycka 147 C

8.00 – 17.30
(pon. i środa)
8.00 – 17.00
(wt, czw, pt)

8.00 – 12.00 Nieczynna

16. Apteka Prywatna „Berberis” A. Bocek – Telka
37-306 Grodzisko Dolne 126g 8.00 – 17.00 8.00 – 14.00 Nieczynna

17. Apteka Rodzinna 37-306 Grodzisko Dolne 125 C 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 Nieczynna
18. Apteka Prywatna M. Serkiz 37-303 Kuryłówka 530a 9.00 – 17.00 9.00 – 10.00 Nieczynna
19. Apteka Lafarma 37-310 Nowa Sarzyna, ul. 1-go Maja 7 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 Nieczynna
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I m p r e z y
Ku l tu ra lne

SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO 
KLUBU KSIĄŻKI

Termin: każda trzecia środa miesiąca 
w godzinach 16.30-18.00

Miejsce: Biblioteka Publiczna w  Leżaj-
sku, ul. Jarosławska 1

Organizator: MCK Biblioteka Publicz-
na w Leżajsku

KONKURS RECYTATORSKI 
„BARWNY ŚWIAT POEZJI”

Termin:  kwiecień                        
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku 

Dolnym                
Organizator: Ośrodek Kultury w Gro-

dzisku Dolnym           
    Krótki opis: Konkurs adresowany jest 
do uczniów szkół z terenu Gminy Grodzi-
sko Dolne. Nagrodą w  konkursie będzie 
Laur Wójta Gminy Grodzisko Dolne.

„SYMBOLE NASZEJ HISTORII”
Termin: kwiecień   
Miejsce: Ekspozycja w  Muzeum Ziemi 

Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej

WIELKIE I MAŁE PASJE
LEŻAJSZCZAN

Termin: kwiecień, maj, czerwiec
Miejsce: Biblioteka Publiczna w  Leżaj-

sku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publicz-

na w Leżajsku
Krótki opis: Od kwietnia do czerwca 

każdego miesiąca prezentowani będą ko-
lekcjonerzy i  amatorscy twórcy leżajscy. 
Towarzyszyć temu będą ekspozycje i wy-
stawy.

„FILMOWY KLUB KONESERA”
Termin: kwiecień, maj, czerwiec
Miejsce: MCK BP-Filia Nr 1ul. Mickie-

wicza 65
Organizator: MCK BP - Filia Nr 1
Krótki opis: Cotygodniowe projekcje 

filmów i  spektakli teatralnych z  dobrym 
znakiem jakości. Będzie to przegląd fil-
mów znanych reżyserów od lat tuż powo-
jennych XX wieku aż po współczesność.

WYSTAWA: „ŚWIAT TORUŃ-
SKIEGO PIERNIKA”

Termin: kwiecień, maj, czerwiec   
Miejsce: Ekspozycja w Muzeum Ziemi 

Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej

WYSTAWA: PAWEŁ HADER - 
„PORTRETY”

Termin: 7 kwiecień, godz.16.00
Miejsce: MCK BP-Filia Nr 1 (Galeria) 

ul. Mickiewicza 65
Organizator: MCK BP - Filia Nr 1
Krótki opis: Wystawa poświęcona 

twórczości Pawła Hadera, samouka spe-
cjalizującego się w  rysowaniu ołówkiem 
i kredkami.

XXIII OGÓLNOPOLSKA, 
XXIV PODKARPACKA PARADA 

STRAŻY WIELKANOCNYCH 
„TURKI 2016”

Termin: 10 kwietnia
Miejsce: Stadion Sportowy MZKS 

„UNIA” w Nowej Sarzynie
Organizator: Burmistrz Miasta i Gmi-

ny Nowa Sarzyna, Ośrodek Kultury w No-
wej Sarzynie, Wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie, Powiat Leżajski

Krótki opis: Impreza zorganizowana 
pod patronatem honorowym Posła na 
Sejm RP Jerzego Paula oraz Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. 

Parada Straży Wielkanocnych jest wy-
nikłym z  tradycji chrześcijańskiej nie-
zwykle barwnym plastycznie, muzycznie 
i kulturowo widowiskiem, które przyciąga 
ogromną rzeszę widzów. „Turki” to regio-
nalna nazwa straży pełniących wartę przy 
symbolicznym Grobie Pańskim w okresie 

od Wielkiego Piątku do mszy św. rezu-
rekcyjnej w Niedzielę Wielkanocną w ko-
ściele katolickim obrządku rzymskiego. 
Ten zwyczaj zachował się w szczególności 
w  Polsce południowowschodniej w  rejo-
nie Dolnego Sanu w  okolicach Leżajska 
i  Przeworska. Rokrocznie imprezę tę od-
wiedza kilka tysięcy widzów. Szacuje się, iż 
w tym wydarzeniu  w bieżącym roku weź-
mie udział ok. 1500 wykonawców bezpo-
średnich czyli „Turków” i muzyków z to-
warzyszących im orkiestr z  całej Polski. 
Paradę wszystkich oddziałów, która od-
będzie się na stadionie sportowym MZKS 
„Unia” poprzedzi uroczysta Msza Święta 
w kościele pw. NMP w Nowej Sarzynie.

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
I FILMOWY 

„PRZYSTANEK LEŻAJSK” 
Termin: 10 kwietnia – 30 maja
Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator:  MCK – CITiK,  filia BP
Krótki opis: Celem konkursu jest po-

pularyzowanie miejsc zabytkowych w Le-
żajsku. W  konkursie mogą brać udział 
uczniowie szkół podstawowych i  gimna-
zjum.

GMINNY PRZEGLĄD STRAŻY 
GROBOWYCH

Termin: 17 kwietnia
Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizatorzy: GOK, OK w  Wierza-

wicach, ZS w  Wierzawicach, KGW, OSP, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice, 
Komitet Organizacji Obchodów 625-lecia 
Wierzawic

KONKURS PLASTYCZNY 
„MÓJ ZAJĄCZEK
WIELKANOCNY”

Termin:  do 19 kwietnia
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku 

Dolnym                
Organizator: Ośrodek Kultury w  Gro-

dzisku Dolnym           
   Krótki opis: Celem konkursu jest po-
budzanie do działań twórczych, kultywo-
wanie tradycji wielkanocnych oraz rozwi-
janie kreatywności i pomysłowości wśród 
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjów.

KWIECIEŃ
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KONCERT JUBILEUSZOWY 
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „SAN”

Termin:  23 kwietnia, godzina 19.00                                                                                     
Miejsce: Sala widowiskowa Miejskiego 

Centrum Kultury w Leżajsku                      
Organizator: Miejskie Centrum Kultu-

ry w Leżajsku

TARGI ŚLUBNE
Termin: Termin: 24 kwietnia
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-

rzynie
Organizator: Ośrodek Kultury w  No-

wej Sarzynie
Krótki opis: Na Targach Ślubnych spró-

bujemy zaprezentować wszystko, co wiąże 
się z przygotowaniem ślubu i wesela.

KWIETNIOWE HARCE 
TEATRALNE – POWIATOWY 

PRZEGLĄD TEATRÓW
DZIECIĘCYCH

Termin: 28 kwietnia
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Krótki opis: Powiatowy Przegląd Te-

atrzyków Dziecięcych w Giedlarowej

DZIEŃ POWIATU 
LEŻAJSKIEGO 

Termin: maj
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizatorzy: Powiat Leżajski
Krótki opis: Uroczyste wręczenie me-

dalu „Przyjaciel Powiatu Leżajskiego” 
w  następujących kategoriach: Przedsię-
biorca, Osobowość, Społecznik.

      „NOC MUZEÓW 2016”                                        
Termin: maj  
Miejsce: Ekspozycje w  Muzeum Ziemi 

Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej 
Krótki opis: W  ramach Europejskiej 

Nocy Muzeów odbędzie się bezpłatne 
zwiedzanie ekspozycji w Muzeum.

XXIV OGÓLNOPOLSKIE SPO-
TKANIA SKRZYPKÓW GRAJĄ-

CYCH MUZYKĘ LUDOWĄ 
„Maj - Danówka - 2016”

Termin: 1 maja
Miejsce: Łukowa – Dom Strażaka
Organizator: Stowarzyszenie Folklory-

styczne „Majdaniarze”, Sołtys Wsi Łukowa
Impreza zorganizowana pod patrona-

tem Starosty Leżajskiego.

GMINNE OBCHODY 
ROCZNICY UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA
Termin: 3 maja
Miejsce: Kościół parafialny w  Brzózie 

Królewskiej
Organizatorzy: OK w Brzózie Królew-

skiej, GOK w Giedlarowej
Krótki opis: Uroczysta Msza Św. w in-

tencji Ojczyzny, apel pamięci, złożenie 
kwiatów.

UROCZYSTE OBCHODY ŚW. 
KONSTYTUCJI 3 MAJA 

POŁĄCZONE ZE ŚWIĘTEM 
STRAŻAKA

Termin:  3 maja
Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne              
Organizatorzy: Wójt Gminy Grodzisko 

Dolne, Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym 

Krótki opis: W tym dniu odbywają 
się uroczystości upamiętniające Święto 
Konstytucji 3 Maja oraz Gminny Dzień 
Strażaka.

TURNIEJ WIEDZY O UNII 
EUROPEJSKIEJ

Termin:  10 maja 
Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator:  MCK - CITiK , filia BP

FESTIWAL PIOSENKI PRZED-
SZKOLNEJ „KACZUCHA”

Termin:  11 maja
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej
Organizator: WDK w Kolonii Polskiej

DNI KWITNACEJ
                     AZALII                              
Termin: 15 maja
Miejsce: Rezerwat „Kołacznia” w  Woli 

Zarczyckiej
Organizator: Ośrodek Kultury w  No-

wej Sarzynie.

KONKURS LITERACKO-PLA-
STYCZNY „MOJA WIEŚ – MOJA 

GMINA – MOJA MAŁA
OJCZYZNA”

Termin:  16 maja– 30 czerwca            
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku 

Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury w  Gro-

dzisku Dolnym                                   

SPOTKANIA Z LITERATURĄ
- „ORYGINALNI 

I KONTROWERSYJNI”
Termin: 17 maja, godz.10.00
Miejsce: MCK BP-Filia Nr 1 ul. Mickie-

wicza 65
Organizator: MCK BP - Filia Nr
Krótki opis: Prelekcja skierowana do 

młodzieży szkoły średniej dotycząca 
twórczości pisarzy funkcjonujących w po-
wszechnym odbiorze.

IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
MUZYKI DAWNEJ

Termin: 18-20 maja
Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna 

I stopnia w Leżajsku, MCK w Leżajsku
Organizator:  PSM , MCK

MUZYNKA – PRZEGLĄD PIO-
SENKI PRZEDSZKOLNEJ

Termin: 20 maja
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-

rzynie
Organizator: Ośrodek Kultury w  No-

wej Sarzynie

MAJ
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„WYSTAWA 
KOLEKCJONERSKA”

Termin: 20 maja, godz.16.00
Miejsce: MCK BP-Filia Nr 1 (Galeria) 

ul. Mickiewicza 65
Organizator: MCK BP - Filia Nr 1

OGÓLNOPOLSKIE PREZENTA-
CJE TRADYCYJNYCH POTRAW 

WIEJSKICH – 
„WŁOŚCIAŃSKIE JADŁO”

Termin: 22 maja
Miejsce: Stadion sportowy w  Giedlaro-

wej
Organizatorzy: GOK Gminy Leżajsk

DZIEŃ RODZINY
Termin:  22 maja
Miejsce: Ośrodek Kultury w  Grodzisku 

Dolnym                     
Organizator: Ośrodek Kultury w  Gro-

dzisku Dolnym                           
 

PIKNIK RODZINNY
Termin: 22 maja 
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Brzyskiej 

Woli
Organizator: SP w Brzyskiej Woli, GOK 

w Kuryłówce

PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ
Termin: 22 maja 
Miejsce: Franciszkański Ośrodek Kultu-

ry
Organizatorzy: Powiat Leżajski, Miasto 

Leżajsk, Klasztor OO. Bernadynów, ZSL 
w Leżajsku, MCK Leżajsk

Krótki opis: Przegląd rozpocznie się 
uroczystą Mszą Świętą. Dalsza część od-
będzie się w FOK.

REKONSTRUKCJA
HISTORYCZNA PACYFIKACJI 

LEŻAJSKA Z 1943 R.
Termin: 29 maja
Miejsce: Leżajsk, Muzeum Ziemi Le-

żajskiej, ul. Mickiewicza
Organizator: Miejskie Centrum Kul-

tury w Leżajsku wraz z Pracownią Doku-
mentacji Dziejów Miasta, Muzeum Zie-
mi Leżajskiej

Krótki opis: Przeprowadzenie po raz 
pierwszy rekonstrukcji historycznej tra-
gicznych wydarzeń ukazujących przebieg 

Pacyfikacji Leżajska, która miała miejsce 
podczas II wojny światowej.

W  rekonstrukcji historycznej wezmą 
udział członkowie profesjonalnych grup 
rekonstrukcyjnych, członkowie Oddziału 
Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Puł-
ku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskie-
go, strzelcy z  JS 2035 STRZELEC, har-
cerze hufca ZHP w  Leżajsku, Młodzież 
Wszechpolska  i  wolontariusze. W  ra-
mach przedsięwzięcia zostanie przygo-
towana publikacja historyczna, nagrania 
wywiadów ze świadkami historii i  film 
ukazujący przebieg rekonstrukcji pacy-
fikacji.

Rekonstrukcja odbędzie się pod patro-
natem Jerzego Paula Posła na Sejm RP 
i Mieczysława Golby Senatora RP.

Ponadto w  wydarzeniach towarzy-
szących rekonstrukcji, które odbywać 
się będą przy Muzeum Ziemi Leżajskiej 
i  Miejskim Centrum Kultury w  Leżaj-
sku wystąpi Orkiestra Reprezentacyjnej 
w  barwach 20 Pułku Ułanów im. Kró-
la Jana III Sobieskiego, Żołnierze wraz 
ze sprzętem wojskowym z  21 Brygady 
Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

Opis historyczny:
W wyniku zdrady jednego z członków 

podziemia Waleriana Mirka, okupant 
hitlerowski dokonał pacyfikacji miasta 
Leżajska, która dotknęła członków zbroj-
nego podziemia walczących w  leżajskiej 
placówce Armii Krajowej oraz przypad-
kowych mieszkańców Leżajska i okolic.

W  wyniku przeprowadzonej pacyfi-
kacji aresztowanych zostało ponad 200 
osób, represjami dotkniętych zostało 
bezpośrednio 67 osób, z czego w różnych 
okolicznościach zginęło 47 osób w  tym: 
28 - rozstrzelanych w egzekucji, 10 - zabi-
tych w różnych okolicznościach na tere-
nie miasta, 21 - wywiezionych do obozu 
w Pustkowie, 8 - wywiezionych do Gesta-
po w Jarosławiu, Razem 67 - osób w tym: 
62 mężczyzn i 5 kobiet.

DZIEŃ DZIECKA
Terminy: 1 czerwca
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizator: Ośrodek Kultury w  No-

wej Sarzynie

GMINNE ŚWIĘTO 
PRZEDSZKOLAKA

Termin: 1-2 czerwca
Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizatorzy: OK w Wierzawicach

PIKNIK RODZINNY 
W WIERZAWICACH

 Termin: 5 czerwca
Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizatorzy: GOK, OK w  Wierza-

wicach, ZS w Wierzawicach, KGW, OSP, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierza-
wice, Komitet Organizacji Obchodów 
625-lecia Wierzawic

DZIEŃ DZIECKA
Termin: 5 czerwca               
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku 

Dolnym                            
Organizatorzy: Ośrodek Kultury, 

Szkolne Koło „Caritas” w Gr. Dolnym.
Krótki opis: Piknik dla dzieci i  mło-

dzieży, gry, zabawy, quizy na świeżym 
powietrzu oraz występy zespołów działa-
jących pod patronatem Ośrodka Kultury 
w Grodzisku Dolnym.

KONKURS RECYTATORSKI; 
„W KRĘGU EROTYCZNYCH

ZAKLĘĆ” 
Termin: 8 czerwca, godz.10.00
Miejsce: MCK BP-Filia Nr 1 (Galeria) 

ul. Mickiewicza 65
Organizator: MCK BP - Filia Nr 1

ZAKOŃCZENIE ROKU 
KULTURALNEGO

Termin: 8 czerwca
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej
Organizator: WDK w Kolonii Polskiej

SKRZYPEK NA DACHU
Termin: 12 czerwca
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Gminny Ośrodek Kultu-

ry w Leżajsku, Muzeum Ziemi Leżajskiej, 
Miejskie Centrum Kultury

 
WYSTAWA PLASTYCZNA

DZIECI I MŁODZIEŻY 
„ŚWIAT W OCZACH DZIECI”
Termin:15-17 czerwca
Miejsce: MCK Leżajsk
Organizator: MCK Leżajsk
Krótki opis: Wystawa prezentuje prace 

plastyczne dzieci i  młodzieży: kółka pla-
stycznego „Fantazja”, pracowni plastycznej 
„Barwa”, kółka ceramicznego w Miejskim 
Centrum Kultury w Leżajsku

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z RENATĄ PIĄTKOWSKĄ

Termin: 17 czerwca, godz. 11.45
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżaj-

sku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publicz-

na w Leżajsku

CZERWIEC
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XXX JUBILEUSZOWY FESTI-
WAL PIOSENKI PRZEDSZKOL-

NEJ „ISKIERKA 2016”
Termin: 17 i 19 czerwca                                                                                        
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury 

w Leżajsku 
Organizator: Miejskie Centrum Kultu-

ry w Leżajsku

DNI GMINY KURYŁÓWKA
Termin: 18-19 czerwca
Miejsce: Kuryłówka
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, 

GOK w Kuryłówce

      MIODOBRANIE                       
Termin: 19 czerwca
Miejsce: Dom Kultury w Jelnej
Organizator: Ośrodek Kultury w  No-

wej Sarzynie

ŚWIĘTO WSI STARE MIASTO- 
IMPREZA PLENEROWA

Termin: 19 czerwca
Miejsce: stadion sportowy w  Starym 

Mieście
Organizatorzy: GOK, KGW w Starym 

Mieście             

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD 
TRZEBOŚNICĄ

Termin: 26 czerwca
Miejsce: Dom Kultury w Judaszówce
Organizator: Ośrodek Kultury w  No-

wej Sarzynie

ŚWIĘTO WSI DĘBNO 
– RODZINNY PIKNIK 

PLENEROWY
Termin: 26 czerwca
Miejsce: OK w Dębnie
Organizatorzy: OK, KGW w  Dębie, 

GOK Gminy Leżajsk

UROCZYSTOŚĆ PATRIO-
TYCZNA  Z CYKLU „…BY 

POKOLENIA PAMIĘTAŁY…”-   
KALÓWKA

Termin: 26 czerwca
Miejsce: Kuryłówka (kościół Św. Józefa 

w Tarnawcu, pomnik na Kalówce) 
Organizator: GOK i GBP w Kuryłówce

XXV MIĘDZYNARODOWY FE-
STIWAL MUZYKI ORGANOWEJ 
I KAMERALNEJ LEŻAJSK 2016

Festiwal realizowany jest przy pomocy 
finansowej Ministerstwa Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego.

Komitet Organizacyjny Festiwalu: 
Miasto Leżajsk, Powiat Leżajski, Gmina 
Leżajsk, Miasto i  Gmina Nowa Sarzyna, 
Klasztor OO. Bernardynów w  Leżajsku, 
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 

Biuro Organizacyjne Festiwalu: Miej-
skie Centrum Kultury w Leżajsku, Irene-
usz Wołek - Dyrektor Biura Organizacyj-
nego, Dyrektor MCK w Leżajsku 

Dyrektor Artystyczny Festiwalu - Józef 
Serafin, profesor Akademii Muzycznej im. 
F. Chopina w Warszawie, a także profesor 
i  kierownik Katedry Organów Akademii 
Muzycznej w Krakowie.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej odbywa się w okresie 
letnim każdego roku w leżajskiej Bazylice 
Ojców Bernardynów od 25 lat. Corocznie 
bierze w nim udział kilkudziesięciu arty-
stów światowej sławy z  kraju i  zagranicy. 
Zasadniczym celem Festiwalu jest pro-
mowanie na terenie Polski południowo-
-wschodniej twórczości muzycznej (głów-
nie organowej i kameralnej), ukazanie jej 
w  bogatym kontekście kultury polskiej 
i  światowej poprzez konfrontację trady-
cji i  nowoczesności, ale też prezentowa-
nie różnorodnych gatunków muzycznych 
oraz technik wykonawczych. Barokowe 
organy w Leżajsku uznawane są za jedne 
z  najdoskonalszych w  Europie.Wstęp na 
wszystkie festiwalowe koncerty jest bez-
płatny. Organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość zmian w harmonogramie.

 Data Bazylika Scena 
zewnętrzna

Franciszkański 
Ośrodek Kultury 

24.06.2016
piątek 

Józef Serafin- organy
Orkiestra Symfoniczna Filhar-

monii Podkarpackiej, Chór 
Wydziału Muzyki UR,Beata 

Bilińska – fortepian

25.06.2016
sobota

Anna Przybysz (organy)          
Kwintet Piotra Barona          

Łukasz Kołakowski (organy) 

26.06.2016
niedziela

Koncert  z mu-
zyką filmową  

Wojciecha 
Kilara – Orkie-

stra Symfoniczna 
Filharmonii 

Podkarpackiej                    
godz.19.00

Państwowa Szkoła 
Muzyczna I st. nr 3 im. 

Juliusza Zarębskiego
Państwowej Szkoły 

Muzycznej 
w Leżajsku 

godz.17.00-18.30

27.06.2016
poniedziałek 

Marek Toporowski (organy)
Tomasz Ślusarczyk (trąbka) 

Chór „Emaus” 
z Leżajska

Chór Św. Jakuba 
z Krzemienicy

04.07.2016
poniedziałek

Balazs Szabo (Węgry) - 
(recital organy)                                           

11.07.2016
poniedziałek

Franz Danksagmueller 
(Austria) - organy                                    

18.07.2016
poniedziałek

Julian Gembalski (organy) 
  Warszawski duet 

akordeonowy                 
25.07.2016

poniedziałek
Roman Perucki (organy)     

Jarosław Sereda -saksofon
01.08.2016

poniedziałek
Jiyang Kim-Barthen (Korea 

Płd.)  - organy recital                     

08.08.2016
poniedziałek

Kamil Mossakowski-recital 
organy -                                                         

Magdalena Kołcz
Edward Zieńkowski

Część kulturalną przygotowała:
 Małgorzata Kurasz
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I m p r e z y
s p o r t o w e

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY 
PŁYWACKIE „WIOSNA 2016” 

Termin: kwiecień 
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR)
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Nowej Sarzynie
Krótki opis: Zawody pływackie będą 

podzielone na 6 kategorii wiekowych 
z  udziałem zespołów z  Nowej Sarzyny, 
Powiatu Leżajskiego, Dolyny oraz innych 
miast z Województwa Podkarpackiego.

 
DRUŻYNOWE MISTRZO-

STWA WOJEWÓDZTWA JU-
NIORÓW, KADETÓW 

I MŁODZIKÓW W TENISIE 
STOŁOWYM

 
Termin: 10 kwietnia
Miejsce: Nowa Sarzyna, 
Organizator: Podkarpacki Okręgowy 

Związek Tenisa Stołowego, Pariafialny 
Uczniowski Klu Sportowy „Arka” przy 
Parafii Rzymsko-Katolickiej w  Łętowni, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w No-
wej Sarzynie

Krótki opis: Najlepsze w  poszczegól-
nych kategoriach wiekowych drużyny wy-
walczą awans do Mistrzostw Polski.

FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI 
JUNIORÓW W PIŁCE 

SIATKOWEJ

Termin: 13-17  kwietnia
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych im. 

T.  Kościuszki w Leżajsku
Organizator: Leżajskie Towarzystwo 

Sportowe „Feniks” Leżajsk
Krótki opis: Osiem najlepszych zespo-

łów w Polsce będzie walczyć o medale Mi-
strzostw Polski  w kategorii Juniorów. 

ELIMINACJE DO MISTRZOSTW 
POLSKI W RAMACH X PUNK-

TOWANEGO WYŚCIGU KO-
LARSKIEGO W KOLARSTWIE 
GÓRSKIM O PUCHAR ZIEMI 

LEŻAJSKIEJ I STAROSTY 
LEŻAJSKIEGO

 
Termin: 17 kwietnia
Miejsce: Kolarski Ludowy Klub Sporto-

wy „Azalia” w Brzózie Królewskiej                                                
Organizator: Tarnogóra (las kopecki)
Krótki opis: Zawody rozegrane zostaną 

w  8 kategoriach wiekowych wśród kobiet 
i  mężczyzn od żaka do juniora. W  zawo-
dach weźmie udział około 150 zawodników 
i zawodniczek z całego kraju na czele z me-
dalistami Mistrzostw Polski. 

POWIATOWA LIGA W PIŁCE 
NOŻNEJ O KLUBOWE MI-

STRZOSTWO POWIATU LEŻAJ-
SKIEGO – SEZON 2016

 
Termin: 2 maja – 31 października
Miejsce: Teren Powiatu Leżajskiego
Organizator: Ośrodek Kultury w  Gro-

dzisku Dolnym, Powiatowe Zrzeszenie 
Zespołów Sportowych w Leżajsku, Powiat 
Leżajski.

Krótki opis: Powiatowa liga w piłce noż-

nej organizowana jest w kategorii młodzi-
ków, trampkarzy i  juniorek. Biorą w  niej 
udział drużyny dziewcząt i chłopców z te-
renu Powiatu Leżajskiego i z poza jego ob-
szaru. Rozgrywki prowadzone są w sezonie 
„wiosna-jesień” w  systemie „każdy z  każ-
dym – mecz i rewanż” w różnych miejsco-
wościach naszego powiatu. Celem rozgry-
wek jest popularyzacja i  upowszechnianie 
piłki nożnej w  powiecie, podwyższenie 
wyszkolenia zawodników oraz wyłonienie 
klubowego mistrza powiatu w poszczegól-
nych kategoriach w roku 2016.

RAJD ROWEROWY „PO 
ZDROWIE”

Termin: 21 maja, zbiórka godz.8.30, pod 
pomnikiem JP II                                

Miejsce: trasa rajdu będzie wiodła przez 
Leżajsk – Julin – Leżajsk

Organizator: Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Leżajskiej, współorganizacja  MCK 
CITiK

Krótki opis: Mieszkańcy Leżajska będą 
mieli okazję wziąć udział w  rajdzie przy-
rodniczo-historycznym oraz konkursach, 
które z  pewnością wzbogacą wiedzę hi-
storyczną nie tylko dzieci i młodzieży, ale 
także osób dorosłych.  Bezpośredni kon-
takt z przyrodą i ruch na świeżym powie-
trzu  wpłynie korzystnie na rozwój tężyzny 
fizycznej.

KWIECIEŃ

MAJ
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XIV MIĘDZYSZKOLNE
SPŁAWIKOWE ZAWODY

WĘDKARSKIE 

Termin: 21 maja
Miejsce: Nowa Sarzyna (stawy Janda)
Organizator: Koło PZW Nr 28 „Szu-

warek”w  Nowej Sarzynie, Urząd Miasta 
i  Gminy w  Nowej Sarzynie, Uczniowski 
Klub Sportowy „Azalia” przy Szkole Pod-
stawowej i Gimnazjum w Woli Zarczyckiej

RODZINA RAZEM
 
Termin: czerwiec
Miejsce: Wola Zarczycka
Organizator: Przedszkole Samorza-

dowe w  Woli Zarczyckiej, Urząd Miasta 
i Gminy w Nowej Sarzynie.                          

III POWIATOWY TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ IM. RYSZARDA 

OSTROWSKIEGO 

Termin: czerwiec
Miejsce: Leżajsk, Kompleks sportowy 

„Orlik” przy ZSL w Leżajsku, 
Organizator: Powiat Leżajski 

SPŁAWIKOWE ZAWODY 
WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNIA 

DZIECKA 
Termin: 1 czerwca
Miejsce: Nowa Sarzyna (stawy Janda)
Organizator: Koło PZW Nr 28 „Szuwa-

rek” w Nowej Sarzynie. 

POKAZ GIMNASTYKI ARTY-
STYCZNEJ UCZNIÓW ZE SZKO-

ŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
W LEŻAJSKU 

Termin: 1 czerwca
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury 

w Leżajsku 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury 

w Leżajsku  - CITiK
Krótki opis: Impreza promującą zdrowy 

styl życia dla mieszkańców Leżajska.

ZAWODY WĘDKARSKIE 
Z OKAZJI „DNIA DZIECKA” 
I KONKURS EKOLOGICZNY

 
Termin: 5 czerwca  
Miejsce: Grodzisko Dolne (zalew „Czy-

ste”)
Organizator: Koło PZW Nr 37 ”Pstrąg” 

w Grodzisku Dolnym

MARSZOBIEG „BEZPIECZNE 
WAKACJE” X EDYCJA 

Termin: 3 czerwca
Miejsce: Nowa Sarzyna (stadion MZKS 

„UNIA”)
Organizator: Klub Honorowych Daw-

ców Krwi PCK w  Nowej Sarzynie, Urząd 
Miasta i  Gminy w  Nowej Sarzynie, Ko-
menda Powiatowa Policji w Leżajsku, Jed-
nostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Nowej 
Sarzynie, Grupa I  Pomocy PCK w  Nowej 
Sarzynie, Dział Bezpieczeństwa Technicz-
nego I  Ochrony Środowiska Zakładów 
Chemicznych Organika Sarzyna S.A. 

Krótki opis: Głównym celem organiza-
cji marszobiegu w  ramach ogólnopolskiej 
akcji  pod hasłem „Bezpieczne Wakacje” 
jest propagowanie prozdrowego stylu ży-
cia, dbania o  kondycję fizyczną, popula-
ryzacja idei Honorowego Dawstwa Krwi 
PCK, a  przede wszystkim  zwiększenie 
bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji po-
przez przekazanie dzieciom podstawowych 
informacji na temat zagrożeń z  zakresu: 
bezpieczeństwa w  ruchu drogowym, za-
grożeń powstających na wskutek spożywa-
nia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania 
narkotyków, zagrożeń kryminalnych, na 
jakie narażone są dzieci podczas waka-
cji, zasad bezpieczeństwa na kąpieliskach 
i szlakach turystycznych, udzielania pierw-
szej pomocy przed lekarskiej, wybranych 
zagadnień P/Poż, zasad zachowania się 
nad wodą w lesie, parkach krajobrazowych 
oraz ochrony środowiska naturalnego.  Jest 
to całodzienna masowa impreza o charak-
terze piknikowym, w  której udział bierze 
około 300 dzieci ze szkół podstawowych 
terenu Gminy Nowa Sarzyna. Cieszy się 
ona ogromną popularnością i  zaintereso-
waniem wśród dzieci, jak i wychowawców, 
dużym poparciem władz okręgowych 
PCK, władz samorządowych i przychylno-
ścią sponsorów. 

3 LEŻAJSKI BIEG ZOŚKI TU-
ROSZ NA DYSTANSIE 15 KM 

 
Termin: 4 czerwca,  start 10:00
Miejsce: Leżajsk
Organizator: Uczniowski Klub Sporto-

wy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w  Le-
żajsku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Leżajsku, Miasto Leżajsk, Miejskie Cen-

trum Kultury w Leżajsku 
Krótki opis: Dodatkowo w  tym dniu 

odbęda się biegi dla młodzieży na 3 km 0,5 
km  i spacer z kijkami  dystans 10 km. 

  www.biegzoskiturosz.pl

LETNI PIKNIK SPORTOWY
 
Termin: 7 czerwca
Miejsce: Łętownia (Gimnazjum Sołec-

two Majdan Łętowski), 
Organizator: Uczniowski Klub Sporto-

wy „Lasovia” przy Gimnazjum w Łętowni, 
Sołectwo Majdan Łętowski, Urząd Miasta 
i Gminy w Nowej Sarzynie.

                          
       XIII OGÓLNOPOLSKI TUR-
NIEJ SZACHOWY DLA DZIECI, 

MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJ-

SKIEGO O „UŚMIECH DZIECKA 
2016” 

 
Termin: 11 czerwca, godz. 10:00
Miejsce: Zespół Szkół Licealnych im. B. 

Chrobrego  w Leżajsku
Organizator: Uczniowski Klub Sporto-

wy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżaj-
sku               

Krótki opis: Turniej organizowany od 
dwunastu lat promujący szachy w  powie-
cie leżajskim z udziałem dzieci, młodzieży 
i dorosłych w różnych grupach wiekowych.

BIEG „TROPEM BRZÓŹNIAŃ-
SKIEGO WILKA”

 
Termin: 18 czerwca, godz. 10:30
Miejsce: Brzóza Królewska
Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Brzóza Królewska 
www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl

Krótki opis: Celem organizowanej akcji 
jest promocja atrakcyjnych terenów oko-
licznych lasów, propagowanie walorów 
przyrodniczych brzóźniańskiego obszaru 
chronionego krajobrazu, zachęcenie do 
aktywnego wypoczynku na łonie przyro-
dy oraz popularyzacja biegania, jako naj-
prostszej formy aktywności ruchowej. 

              
 Część sportową przygotowała: 

Katarzyna Ćwikła

CZERWIEC
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POZWOLENIE NA BUDOWĘ

 Miejsce załatwienia: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 
Wydział Architektury i  Budownictwa z  siedzibą przy ul. M.C. 
Skłodowskiej 8, tel. 17 24 04 550

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o pozwolenie na budowę – dostępny w Sta-
rostwie Powiatowym w Leżajsku lub na stronie internetowej Sta-
rostwa: www.starostwo.lezajsk.pl • Jak załatwić sprawę • Wydział 
Architektury i Budownictwa 

2. Załączniki do wniosku:
•  cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z  opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami i  innymi dokumentami wyma-
ganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie 
projektantów ewentualnie sprawdzającego projekt budowlany 
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktu-
alnym na dzień opracowania projektu. Do projektu budowlane-
go należy dołączyć oświadczenie projektanta i  sprawdzającego 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2 egz. projektu 
budowlanego po zatwierdzeniu organ zwraca inwestorowi.
•   oświadczenie inwestora o  posiadanym prawie do dyspono-
wania nieruchomością na cele budowlane (do pobrania na 
w/w stronie internetowej)
•   decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepi-
sami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
•   upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego 
w imieniu inwestora 

Opłaty
 Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złoże-
nia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 
8 lub w  kasie Urzędu Miejskiego w  Leżajsku ul. Rynek albo 
na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 
2720
Opłaty skarbowe:
•   w przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmujące-
go więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera 
się od każdego obiektu odrębnie
•   od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł 

od pozwolenia na budowę: 
•   budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospo-
darczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m2 powierzchni użyt-
kowej po 1 zł, nie więcej niż 539 zł
•   budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rol-
nym – 14 zł
•   innego budynku – 48 zł

•   studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ście-
ków – 20 zł
•   budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
•   sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z  wyjąt-
kiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 
– 2143 zł
•   sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km - 105 zł
•   innych budowli – 155 zł
•  urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 
– 91 zł
•   na przebudowę oraz remont obiektu budowlanego – 50% staw-
ki pozwolenia na budowę,
•   w  razie wydania pozwolenia na budowę budynku o  funkcji 
mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się 
powierzchni mieszkalnej tego budynku.

 Zwalnia się z  opłaty skarbowej: jednostki budżetowe 
oraz jednostki samorządu terytorialnego.
 Nie podlegają opłacie skarbowej: zezwolenia w  spra-
wach budownictwa mieszkaniowego, a także zezwolenia, pełno-
mocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej 
oraz ochrony zdrowia.

Termin i załatwianie
 Termin załatwienia sprawy: nie później niż w  ciągu 
miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później 
niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 Sposób załatwienia sprawy: decyzja administracyjna.
Ważność decyzji: decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli 
budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, 
w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została prze-
rwana na czas dłuższy niż 3 lata. 
 Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje stronom od-
wołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem or-
ganu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji.

Kiedy pozwolenie a kiedy zgłoszenie?
Co do zasady – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane – roboty budowlane można rozpocząć jedynie na 
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przepisy art. 29 – 31 tej ustawy przewidują jednak pewne wyjątki 
od tej restrykcyjnej reguły – w takich przypadkach wystarczające 
jest jedynie dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi.
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów takich 
jak np.:
•   obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełnia-
jących zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedli-
skowej, a  więc parterowe budynki gospodarcze o  powierzchni 
zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 
4,80 m,
•   wolno-stojące parterowe budynki gospodarcze w  tym gara-
że, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) 
o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czy łączna liczba tych 
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde
500 m2 powierzchni działki.
 Wszystkie przypadki, kiedy potrzebne jest zgłoszenie a nie po-
zwolenie na budowę wymienione są w art. 29 – 31 ustawy Prawo 
budowlane.
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W KWIETNIU ZAPRASZAMY NA
FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 

W PIŁCE SIATKOWEJ W LEŻAJSKU!!!
13-17  kwietnia br. na hali Zespołu Szkół Technicznych 

im. T.  Kościuszki w Leżajsku
Osiem najlepszych zespołów w Polsce będzie walczyć o medale

Mistrzostw Polski w kategorii Juniorów. 
Mistrzostwa Polski ZLZS 

i Finał Pucharu Polski
 
 16-17 stycznia br. w Tarnowie odbyły się dwa ostatnie 
wyścigi w sezonie przełajowym tj. Mistrzostwa Polski ZLZS i Fi-
nał Pucharu Polski w  kolarstwie przełajowym. Na zakończenie 
sezonu przełajowego bardzo dobry występ zaliczyły zawodniczki 
Klubu Sportowego Smak – Górno Poltino Azalia Brzóza Kró-
lewska. W wyścigu juniorek młodszych Brygida Piersiak stanęła 
na najwyższym podium zdobywając tytuł Mistrzyni Polski, a jej 
koleżanka Kinga Kalembkiewicz zajęła drugie miejsce i  zdoby-
ła srebrny medal. Zawodniczki Azalii w połowie trasy wyścigu 
przeprowadziły bardzo mocny jak się okazało, ale skuteczny atak 
odrywając się od pozostałych zawodniczek. Zgodna współpraca 
oraz bardzo ładna technicznie jazda dały im ponad pół minuto-
wą przewagę na mecie nad pozostałymi zawodniczkami. Rów-
nież bardzo dobrze zaprezentowały się zawodniczki w  katego-
rii młodziczka i żak. Srebrny medal zdobyła Zuzanna Flis, a  jej 
klubowa koleżanka wywalczyła 5 miejsce. Malwina Mul wygrała 
wyścig w kategorii żak (to bardzo uzdolniona zawodniczka, wy-
grywa również z chłopcami). 
 W kategorii młodzik Sebastian Stachula zajął 5 miejsce. 
Na drugi dzień wyścigów rozegrano Finał Pucharu Polski,  i  tu 
także zawodniczki 
Azalii rozdawały kar-
ty. Tym razem zaraz 
po starcie zaatako-
wały dziewczyny na 
trudnym odcinku 
trasy odrywając się 
od pozostałej grupy 
zawodniczek. Wy-
ścig rozegrały między 
sobą z dużą  przewagą 
nad trzecią zawod-
niczką. Tym razem lepsza okazała się Kinga Kalembkiewicz wy-
grywając wyścig i zdobywając Puchar Polski w kategorii Juniorka 
Młodsza na 2016 rok. Zuzanna Flis 3 miejsce, a Karolina Kozy-
ra uplasowała się na 4 miejscu – obie w  kategorii młodziczka. 
W młodzikach Sebastian Stachula zajął 6 miejsce, a w kategorii 
Żal Malwina Mul nie miała sobie równych – ponownie zwycięża-
jąc w tych zawodach. 

Stanisław Zygmunt 
Trener Smak – Górno Poltino Azalia Brzóza Królewska 

 
W dniu 31.01.br. na strzelnicy sportowej w Żołyni odbyły się za-
wody strzeleckie otwierające sezon 2016. Rozegrały się one w for-
mie dwuboju w konkurencjach pistoletu dokładnego oraz dyna-
micznego. Celem imprezy było wyłonienie najlepszego strzelca, 
doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się bronią palną, po-
pularyzacja strzelectwa sportowego w formie dynamicznej oraz 
integracja środowiska strzeleckiego. Mimo niesprzyjającej pogo-
dy zgłosiło się 24 śmiałków, w tym jedna kobieta. 
 Sponsorem nagród głównych było Przedsiębiorstwo 
Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych SECURITY OFFI-
CE Sp z o.o w Rzeszowie. Prowadzącymi strzelanie byli: Franci-
szek Fedorowicz i Paweł Antolak. Sędziowali: Miłosz Krzywonos, 
Maciej Przytocki i Ignacy Kalinowski. Organizatorami zawodów 
były: Klub Sportów Strzeleckich „IGLICA” LOK w  Leżajsku, 
Stowarzyszenie „Kolekcjoner Stalowa Włócznia” w  Leżajsku, 
Specjalistyczna Grupa Szkoleniowo-Treningowa „SGS-T” w Le-
żajsku. Powyższe organizacje strzeleckie, korzystają ze strzelnicy  
samorządowej w Żołyni. Dzięki uprzejmość lokalnych władz or-
ganizowane są tam liczne pikniki strzeleckie o  charakterze pa-
triotycznym i sportowo - rekreacyjnym. Większość mieszkańców 
Leżajska dobrze wspomina Strzelnicę położoną w  Dołach Nie-
mieckich.  Może to dobry czas na to by przywrócić ją do stanu 
z  przed lat i  udostępnić mieszkańcom miasta i  całego Powiatu 
Leżajskiego.

Paweł Antolak  
Wyniki:
Konkurencja-Pistolet dokładny, I miejsce: Sebastian Skóra, II: 
Jerzy Pelc i III: Rafał Jama. 
Konkurencja-Pistolet dynamiczny, I  miejsce: Sebastian Skóra, 
II: Czesław Jagiełło i III: Miłosz Krzywonos. W klasyfikacji dwu-
boju pierwsze miejsce Sebastian Skóra, drugie Rafał Jama, trzecie 
Miłosz Krzywonos i czwarte Czesław Jagiełło. Zwycięzcy otrzy-
mali dyplomy, medale oraz puchary. 

 SEZON STRZELECKI  OTWARTY
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DEBIUT MARCINA KARAKUŁY W LIDZE MISTRZÓW
 26 stycznia br. w miejscowości Lugano - Szwajcaria w ramach roz-
grywek Ligi Mistrzów swój mecz rewanżowy rozegrał zespół Mistrza Polski 
w siatkówce –Asseco Resovia Rzeszów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem 
siatkarzy z Podkarpacia 3:0, którzy zapewnili sobie I miejsce w grupie.  
  W tym meczu na boisku pojawił się MARCIN KARAKUŁA - wy-
chowanek UKS Trójka i  Feniks Leżajsk. Był to bardzo udany debiut w  eli-
tarnych rozgrywkach Champions League. Marcin wykazał się skutecznymi 
zagraniami  i został zauważony jako obiecujący zawodnik. Życzymy mu kolej-
nych sukcesów.

 
 W  dniach 10-11.02.br. odbyły się zawody sportowe 
w  DWUBOJU SPORTOWYM zorganizowane przez  Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku o Puchar Starosty Leżaj-
skiego Pana Marka Śliża.
 W zawodach pływackich na pływalni krytej „Oceanik” 
w Leżajsku oraz tenisie stołowym na hali ZST w Leżajsku wzię-
ła udział młodzież  ze szkół ponadgimnazjalnych tj. ZS w Nowej 
Sarzynie, SZL w Leżajsku i ZST w Leżajsku. Łącznie w dwudnio-
wych zawodach wzięło udział blisko 100 zawodników. Zawody 
w pływaniu  przygotowali nauczyciele z Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku, natomiast tenis stołowy oraz zakończenie zawodów 
zostało zorganizowane w Zespole Szkół Technicznych w Leżaj-
sku. 

 Zakończenie zmagań w  DWUBOJU SPOTROWYM 
o Puchar Starosty Leżajskiego podsumował Wicestarosta Leżaj-
ski Zdzisław Leśko, który wręczył   pamiątkowe puchary. Zarów-
no w zawodach pływackich, jak i tenisie stołowym zostały wrę-
czone medale w indywidualnych konkurencjach. 

 Dyrektor MOSiR w  Leżajsku Woj-
ciech Surma oraz Wicestarosta Le-
żajski Zdzisław Leśko podziękowali 
uczestnikom zawodów oraz nauczy-
cielom z poszczególnych szkół za po-
moc w zorganizowaniu zawodów. 

W ogólnej punktacji kolejno zajęli : 

III miejsce ZS w Nowej Sarzynie,
II miejsce ZST w Leżajsku,
I miejsce ZSL w Leżajsku.

              DRUŻYNA POWIATU LEŻAJSKIEGO ZDOBYWA KOLEJNE SUKCESY!

             ZAWODY W DWUBOJU SPORTOWYM O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO

 
 Drużyna Powiat Leżajsk w  sezonie 2015/2016 wzięła 
udział w  XVI-tej LEŻAJSKIEJ AMATORSKIEJ LIDZE HALO-
WEJ PIŁKI NOŻNEJ (L.A.L.H.P.N) IM. Andrzeja Baja. Rozgry-
wając 11 spotkań w drugiej lidze zajęła bardzo wysokie 2 miejsce. 
Bardzo chcielibyśmy podziękować zawodnikom za włożone siły, 
hart ducha, wolę waliki oraz za osobiste zaangażowanie. Trzeba 
również nadmienić, że drużyna Powiat Leżajsk była jedną z naj-
starszych wiekowo drużyn w  L.A.L.H.P.N. Życzymy drużynie 
dalszych sukcesów w przyszłym sezonie.               

                TK 
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 Jak to się dzieje, że ilekroć szukam tema-
tu na kolejny artykuł, zawsze mam przed oczami 
Włochy. Tej kraj ma gotowe opowiadanie na każ-
dy temat. Wystarczy spojrzeć na mapę Europy 
i wzrok skierować ku jej południowym krańcom. 
Charakterystyczny „but” to nasze eldorado. Za co kochamy ten 
kraj? Za elegancję? Wystarczy wspomnieć takie nazwiska jak 
Versace, Valentino czy Prada i nie ma już wątpliwości, kto króluje 
w świecie mody. Za luz? Tutaj czas płynie bardzo, bardzo leniwie. 
Nawet w drodze do pracy trzeba porozmawiać z kolegą, którego 
widziało się dawno, dawno temu – czytaj wczoraj – a praca po-
czeka. Za optymizm? We Włoszech należy być radosnym, nawet 
wtedy, gdy zmagamy się z  największym problemem. Za język, 
który pieści nasze uszy? Buongiorno, A more Mio, O sole Mio, 
tutto Bene, cappuccino, piccolo czy Papa. Nawet, jeżeli nie zna-
my włoskiego od razu wiemy, o co chodzi. Za historię, słoneczne, 
piaszczyste plaże i wspaniałe góry. Za niezwykłe zabytki i dzieła 
sztuki. Powodów jest wiele, tak jak miejsc do zobaczenia. Niewąt-
pliwie jednym z nich jest - Asyż. Miasto św. Franciszka i św. Klary, 
które znajduje się w regionie Umbrii – określanej przez Włochów 
jako Terra dei Santi - Ziemia Świętych. Żaden inny region Włoch 
nie wydał aż tylu świętych – tutaj prawie każde miasto ma swoje-
go świętego. Mówi się, że powodem może być położenie Umbrii 
przy Via Flaminia, która we wczesnych wiekach stanowiła ważny 
trakt ucieczki chrześcijan ze Wschodu przed prześladowcami. 
Inni sądzą, że powodem jest niezwykłe piękno krajobrazu i mi-
styczne światło, które rozjaśnia osnute mgłą umbryjskie wzgórza.

  Pozostawiając za sobą plaże Rimini, 
ruszamy na południe oddalając się od wybrze-
ża. Dość szybko pokonujemy 200 km. Koło Pe-
rugii zjeżdżamy na boczną drogę i z zachwytem 
oglądamy tutejszy krajobraz. Mijamy niewielkie 

wzgórza, poprzeszywane szpalerem wyniosłych cyprysów, mi-
niaturowe kamienne miasteczka i zadbane zielone poletka. Na-
gle przed nami rozpościera się rozległa panorama miasta, które 
rozłożyło się na szczycie łagodnego wzniesienia. Zanim jednak 
dojedziemy do Asyżu zatrzymujemy się dwa kilometry od Asyżu 
w niewielkiej miejscowości Porziuncola, którą zdominowała syl-
wetka Bazyliki Najświętszej Maryi Panny od Aniołów. Wielka bu-
dowla, niczym nie wyróżniająca się z zewnątrz zaskoczy jednak 
każdego, kto wejdzie do środka. Wewnątrz znajduje się kolejny 
kościół, a właściwie kaplica, będąca w praktyce pierwszym fran-
ciszkańskim klasztorem. Św. Franciszek mieszkał tutaj po założe-
niu zakonu w roku 1208. Spodobała mu się ta zalesiona okolica. 
Z czasem dołączyli do niego inni mnisi i pustelnicy, którzy zbudo-
wali w pobliżu szereg cel i lepianek. Obok kościoła jest też Ogród 
Różany. Ponoć św. Franciszek kuszony przez diabła rzucił się bez 
szat na kolczaste krzewy. Kolce pokaleczyły ciało, a krew spłynęła 
na liście. Za sprawą cudu krzaki zamieniły się w kwitnące krze-
wy róż. Z resztą, dzieje Św. Franciszka były bardziej burzliwe niż 
podają to oficjalne przekazy. Podobnie jak w przypadku innych 
świętych, lata młodości upłynęły Franciszkowi na rozkoszach 
stołu i  łoża. Jeden z  kronikarzy napisał, że „zawsze podążał za 
diabelskim podszeptem i nikt nie przewyższał go w błazeństwie”. 
Choroba oraz pobyt w więzieniu sprawiły, że zaczęło w nim kieł-
kować ziarno kontemplacji. Powołanie przez Boga będące kul-
minacją kilku wizji, nastąpiło właśnie w Asyżu. Przyszły święty 
sprzedał sklep swojego ojca, oddał pieniądze, a następnie wyrzekł 
się publicznie swojego dziedzictwa i na oczach tłumu i swojego 
ojca rozebrał się do naga, symbolicznie odrzucając bogactwo 
i zrywając więzy łączące go ze światem. Zaczął żebrać, dołączył 
do trędowatych, a jego przesłanie było wyjątkowo proste: „uzdra-
wiajcie chorych, nie noście sakiewek, ani pieniędzy, ani butów, 
dostrzegajcie w pięknie i bogactwie przyrody wszechpotężną rękę 
opatrzności”. Z  czasem Św. Franciszek wywarł ogromny wpływ 
na kształt kościoła katolickiego, a wszystko, czego dokonał w ży-
ciu osiągnął dzięki sile perswazji zawartej w kazaniach i osobiste-
mu przykładowi. 

Asyż - Miasto
św. Franciszka

Włochy
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Kosciół San Rufino, obok dom rodzinny św. Franciszka
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 Jak większość turystów i my rozpoczynamy swoją po-
dróż w czasie od  Bazyliki św. Franciszka, a właściwie od dwóch 
kościołów – jednego na drugim. Romańsko-gotycki kościół dol-
ny wybudowano w dwa lata. Tam, w krypcie, można 
oglądać trumnę św. Franciszka wystawioną na widok 
publiczny od chwili odkrycia jej w XIX wieku. Przez 
czworokątny dziedziniec otoczony krużgankami, 
przedostajemy się do górnego kościoła, budowanego 
aż dwie dekady. Jest smuklejszy, bardziej kolorowy 
i  wyższy z  pięknym niebiańskim sklepieniem. Ścia-
ny pokrywa bajeczna galeria fresków największych 
XIII-wiecznych mistrzów włoskich szkół. Historycy 
napisali o nich tomy rozpraw, prezentowane są w każ-
dym przewodniku po Włoszech. Najsłynniejsze to 
cykl fresków Giotta, przedstawiający żywot św. Fran-
ciszka. Na chwile przysiadamy w  drewnianej ławie 
i wzrokiem szukamy znanych nam obrazów. Szybko 
znajdujemy dwa słynne freski reprodukowane w mi-
lionach egzemplarzy: „Kazanie św. Franciszka do 
ptaków” oraz „Wyrzucenie złych duchów z  Arezzo”. 
Z  czasem zaczynamy poszukiwać śladów trzęsienia 
ziemi, jakie nawiedziło Asyż w  1997 roku. Przed oczami mam 
film, nagrany podczas katastrofy, kiedy na uciekających turystów 
spada sklepienie świątyni. Pod upadającymi elementami średnio-
wiecznych konstrukcji zginęły wówczas cztery osoby, wśród nich 
dwóch braci franciszkanów. Kilka fresków bezpowrotnie zosta-
ło zniszczonych, Większość jednak odtworzono z kawałków, na 
które się rozsypały. Była to żmudna praca. Jeden z fresków złożo-
no z 50 000 niewielkich elementów. 

 Opuszczamy odnowioną świątynię. Główną ulicą mia-
sta Via San Francesco idziemy w  stronę Piazza del Comune. 
Atmosfera jest zadziwiająco spokojna, mimo rzeszy turystów 
zaglądających i  fotografujących każdy możliwy zakątek. Tutaj 
maleńkie, kolorowe, ukwiecone okienka są równie intrygujące 
jak wystawy sklepików oferujące oprócz wszelkiej maści dewo-
cjonaliów, tzw. „przydasie” które kupujemy nie wiadomo po co 
i na co – bo pamiątkami nie można ich nazwać. Ale kiedy ode-
rwiemy wzrok od wystaw sklepowych, szybko zauważymy, że 
Asyż to miasto kościołów. Oprócz najsłynniejszego kościoła św. 
Franciszka mamy kościół kryjący się za fasadą antycznej świą-
tyni Minerwy, katedrę św. Rufina, kościół św. Klary, która była 
duchową uczennicą św. Franciszka. W kościele tym znajduje się 
słynny krzyż w kaplicy Ukrzyżowania, z którego miał mówić do 
św. Franciszka Jezus. Kilka kroków dalej mikroskopijny kościółek 
San Francesco Piccolino, który był domem świętego Franciszka 
oraz surowy kościół San Pietro i jeszcze kilka innych - każdy cie-
kawy i wart tego, by wejść do środka.

 Wolnym krokiem dochodzimy do centrum miasteczka 
z  Placem Ratuszowym. Przysiadamy na chwilę na kamiennych 
stopniach otaczających fontannę z 1762 roku i chłoniemy wszyst-

ko wokoło. Obecny rynek to dawne Rzymskie Forum. Do dnia 
dzisiejszego zachowała się fasada Rzymskiej Świątyni Minervy, 
obecnie kościół Santa Maria Minerva, który chętnie odwiedzają 
turyści. Obok wznosi się wieża Torre del Popolo z Dzwonem Po-
chwalnym, który ma wyryty tekst „Pochwały Stworzenia”. Gdzie 
nie skierujemy głowy, wszędzie bogato zdobione portale, rozety, 
pilastry, gzymsy, kamienne rzeźby i  wiekowe mury ozdobione 
barwnymi kwiatami. W oddali turyści odpoczywający w cieniu 
arkad z filiżanką wybornego cappuccino, koty wygrzewające się 
na rozgrzanych kamieniach i błękit nieba pięknie kontrastujący 
z szaro-beżowym kamieniem, z którego wzniesiono miasto. Jesz-
cze jedno zdjęcie, jeszcze jeden filmowy kadr. Gdy cienie stają się 

coraz dłuższe, to znak - czas wracać na kemping. Schodząc stro-
mymi uliczkami do parkingu, jeszcze raz spoglądamy za siebie. 
Wizyta w  Asyżu jest naprawdę doświadczeniem mistycznym. 
Wielu odwiedzających to pielgrzymi, którzy przybywają tu, aby 
oddać hołd człowiekowi, który rozmawiał ze zwierzętami i zało-
żył zakon franciszkański. Ale nawet ludzie niewierzący i niewraż-
liwi na sztukę wyjeżdżają z Asyżu pod jego urokiem, bo to miasto 
ma nieuchwytny czar, który napełnia żalem każdego, że coś się 
skończyło, ale i błogim uczuciem spełnienia.

Tekst, zdjęcia – Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

you tube niezwykly swiat wlochy

Bazylika Św. Franciszka - wejście do świątyni górnej

Wnętrze górnego kościoła, w ktorym znajdują się słynne freski Giotta

Plac Ratuszowy. Wieża Torre del Popolo obok kościół Santa Maria Minerva
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 Na ulicach przybyło samochodów, a to niestety oznacza 
także, że łatwiej o kolizję. Co robić w takim przypadku? Czy za-
wsze trzeba wzywać policję? Czy można przestawić utrudniające 
ruch samochody? A  jeśli nie można tego zrobić, to jak je pra-
widłowo zabezpieczyć? Jak właściwie oznakować miejsce zdarze-
nia?
 Kiedy dojdzie do kolizji, a  więc zdarzenia mającego 
związek z ruchem drogowym, w którym uczestnicy nie odnieśli 
żadnych obrażeń ciała, uczestnicy nie są zobowiązani do wzy-
wania Policji. Taki obowiązek istnieje tylko wówczas, gdy doszło 
do wypadku z ofiarami w ludziach lub powstałego w okoliczno-
ściach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione prze-
stępstwo, np. spowodowanie kolizji drogowej w stanie nietrzeź-
wości.

 Osoby biorące udział w kolizji mogą „sprawę” załatwić 
sami, jeśli wspólnie uznają, że okoliczności zdarzenia nie budzą 
wątpliwości. W takim przypadku sprawca jest zobowiązany napi-
sać oświadczenie poszkodowanemu (warto odpowiedni blankiet 
wozić w samochodzie), a następnie zgłosić się z tym oświadcze-
niem do ubezpieczyciela informując o zdarzeniu.
Nie zawsze jednak okoliczności zdarzenia lub ich ocena przez 
uczestników jest jednoznaczna, w  takim przypadku należy we-
zwać Policję. Funkcjonariusze posiadają niezbędne kwalifikacje 
i uprawnienia do rozstrzygania tego typu sporów.
 W przypadku kolizji obowiązkiem uczestników jest nie-
zwłoczne usunięcie z  jezdni pojazdów biorących w nich udział. 
Nie wolno jednak tego robić, jeśli doszło do wypadku z ofiarami. 
Czasami usunięcie pojazdu nie będzie możliwe, wtedy obowiąz-
kiem kierowcy jest odpowiednio oznakować miejsce zdarzenia. 
Musi on - jeśli jest to możliwe – włączyć światła awaryjne, a także 
ustawić trójkąt ostrzegawczy.
Jeśli do kolizji doszło na autostradzie lub drodze ekspresowej 
trójkąt ustawiamy w odległości 100 m od unieruchomionych po-
jazdów. Na innych drogach poza obszarem zabudowanym w od-
ległości od 30-50 m od pojazdów.
Kiedy na miejsce przybędą policjanci, to oni „przejmują dowo-
dzenie”. Uczestnicy kolizji mają obowiązek bezwzględnie dosto-
sować się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.
 
 Policjanci określą winnego zdarzenia drogowego. Jeśli 
wskazany nie zgadza się z oceną policjantów, ci kierują wniosek 
o rozstrzygnięcie sporu do Sądu Grodzkiego działającego na ob-
szarze, na którym zaistniała kolizja.

Źródło: www.policja.pl 

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU KOLIZJI?

NARADA ROCZNA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU 
LEŻAJSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 23 lutego br. w Komendzie Powiatowej PSP w Leżajsku odbyła się narada roczna o stanie bezpieczeństwa powiatu leżajskie-
go w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 W  naradzie uczestniczyli:  Zastępca Podkarpackiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Jan Ziobro, Starosta Leżajski – Ma-
rek Śliż wraz z  Wicestarostą – Zdzisławem Leśko,  Burmistrz Leżajska 
– Ireneusz Stefański, Wójt Gminy Grodzisko Dolne – Jacek Chmura, Wójt 
Gminy Kuryłówka – Tadeusz Halesiak, Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego – Zbigniew Magiera,  Kierownik Biura Zarządzania Kry-
zysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Leżajsku – Stanisław Chmura, Powiatowy Lekarz Weterynarii – Krzysztof 

Gajewski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w  Leżajsku – dh Stanisław Płoszaj, prezesi i  komendanci 
gminni OSP, prezesi i naczelnicy jednostek OSP oraz Komen-
dant Powiatowy PSP w  Leżajsku – bryg. Bogdan Kołcz wraz 
z kadrą oficerską. Celem narady było przedstawienie sprawozda-
nia z działalności Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku za 2015 
rok, podsumowanie współpracy z jednostkami OSP oraz okre-
ślenie głównych celów i  kierunków działania krajowego syste-
mu ratowniczo-gaśniczego na rok 2016. Na zakończenie narady 
dowódcy JRG zaprezentowali zaproszonym gościom nowe po-
jazdy pożarnicze tj.: lekki samochód rozpoznania chemicznego 
Ford Ranger wyposażony w detektor zdalny chmury substancji 
niebezpiecznych i średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco 
Eurocargo.

PSP
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KORZYSTNIEJSZE WARUNKI
UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH 

POŻYCZEK
 Wraz z początkiem 2016 r. Fundusz Pożyczkowy Le-
żajskiego Stowarzyszenia Rozwoju wprowadził korzystne 
zmiany w zakresie wymaganego wkładu własnego oraz opro-
centowania pożyczek – minimalne oprocentowanie ustalone 
zostało na poziomie 1% w skali roku, a inwestycja może zostać 
sfinansowana w  100% ze środków pochodzących z  pożyczki 
(wkład własny nie jest wymagany). 
 Pożyczki z  Funduszu Pożyczkowego Leżajskiego Sto-
warzyszenia Rozwoju skierowane są do przedsiębiorców należą-
cych do sektora mikro, małych i średnich firm. Pożyczkę można 
otrzymać na wydatki inwestycyjne związane z prowadzoną dzia-
łalnością, m.in. zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń oraz 
środków transportu, a także adaptację i modernizację budynków. 
Pożyczka może finansować 100% wartości inwestycji - nie jest 
wymagany wkład własny na realizację inwestycji. W przypadku 
mikroprzedsiębiorstw pożyczki oprocentowane są od 1%, a mak-
symalna wysokość pożyczki wynosi 100 000 zł. Małe i  średnie 
firmy mogą liczyć na oprocentowanie od 2% i maksymalną kwo-
tę pożyczki w wysokości 400 000 zł. Oprocentowanie zależy od 
szacowanego ryzyka kredytowego na podstawie m.in. zdolności 

kredytowej, okresu prowadzenia działalności, proponowanego 
zabezpieczenia.  Fundusz nie pobiera opłat związanych z udziele-
niem pożyczki. Okres spłaty wynosi do 3 lat w przypadku poży-
czek do 50 000 zł lub do 5 lat w przypadku wyższej kwoty pożycz-
ki.
 Preferencyjne pożyczki udzielane są na zasadach po-
mocy de minimis -  z tej pomocy są wyłączone m.in. inwestycje 
związane z zakupem środków transportu realizowane przez fir-
my prowadzące działalność transportową w  zakresie drogowe-
go przewozu towarów. Oprocentowanie pożyczek bez pomocy 
de minimis wynosi od 2,83% do 5,83%. Pozostałe warunki ich 
udzielania są identyczne, jak w przypadku pożyczek z pomocą de 
minimis.
 Liczymy, że proponowane zmiany zostaną dobrze przy-
jęte przez przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem, a pośred-
nio tworzeniem miejsc pracy. Przedsiębiorców zainteresowa-
nych ofertą Funduszu Pożyczkowego zapraszamy do kontaktów 
- szczególnie osobistych. Rozmowa o  planach inwestycyjnych, 
problemach i  potrzebach biznesowych firmy może być dobrą 
okazją do nawiązania dalszej, szerszej i  obopólnie korzystnej 
współpracy. Nasze ponad 20 letnie doświadczenie w konsultingu 
i zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości w regionie stawia-
my do Państwa dyspozycji. Więcej informacji o ofercie Funduszu 
Pożyczkowego znaleźć można na stronie internetowej: 
www.lsr.pl/pozyczki 

Krzysztof Rogowski
Kontakt:

krzysztofrogowski@lsr.pl

Dane kontaktowe Stowarzyszenia:
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9
37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08
e-mail: lsr@lsr.pl; www.lsr.pl

MASAŻE:

- leczniczy
- sportowy

- relaksacyjny
- głęboki

- punktowy

DRENAŻ 
LIMFATYCZNY

TERAPIA 
MANUALNA

KINEZYTERAPIA 
(ćwiczenia)

WIZYTY DOMOWE

OFERUJE:
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XXIV Ogólnopolskie Spotkania Skrzypków Grających Muzykę 
Ludową „Maj - Danówka - 2016” w Łukowej, Gmina Nowa Sarzyna

R E G U L A M I N 
SPOTKANIE - KONKURS rozpocznie się  01.05.2016 r. (niedziela) o go-
dzinie 15-ej.  Celem spotkania jest zaprezentowanie autentycznych melo-
dii ludowych przygotowanych przez uczestników biorących udział w tym 
konkursie. 
 Uczestnicy wykonują dwie dowolne melodie o tematyce ludowej 
tak jak w karcie zgłoszenia oraz jeden utwór o tematyce dowolnej. Czas 
wykonania  tych trzech melodii nie może przekraczać 8 minut. Komisja 
powołana przez organizatorów, nagradzając najlepszych skrzypków weź-
mie pod uwagę:
-   sposób i poziom wykonania,
-   stylowość i brzmienie instrumentu,
-   dobór repertuaru. 
W przerwach przesłuchań wystąpią zespoły folklorystyczne. 
 Dla najlepszych wykonawców zostaną przyznane nagrody, zaś 
dla wszystkich uczestników tego konkursu organizatorzy przewidują pa-
miątkowe dyplomy, a także  niespodzianki. 
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Orga-
nizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz noclegi dla uczestników przyjeż-
dżających z odległych stron. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 kwietnia 2016 r.
Po zakończeniu Spotkania organizatorzy zaplanowali krótki wspólny kon-
cert melodii ludowych w  wykonaniu wszystkich uczestników „Maj-Da-
nówki - 2016”. Jeśli byłoby to możliwe, prosimy uczestników o wystąpienie 
w strojach regionalnych. Zgłoszenia kandydatów należy kierować na adres:
Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE”       
37-310 Nowa Sarzyna                                                           Miejsce spotkania
ul. Azalii Pontyjskiej 9                                             Dom Strażaka w Łukowej
tel. kom.  602 842 778                                                          woj. podkarpackie
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Druk offsetowy i cyfrowy

Drukujemy:
wizytówki, plakaty, akcydensy, gazetki, foldery, 

katalogi, kalendarze, ulotki, druki samokopiujące, 
teczki, zaproszenia ślubne itp.

Wykonujemy gadżety reklamowe:
długopisy, smycze, balony, breloczki, itp.

Banery:
odblaskowe, siatka mesh, folia, itp.

DRUKUJEMY DLA  CIEBIE  Z PASJĄ I ZAANGAŻOWANIEM

W NAJNIŻSZYCH CENACH

ul. Podolszyny 39, 37-300 Leżajsk
tel. 17 867 47 84  kom. 782 382 507
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