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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

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
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
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31.03.br. radni Rady Powiatu Leżaj-

skiego zebrali się na kolejnym posiedze-
niu. 

Wśród spraw, którymi się zajęli były 
takie tematy, jak:

• Przyjęcie protokołu z XXIII sesji 
Rady Powiatu Leżajskiego.

• Sprawozdanie Starosty z prac Za-
rządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

• Informacja z  działalności pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 
z zakresu pomocy społecznej za 2015r.

Powyższe informacje przedstawili dy-
rektorzy placówek: Małgorzata Furman 
– dyrektor Domu Dziecka w Nowej Sarzy-
nie, Józefa Zybura-Łyko – dyrektor Specja-
listycznego  Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w  Rodzinie w  Nowej Sarzynie, 
Danuta Kurzyp – dyrektor Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Jelnej, Wojciech 
Lipiński – dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Brzózie Królewskiej oraz Ryszard 
Siuzdak – dyrektor Domu Pomocy Społecz-
nej w Piskorowicach – Mołyniach.

• Przedstawienie sprawozdania 
rocznego z  wykonania planu finansowe-
go Samodzielnego Publicznego Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej w  Leżajsku za rok 
2015.

Sprawozdanie przedstawił Marian Fur-
manek – dyrektor Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżaj-
sku.

Z prac Zarządu
Powiatu

Leżajskiego
 

 W marcu br. Zarząd Powiatu ob-
radował na 3 posiedzeniach, podczas któ-
rych m.in.: przyjął zbiorcze sprawozdania 
budżetowe za IV kwartał 2015 roku; doko-
nał zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok; 
podjął uchwałę w sprawie przedstawienia 
sprawozdania z  wykonania budżetu Po-
wiatu Leżajskiego za 2015 rok. Ponadto, 
w  zakresie współdziałania z  jednostkami 
podległymi Zarząd m.in.: przyjął spra-
wozdanie z  działalności Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Jelnej za 2015 rok; 
zapoznał się z  zaproponowanym przez 
Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samo-
rządu Powiatowego w Leżajsku harmono-
gramem działań odnośnie realizacji za-
dań w ramach centrum usług wspólnych; 
podjął uchwałę w sprawie przedstawienia 
sprawozdania rocznego z wykonania pla-
nu finansowego Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżaj-
sku za rok 2015, a  także podjął uchwałę 
w  sprawie przedstawienia sprawozdania 
rocznego z wykonania planu finansowego 
Muzeum Ziemi Leżajskiej za rok 2015. 
Ponadto Zarząd Powiatu Leżajskiego 
przyznał dotacje na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru za-
bytków, położonych na obszarze Powiatu 
Leżajskiego. 

Zarząd Powiatu Leżajskiego uczestniczył 
w licznych wydarzeniach naukowych, kul-
turalnych i sportowych na terenie Powiatu 
Leżajskiego, a  także poza jego granicami. 
Były to np. odprawa roczna poświęcona 
ocenie stanu bezpieczeństwa i  porząd-
ku publicznego za rok 2015; Obchody 
97.Rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-
-Kuli w  Rzeszowie połączone z  uroczy-
stym przyrzeczeniem „Orląt” i młodzieży 
strzeleckiej; Powiatowy Konkurs „Losy 
żołnierzy wyklętych”; VII Powiatowa 
Przedszkolada „Przedszkolaki czy wy wie-
cie, co tam słychać w bajek świecie”.

MK

Podjęte uchwały:
• Podjęcie uchwały zmieniają-

cej Uchwałę Nr XXVI /134/2012 Rady 
Powiatu Leżajskiego z  dnia 20 czerwca 
2012r. w  sprawie nadania statutu Sa-
modzielnemu Publicznemu Zespołowi 
Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

• Podjęcie uchwały w sprawie po-
wołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Leżajsku.

• Podjęcie uchwały w  sprawie 
określenia zadań z  zakresu rehabilitacji 
zawodowej i  społecznej oraz zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych oraz wyso-
kości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację tych zadań 
w 2016r.

• Przedstawienie sprawozdania 
rocznego z wykonania planu finansowe-
go Muzeum Ziemi Leżajskiej za rok 2015.

Sprawozdanie przedstawił Andrzej 
Chmura – dyrektor Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej.

• Podjęcie uchwały w  sprawie 
pozbawienia kategorii drogi powiato-
wej, odcinka drogi powiatowej na terenie 
Gminy Leżajsk.

• Podjęcie uchwały w  sprawie 
pozbawienia kategorii drogi powiatowej, 
odcinków dróg powiatowych na terenie 
Miasta Leżajsk.

• Podjęcie uchwały w  sprawie 
przekazania środków finansowych dla 
Policji.

• Podjęcie dwóch uchwał w spra-
wie zaciągnięcia zobowiązania ponad bu-
dżet 2016r.

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

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

• Sprawozdanie komisji Rewizyj-
nej Rady Powiatu Leżajskiego z  działal-
ności za 2015 rok.

• Sprawy różne, zapytania, inter-
pelacje, wolne wnioski.Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowaw-

czych prowadzonych przez Powiat.

Prezydium Rady Powiatu

Zarząd Powiatu, z lewej: Starosta Leżajski, 
Wicestarosta oraz Członek Zarządu.

XXIV SESJA RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO
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 21.03.br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spo-
tkanie Zarządu Powiatu z włodarzami miast i gmin wchodzą-
cych w skład Powiatu Leżajskiego. Uczestnicy spotkania dys-
kutowali na takie tematy, jak:
• Pomoc logopedyczna – możliwości i potrzeby w Po-
wiecie Leżajskim. 
• Omówienie możliwości złożenia wspólnego wnio-
sku dotyczącego wytwarzania energii elektrycznej w oparciu 
o energię słońca (fotowoltaikę) na terenie powiatu w ramach 
RPO WP Oś Priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.1 
Rozwój OZE. 
• Propozycje współfinansowania remontów dróg po-
wiatowych w poszczególnych gminach Powiatu Leżajskiego.
• Sprawy różne.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wi-
cestarosta Leżajski Zdzisław Leśko, Członek Zarządu Powia-
tu Lucjan Czenczek, Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański, 
Burmistrz Miasta i  Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, 
Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura, Wójt Gminy 
Kuryłówka Tadeusz Halesiak, w  imieniu Wójta Gminy Le-
żajsk w spotkaniu uczestniczył Sekretarz Gminy Jerzy Duda. 
W Konwencie uczestniczyli także: Wanda Rakszawska–Stopy-
ra z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, a także Wojciech 
Kostek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Leżajsku.

MK

 6.03. br. w Rzeszowie strzelcy z Jednostki Strzelec-
kiej nr 2035 działającej przy Zespole Szkół Licealnych w Le-
żajsku, wspólnie z  młodzieżą z  innych jednostek strzelec-
kich,  złożyli przyrzeczenie strzeleckie w 97. rocznicę śmierci 
Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli.
W obchodach udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz wojewódzkich i samorządowych, strzelcy, przedstawicie-
le służb mundurowych, żołnierze Garnizonu Rzeszów na czele 
z dowódcą płk. dypl. Zenonem Brzuszko, a także mieszkańcy 
miasta. Powiat Leżajski reprezentowali: Starosta Leżajski  Ma-
rek Śliż oraz Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych Zbigniew Trę-
bacz.

Strzelcy złożyli przyrzeczenie przy Pomniku Bohatera na Placu 
Farnym w Rzeszowie. 
W tym roku uroczyste przyrzeczenie strzeleckie złożyła czte-
rystuosobowa grupa młodzieży z piętnastu Jednostek Strzelec-
kich: 2035 Leżajsk, 2017 Dębica, 2021 Rzeszów, 2027 Stalowa 
Wola, 2043 Nowa Dęba, 2051 Sędziszów Małopolski, 2057 
Brzesko, 2083 Dąbrowa Tarnowska, 2088 Sanok, 2090 Brzo-
zów, 2091 Trzcinica, 2092 Tarnów, 2093 Mielec, 2096 Nisko. 
Ślubowanie odbyło się na sztandar Południowowschodniego 

Okręgu im. gen. Mieczysława Wałęgi Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego, którego fundatorem jest Funda-
cja AK z Londynu. Reprezentanci wybranych jednostek mogli 
złożyć ślubowanie na strzelecki sztandar – z leżajskiej jednostki 
zaszczyt ten przypadł Magdalenie Kozyra.
Uroczystość uświetniły historyczne sztandary: Związku Strze-
leckiego Przemyśl z  roku 1914, którym obecnie opiekują się 
strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2009 przy II Liceum Ogólno-
kształcącym w Przemyślu oraz historyczny sztandar Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Leżajsk z roku 1927, którym opie-
kuje się nasza młodzież z  leżajskiej Jednostki Strzeleckiej 
2035. Na Placu prezentowano także sztandary Armii Krajowej, 
sztandar Koła Terenowego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej z  Bratkowic, historyczny sztandar Związku 
Legionistów Polskich, a  także historyczny sztandar Federacji 
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny.
Zakończeniem uroczystości była defilada trzydziestu poddzia-
łów wojskowych i  strzeleckich zgromadzonych na Placu Far-
nym. Przed trybuną honorową przemaszerowało ponad dzie-
więciuset strzelców i orląt z dumnie łopoczącymi sztandarami.

ZSL

SPOTKANIE ZARZĄDU POWIATU Z BURMISTRZAMI I WÓJTAMI 

PRZYRZECZENIE STRZELECKIE



POWIAT  

KURIER POWIATOWY  ● 4/2016 (140) 5

 Zarząd Powiatu Leżajskiego przyznał dotacje na 
obiekty zabytkowe położone na terenie Powiatu Leżajskiego 
w kwocie 120 tys. złotych. W dniu 8.04 br. w Starostwie Po-
wiatowym w Leżajsku uroczyście podpisano umowy na prace 
konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu 
Leżajskiego. W wyniku naboru ogłoszonego przez Zarząd Po-
wiatu wyłoniono 7 obiektów. Zarząd Powiatu przyznał dotacje 
dla następujących parafii: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej 
Trójcy w Leżajsku („Remont budynku kościoła filialnego w Le-
żajsku w  zakresie odtworzenia okien wraz z  ościeżnicami”), 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dol-
nym („Pełny program konserwatorski figur znajdujących się 
w kaplicach oraz na frontonie kościoła, a także projekt remon-
towo – budowlany do wykonania pełnej rewitalizacji elewacji 
kościoła, dzwonnicy i ogrodzenia z kaplicami”), Parafia Rzym-
skokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej 
(„Prace restauratorsko- konserwatorskie zabytkowego Kościoła 
w parafialnego w Woli Zarczyckiej”), Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Św. Andrzeja Boboli w  Starym Mieście („Remont dachu 
i  elewacji istniejącego kościoła parafialnego p.w. Św. Andrze-
ja Boboli w  Starym Mieście”), Klasztor Zakonu Braci Mniej-
szych OO. Bernardynów w Leżajsku („Prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub remonty budowlane w  zakresie remontu 
elewacji zachodniej wraz z wieżami”), Parafia Rzymskokatolic-
ka p.w. Św. Stanisława B.M. w Kolonii Polskiej („Remont daw-
nego kościoła filialnego obecnie kaplicy drewnianej z XIX w. 
w Dąbrowicy w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz wykonanie chodnika”), Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. 
Józefa w Tarnawcu z siedzibą w Kuryłówce („Dokończenie wy-
miany pokrycia dachu, wieżyczek i dzwonnicy kościoła p.w. Św. 
Mikołaja w Kuryłówce – etap końcowy – 2016”). 

  II Powiatowa Przedszkola-
da obejmowała konkurs plastyczny 
„Magiczny świat bajek” oraz dzie-
cięcy teatr „Za górami, za lasami…. 
Bajki, które uczą i  bawią” objęta 
była honorowym patronatem Pod-
karpackiego Kuratora Oświaty oraz 
Starosty Leżajskiego i sponsorowana 
ze środków finansowych Polener-
gii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna 
oraz Starostwa Leżajskiego. 
Na konkurs plastyczny wpłynęło 138 prac dzieci z  18 przed-
szkoli z Powiatu Leżajskiego. Komisja konkursowa wyłoniła 15 
prac przyznając nagrody i wyróżnienia dla ich autorów.

Nagrody otrzymali:

I  miejsce – Kornelia Maciałek – Przedszkole Niepubliczne 
im. Bł. E. Bojanowskiego w Leżajsku,
II miejsce – Amelia Kędzierska – Przedszkole Miejskie nr 4 
w Leżajsku,
III miejsce – Oliwia Brzuzan – Przedszkole w Giedlarowej.

Przyznano również 12 wyróżnień. Autorzy nagrodzonych 
i wyróżnionych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Udział w dziecięcym teatrze, który odbył się 17.03. br. we   Fran-
ciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku zgłosiło 8 przedszko-
li z Powiatu Leżajskiego. Otwarcia występów teatralnych grup 
przedszkolnych dokonał Kustosz Bazyliki O. Joachim Ciupa 
i Starosta Leżajski Marek Śliż.  

Jury dokonało oceny występów 
przedszkolnych grup teatralnych 
i wyłoniło laureatów: 
I  miejsce – Oddział Przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej w  Brzy-
skiej Woli za przedstawienie pt. 
„Bajkowy ambaras” – opiekunowie: 
Beata Kamińska, Elżbieta Fus, Doro-
ta Lewkowicz i Elżbieta Majcher;
II miejsce – Samorządowe Przed-

szkole Nr 1 w Nowej Sarzynie za przedstawienie pt. „Gryma-
śna stokrotka” – opiekun: Ewa Paul; III miejsce – Przedszkole 
w Brzózie Królewskiej za przedstawienie pt. „Czerwony kap-
turek” – opiekunowie: Bożena Szczęch i Bożena Marek.
 Przedszkola biorące udział w  przedszkoladzie otrzy-
mały dyplomy oraz zestawy gier planszowych. Jury przyznało 
również nagrody specjalne dla najlepszej aktorki Julii Masełek 
– Przedszkole w Brzyskiej Woli i najlepszego aktora dla Adria-
na Kwaśniaka z Przedszkola w Woli Zarczyckiej.
 W zakończeniu VII Powiatowej Przedszkolady udział 
wzięli zaproszeni goście: Wicestarosta Leżajski Zdzisław Leś-
ko, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku  Alina Cebulak, Dyrektor 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku Wojciech 
Kostek, którzy wraz z Jury wręczali nagrody. 
Galę zakończenia uświetnił występ zespołu „Meritum”. Kon-
kursy angażowały całą społeczność przedszkola. Rodzice 
współpracowali przy tworzeniu scenografii i  kostiumów do 
wystąpień teatralnych, a  dzieci miały okazję rozwinąć swoje 
zdolności plastyczne, muzyczne i teatralne oraz zaprezentować 
je mieszkańcom powiatu. 

Marta Stelmarczyk, Edyta Palus

DOTACJE NA OCHRONĘ ZABYTKÓW

VII POWIATOWA PRZEDSZKOLADA
„Przedszkolaki czy wy wiecie, co tam słychać w bajek świecie?”
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PARADA „TURKÓW”

 W niedzielę 10.04. br. Nowa Sarzyna była gospodarzem 
XIII Ogólnopolskiej i  XXIV Podkarpackiej Parady Straży 
Wielkanocnych TURKI 2016. W  Paradzie udział wzięły od-
działy reprezentujące 42 miejscowości z całej Polski. Największy 
dystans po raz kolejny pokonały Straże 
Grobowe z  Jeleniej Góry i Iwa-
nowic położonych w oko-
licach Kalisza. Część 
grup przybyła z to-
warzyszącymi 
im orkiestra-
mi. W  su-

mie zarejestrowano ok. 1700 bezpośrednich wykonawców oraz 
ok. 200 wolontariuszy i służb porządkowych. 
 Parada rozpoczęła się o godz. 10.30 wymarszem ulicami 
miasta korowodu spod MOSiR w kierunku kościoła, gdzie od-
była się okolicznościowa uroczysta Msza Św. pod przewodnic-

twem ks. biskupa Stanisława Jamrozka, po czym uczestnicy 
wyruszyli w  kierunku stadionu miejskiego. O  godz. 

13.00 rozpoczęła się część oficjalna, podczas której 
wręczono pamiątkowe statuetki wszystkim od-

działom „Turków” oraz towarzyszącym im 
orkiestrom dętym, po czym nastąpiła para-

da z pokazem musztry.
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W NOWEJ SARZYNIE

TARGI RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
 W niedzielę 13.03.br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie odbyła się kolejna – IX edycja Targów 
Rękodzieła Ludowego i Artystycznego. Tradycyjnie impreza ta organizowana jest na tydzień przed „Niedzielą Palmową”. W tym 
roku na targach swoje wyroby prezentowało 20 wystawców z całego Podkarpacia. Odwiedzający mogli zakupić oryginalnie wy-
konane palmy, pisanki, baranki, stroiki wielkanocne, wyroby wyplatane z wikliny, ceramikę ludową, ludowe obuwie ze skóry, ser-
wetki i inne wyroby szydełkowe oraz biżuterię artystyczną. Nie zabrakło również obrazów, grafiki, wyrobów zdobionych metodą 
decoupage, a miłośnicy kulinariów mogli zachwycać się wielkanocnymi ciastami oferowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich. 
Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, a współorganizatorem Powiat Leżajski.

Organizatorzy i sponsorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Ośrodek Kultury w Nowej 
Sarzynie oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, a współorgani-
zatorem był Powiat Leżajski.  Honorowy patronat nad Paradą objęli: 
Poseł na Sejm RP Jerzy Paul oraz Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego.
           Projekt współfinansowano  ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z  priorytetu Dziedzictwo Kulturowe 2016 
z priorytetu Kultura Ludowa i Tradycyjna.
            Imprezę zorganizowano przy wsparciu szeregu instytucji. Pomocy 
finansowej, rzeczowej i wsparcia logistycznego udzielili: Urząd Marszał-
kowski Województwa Podkarpackiego, Gmina „Tryńcza”, Zakłady Mię-
sne „Smak” Górno, Grupa „Żywiec” Browar  w Leżajsku, Zakład Prze-
twórstwa Owocowo-Warzywnego „Hortino” w  Leżajsku, Spółdzielnia 
Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie, Nadleśnictwo w Leżajsku, fir-

ma „Styropianex” pana Eugeniusza Buciora, Nadsański Bank Spółdziel-
czy oraz Browar „Van Pur” w  Rakszawie. Wsparcia organizacyjnego 
udzielili również wolontariusze z drużyny Starszoharcerskiej w Leżaj-
sku, Gimnazjów w Nowej Sarzynie i Majdanie Łętowskim, klasy pożar-
niczej z ZS im. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie, strażacy ze wszystkich 
jednostek OSP z terenu gminy Nowa Sarzyna na czele z komendantem 
Janem Pinderskim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Klub Sporto-
wy MZKS „UNIA”, funkcjonariusze Policji, Drużyna Ratownicza PCK 
w Nowej Sarzynie oraz Gospodarka  Komunalna w Nowej Sarzynie.
            Patronat medialny nad Paradą objęły: TVP „Rzeszów”, Radio 
„Rzeszów”, Gazeta Codzienna „Nowiny”, Tygodnik „Sztafeta”, Radio 
„Via”, „Supernowości”, Miesięcznik „Azalia”, Nowosarzyńska Telewizja 
Kablowa „Lokaltel” oraz „Twoja TV” z Przeworska.

BR
Fot. P. Sowa
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Po pierwsze konkurs MAT...

 W  bieżącym roku odbyła się XVII edycja Ogólnopol-
skiego Konkursu Matematycznego MAT organizowanego przez 
firmę Łowcy Talentów JERSZ pod patronatem Politechniki Wro-
cławskiej. Konkurs ten jest organizowany w  ramach programu 
edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół 
w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. 
 W  roku 2016 w  konkursie MAT uczestniczyło 9 119 
uczniów z  301 szkół z  całej Polski, w  tym 325 z  Województwa 
Podkarpackiego. Z ZSL im. Bolesława  Chrobrego w Leżajsku do 
zmagań z 28 zadaniami matematycznymi w czasie 90 minut przy-
stąpiło 52 uczniów w trzech kategoriach.
 Wszyscy uczniowie z   naszej szkoły osiągnęli bardzo 
wysokie wyniki, a  zwycięzcami zostali, w  klasach pierwszych: 
Konrad Żyrek, Anna Konieczny, Łukasz Murdzia. W klasach dru-
gich: Rafał Ćwiek, Natalia Sudoł, Damian Fedorowicz. W klasach 
trzecich: Wojciech Szczepanik, Sebastian Wach, Maciej Jakucki. 

Po drugie Diamentowe Indeksy AGH...

 Nasi uczniowie zostali laureatami IX Ogólnopolskiej 
Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, jest to trzystopniowa  
olimpiada realizowana w zakresie czterech przedmiotów: mate-
matyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Laureaci 
olimpiady przyjmowani są na studia w AGH z pominięciem pro-
cedury rekrutacyjnej. Laureatami zostali następujący uczniowie: 
Rafał Ćwiek /kl.2d/  z matematyki i  chemii, Rafał Pych /kl.3d/ 
z fizyki, Wojciech Szczepanik /kl.3c/ z matematyki oraz Sebastian 
Wach/kl.3c/ z matematyki i fizyki.

Serdecznie gratulujemy tak wspaniałych sukcesów!

Aby wspomóc kształcenie w zawodzie technik ekonomista, w bie-
żącym roku szkolnym, Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego 
w Leżajsku włączył się w organizację  i realizację projektu „Przed-
siębiorczość w praktyce”. ZSL nawiązał współpracę z: Zespołem 
Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, Zespołem Szkół nr 2 w Rze-
szowie, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Politechniką Rzeszow-
ską. Partnerami projektu są: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Izba Skarbowa, Wojewódzki Urząd Pracy i NBP Oddział w Rze-
szowie.
W  ramach realizacji projektu uczniowie klas ekonomicznych 
uczestniczyli w  warsztatach, prowadzonych przez specjalistów,  
z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Młodzi ekonomiści rozwiązywali zadania praktyczne, na przy-
kładzie statystycznego Jana Nowaka zakładającego własną firmę. 

Uczniowie wykonali wszystkie czynności związane z rejestracją 
firmy oraz  prowadzeniem działalności przez trzy miesiące.  
              MB

 W bieżącym roku szkolnym młodzież Technikum Nr 2 
w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, 
kształcąca się w zawodzie technik  logistyk, wykazała się  znaczą-
cymi osiągnięciami edukacyjnymi.
Do najważniejszych sukcesów w  dydaktyce zaliczyć trzeba: 
uczestnictwo dwóch uczniów w  etapie rejonowym Ogólnopol-
skiej Olimpiady Logistycznej oraz awans pięciu osób do Woje-
wódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej. Na uwagę zasługuje 
nadesłane przez OKE Kraków zestawienie pozytywnie zdanych 
egzaminów z  kwalifikacji w  zawodzie technik  logistyk, po raz 
kolejny szkoła osiągnęła dużo lepsze wyniki niż średnia krajo-
wa. Po zdaniu wszystkich trzech kwalifikacji (A30, A31 i  A32) 
uczniowie otrzymali tytuł technik  logistyk. 
Należy zaznaczyć, że kształcenie logistyczne jest prowadzone 
w  ramach klas patronackich, w  ścisłej współpracy z: Wyższą 
Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Instytutem Lo-
gistyki i Magazynowania w Poznaniu, dzięki któremu absolwenci 
będą mogli otrzymać certyfikat Candidate European Junior Lo-
gistician.
Podkreślić trzeba, że pozytywnie pod względnej formalnym zo-
stał oceniony przez WUP w Rzeszowie  projekt edukacyjny: „Wy-
kwalifikowany logistyk i  ekonomista – sukces na rynku pracy”, 
o  łącznej wartości 800 tys. zł. W  ramach projektu dla potrzeb 
kształcenia logistycznego planuje się m.in. wyposażenie i dopo-
sażenie dwóch pracowni do nauki zawodu oraz  bezpłatny dostęp 
uczniów do dodatkowych kompetencji zawodowych niezbęd-
nych na rynku pracy. Jeśli projekt otrzyma również akceptację 
merytoryczną, to logistycy będą mogli zdobywać m.in. upraw-
nienia na  prawo jazdy kat. C+E oraz na wózki widłowe.

                    LOGISTYK NA TOPIE

WSPIERAMY KSZTAŁCENIE
EKONOMICZNE

     KOLEJNE SUKCESY MŁODYCH
                MATEMATYKÓW
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 Uczniowie technikum informatycznego Zespołu 
Szkół Technicznych w Leżajsku wyróżnieni podczas Maratonu 
Programistycznego „Hackathon” w Rzeszowie.
W  dniach 18 - 19 marca br. w  siedzibie Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się dwudziestocztero-
godzinny maraton programistyczny „Hackathon”. Było to naj-
większe wydarzenie z  dziedziny programowania organizowane 
w Polsce Wschodniej. 
W  ciągu doby,  uczestnicy maratonu mieli za zadanie wdrożyć 
autorskie projekty w jednej z trzech kategorii: Internet of Things, 
Line of Business, GameDev,  napisane w  technologii Microsoft 
Azure. Oprócz drużyn ze szkół i uczelni wyższych, w maratonie 
wzięło udział wiele grup z firm komercyjnych, które na co dzień 
zajmują się wdrażaniem aplikacji i gier internetowych. Drużyna 
naszej szkoły w składzie: Kamil Bączek, Tomasz Staroń, Dominik 
Materna, Oskar Bzdoń pod opieką Tomasza Kaspra startowała 
w  kategorii GameDev i  została w  niej wyróżniona. Uczniowie 
stworzyli nowatorską grę zręcznościową, za którą  otrzymali 
nagrody rzeczowe w  formie licencji na silnik graficzny CON-
STRUCT 2. Warto podkreślić, iż reprezentacja naszej szkoły była 
najmłodszą z  uczestniczących drużyn. Prace nad wdrażanymi 
projektami doglądali i  służyli pomocą, mentorzy z  takich firm 
jak: Microsoft, Cervi Robotics, Primebit. Tegorocznym marato-
nem zainteresowały się wiodące firmy z branży IT jak: Microsoft, 
Servocode. Ksi.pl, Order if Code, SCIRRA, JET Brains, Helion 
SA., Unity, G2A, PGS Software.                               Tomasz Kasper

                 
 W celu rozbudzenia wśród młodzieży zainteresowania historią 
powojenną Polski poprzez poznawanie losów żołnierzy pod-
ziemia niepodległościowego walczącego z  komunistycznym 
zniewoleniem, nauczyciele historii Zespołu Szkół Technicznych 
w  Leżajsku zorganizowali konkurs „Losy żołnierzy wyklętych”. 
Postacią, której poświęcona została pierwsza edycja konkursu, 
był Witold Pilecki. Uczestnicy konkursu, którymi byli uczniowie 
szkół średnich Powiatu Leżajskiego, pisemnie odpowiadali na py-
tania dotyczące sylwetki Rotmistrza Pileckiego. 
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło 
się 23 marca br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Nagrody laureatom 
wręczył Starosta Leżajski Marek Śliż. 
Laureaci: 
I miejsce – Wojciech Kuca z Zespołu Szkół Licealnych w Leżaj-
sku 
II miejsce ex aequo –  Szymon Hanejko z Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Tomasz Czapla z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku 
III miejsce ex aequo – Tomasz Chruściel z Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Rafał Bąk z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie.

                  

    NAGRODZENI W MARATONIE 
              PROGRAMISTYCZNYM

               POWIATOWY KONKURS 
       „LOSY ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

  XI POWIATOWE MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY W MARSZACH NA ORIENTACJĘ 
„GIEDLAROWA 2016”

Reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku w trakcie pracy 
nad grą zręcznościową.

Laureaci konkursu z opiekunami i Starostą Leżajskim Markiem Śliżem.

1 kwietnia br. odbyły się XI Powiatowe Międzyszkolne Zawody 
w Marszach na Orientację pod Honorowym Patronatem Staro-
sty Leżajskiego. Tym razem zostały rozegrane w lasach w okolicy 
miejscowości Giedlarowa. 
 W  zawodach uczestniczyło około 100 uczestników 
z gimnazjów (Nowa Sarzyna, Sarzyna, Leżajsk, Łetownia, Grodzi-
sko Dolne, Grodzisko Górne, Wola Zarczycka, Giedlarowa) oraz 
szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Aby pokonać wy-
znaczoną trasę, młodzież musiała wykazać się sprawnym posługi-
waniem się mapą i kompasem, wyznaczaniem azymutów i oceną 
pokonanej odległości. 
W marszach w kategorii gimnazjów zwyciężyli:
•  I miejsce: Anna Klocek, Wojciech Szewczyk – Łetownia,
•  II miejsce : Agnieszka Perlak, Wiktoria Flis– Wola Zarczycka,
•  III miejsce : Aleksandra Gilarska, Patrycja Paszek– Nowa Sa-
rzyna.
Najlepszymi wśród szkół średnich byli:
•  I miejsce: Patrycja Kubasiewicz, Ireneusz Jędrek – ZSL  Leżajsk,
•  II miejsce: Marcin Szewczyk, Sylwester Cebula – ZSL Leżajsk,
•  III miejsce: Karolina Szwedo, Justyna Flis – ZS w Nowej Sarzy-
nie.

W ramach Powiatowych Zawodów przeprowadzony został Kon-
kurs Krajoznawczo-Turystyczny, którego tematem były walory 
i  atrakcje turystyczne Powiatu Leżajskiego oraz Województwa 
Podkarpackiego. W konkursie tym licznie wzięła udział młodzież, 
a zwycięzcami zostali:
•  w kategorii szkół średnich: I miejsce -  Karolina Szwedo (Ze-
spół Szkół w Nowej Sarzynie), II miejsce - Paweł Miś, Wojciech 
Lorenc (Zespół Szkół Technicznych), III miejsce - Bartłomiej Sro-
ka (Zespół Szkół Technicznych)                  
• w  kategorii gimnazjów: I  miejsce - Mikołaj Zygmunt (Wola 
Zarczycka), II miejsce - Monika Gap (Wola Zarczycka), III miej-
sce - Gabriela Zasońska (Gimnazjum Miejskie w Leżajsku)  
  Na zakończenie zawodów  Wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Leżajsku – Piotr Foryt i Starosta Leżajski – Marek Śliż wręczyli  
dyplomy i nagrody. Dziękujemy licznym sponsorom i  sympaty-
kom marszów na orientację za pomoc w  organizacji zawodów. 
Byli nimi: Powiat Leżajski, Urząd Gminy Leżajsk, BMF Polska, 
Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, Ośrodek Szkolenia Kie-
rowców AUTO, Alsen.pl, Maawsport, Firma ELINSBUD, „Go-
spoda u Więcławów”.
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„ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE” 
I „DNI W DIECEZJI”

Informacje ogólne:

Lokalne Centrum Światowych Dni Młodzieży w Leżajsku zostało powołane przez Archidiecezję Przemyską jako jeden z ośmiu 
ośrodków diecezji, który ma przyjąć młodzież ze świata podczas „DNI W DIECEZJI” w dniach: 20-25 lipca 2016r. Koordynatorem 
Lokalnego Centrum ŚDM w Leżajsku został mianowany ks. Grzegorz Socha - wikariusz Parafii Farnej. Centrum ŚDM w Leżajsku, 
w celu przygotowań do tych dni, podejmuje współpracę z Miastem Leżajsk, Powiatem Leżajskim oraz ościennymi gminami, z terenu 
których młodzież będzie brać udział w lipcowych wydarzeniach. Oprócz samorządów w działania przygotowawcze są włączone po-
szczególne służby: Policja, Straż Pożarna, Szpital, Ratownictwo Medyczne, Jednostka Strzelecka „Strzelec”, ZHP. Podczas leżajskich 
„DNI W DIECEZJI” wydarzenia o charakterze religijnym odbywać się będą przy leżajskich parafiach, a wydarzenia kulturalno - roz-
rywkowo - sportowe na obiektach sportowych, halach szkolnych, obiekcie MOSiR, MCK i placu przy Gimnazjum Miejskim (całość 
przy ul. M.C. Skłodowskiej).

Spotkania formacyjne:
W każdy drugi piątek miesiąca w poszczególnych parafiach odbywały się (i będą się odbywać) spotkania formacyjne przygotowujące 
do ŚDM w Krakowie i Archidiecezji Przemyskiej: 
marzec 2015-Leżajsk (Fara); kwiecień 2015-Leżajsk (Fara); maj 2015-Leżajsk (Fara); czerwiec 2015-Leżajsk (Fara); październik 
2015-Brzóza Królewska; listopad 2015-Nowa Sarzyna; grudzień 2015-Leżajsk (OO. Bernardyni); styczeń 2016-Giedlarowa; luty 
2016-Sieniawa; marzec 2016-Grodzisko Dolne; kwiecień 2016-Żołynia; maj 2016-Rakszawa; czerwiec 2016-Leżajsk (Fara).

KOSZTY UDZIAŁU W „DNIACH W DIECEZJI” 20-25.07.2016
W roku 2016 w Archidiecezji Przemyskiej Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej z Niedzieli Palmowej zostało przeniesione 
na lipiec, stąd całkowity koszt udziału w „DNIACH W DIECEZJI” jest taki sam jak SMAP-u, czyli 35 zł i obejmuje następujące wy-
darzenia:
20.07 - Leżajsk - Start ŚDM
21.07 - Łańcut - Bal na Zamku
22.07 - Jarosław - Wieczór Chwały
23.07 - Leżajsk - Przemyśl
24.07 - Leżajsk - Piknik Rodzinny - koncert PECTUS
25.07 - Leżajsk - Kraków

W kwotę 35 zł wliczony jest udział w wydarzeniach w Leżajsku, Łańcucie i Jarosławiu i Przemyślu, a także przejazd do Łańcuta, Jaro-
sławia i Przemyśla oraz jeden główny posiłek przez 4 dni, jak również możliwość noclegu u leżajskich rodzin w razie niemożliwości 
dojeżdżania na poszczególne dni.
Zgłoszenia na „DNI W DIECEZJI” we własnej parafii oraz u katechetów trwają do końca maja 2016r. (dla osób chcących mieszkać 
u rodzin w Leżajsku), a dla pozostałych do 20 czerwca 2016.
Zgłoszenia do Krakowa trwają do końca czerwca 2016r., jednak, by pozałatwiać wszystkie formalności, prosimy uczynić to do 
20 czerwca.
Na „DNI W DIECEZJI” i do Krakowa może się zgłaszać młodzież po 1 klasie gimnazjum.

KOSZTY UCZESTNICTWA W ŚDM W KRAKOWIE 25-31.07.2016
Wydarzenia krakowskie będą się odbywać w dniach 25-31.07.2016. Organizatorzy dają możliwość wyboru zróżnicowanych pakietów 
pielgrzyma.
Lokalne Centrum ŚDM w Leżajsku organizuje wyjazd do Krakowa w optymalnym pakiecie pielgrzyma A1. Uczestnicy otrzymają 
w tym pakiecie: plecak pielgrzyma, ubezpieczenie, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, darmowe przejazdy środkami komunikacji 
miejskiej oraz możliwość wstępu na wszystkie wydarzenia tam przygotowane.
Koszt uczestnictwa dla pakietu A1 wynosi 690 zł + 50 zł przejazd + 10 euro - na „fundusz solidarnościowy” - pomoc dla uczestników 
z krajów najbiedniejszych (płaci każdy uczestnik).
Na dzień 15 kwietnia 2016r.  do Krakowa z Leżajska zostało zgłoszonych 50 osób.
Dalsze zgłoszenia osób chętnych prosimy dokonywać w następujący sposób:
kom.: 694151369, mail: sdm.lezajsk@gmail.com, facebook: Śdm Leżajsk lub bezpośrednio u koordynatora ks. Grzegorza Sochy

Jest możliwość utworzenia pakietów weekendowych 29-31 lipca 2016 (350 zł + przejazd 50 zł), na czuwanie i Mszę z Papieżem 
30-31 lipca 2016 (150 zł + przejazd 50 zł) - liczba miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!
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 9 kwietnia br. po raz pierwszy odbył się turniej piłki 
halowej, w którym udział wzięły drużyny reprezentujące służby 
mundurowe, w  tym: Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w  Leżajsku, Komendę Powiatową Policji w  Leżajsku, 
Nadleśnictwo Leżajsk oraz drużyna księży składająca się z Ojców 
Bernardynów i  Kapłanów Diecezjalnych, a także gościnnie dru-
żyna Powiatu Leżajskiego. 
 Rozgrywki prowadzone były w systemie pucharowym, 
czyli każdy z każdym. Drużyny rozegrały po 4 mecze. Po 2 ko-
lejkach faworytami okazała się drużyna księży i tak też było do 
końca. Wprawdzie ostatni mecz przegrali z  drużyną Starostwa, 
ale końcowy bilans punktów wpłynął na zwycięstwo w turnieju. 
Czarnym koniem turnieju okazała się drużyna z Nadleśnictwa, 
która po dwóch przegranych meczach dała popis gry wygrywając 
2 kolejne mecze ostatecznie zajmując 3 miejsce.
Tytuł najlepszego bramkarza zdobył  ks. Bogusław Krok, nato-
miast tytuły najlepszych strzelców zdobyli Tomasz Szmuc, ks. 
Kamil Gniwek, O. Ezechiel Lasota, Tomasz Cebula. 

I   miejsce -  drużyna księży składająca się z Ojców Bernardynów 
i  Kapłanów Diecezjalnych  
II  miejsce -  Powiat Leżajski 
III  miejsce - Nadleśnictwo Leżajsk 
IV miejsce - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Leżajsku
V  miejsce - Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

18 medali i dwa drużynowe pudła 
dla LKKK!

 12 marca br. w  hali widowiskowej Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Południowego 
i  Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Karate Kyoku-
shin.  Łącznie wystartowało 223 zawodników z 32 klubów karate 
z  województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i  podkarpac-
kiego. Organizatorem Mistrzostw był Leżajski Klub Kyokushin 
Karate kierowany przez sensei Dariusza Burdę. Sędzią głównym 
był shihan Andrzej Krawontka, sędzią technicznym shihan Ro-
man Woźniak. Na Mistrzostwach Makroregionu Południowego 
zawodnicy Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate wywalczyli 10 
medali i 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej, natomiast Między-
wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 8 medali i  1 miejsce 
w klasyfikacji drużynowej oraz 10 ministerialnych punktów. 
Gratulacje dla całej ekipy! 
Więcej informacji na www.karate.lezajsk.pl

Królewska gra w ZSL
          
W dniu 11 marca br. w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobre-
go w Leżajsku odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 
Powiatowa Gimnazjada i Powiatowa Licealiada w szachach indy-
widualnie. Zawody cieszyły się dużą frekwencją tej królewskiej 
gry. Ogółem w zawodach wzięło udział 75 zawodników, w tym 28 
dziewcząt i 47 chłopców. 
     Zawody sędziował p. Andrzej Mazurkiewicz. Powiatowy 
Szkolny Związek Sportowy składa podziękowanie p. Zbigniewo-
wi Trębaczowi – Dyrektorowi ZSL w Leżajsku oraz p. Piotrowi 
Lasocie – Nauczycielowi z ZSL za pomoc w organizacji zawodów 
sportowych.  Najlepsi zawodnicy wezmą udział w Wojewódzkich 
Zawodach Szachowych. 

Powiatowy Organizator Sportu 
Eugeniusz Josse

             SZKOŁA PODSTAWOWA Z WÓLKI ŁĘTOWSKIEJ ZNÓW NAJLEPSZA
W MEMORIALE ANDRZEJA GRUBBY

              I  POWIATOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO

17.03.br. w hali MOSiR w Nowej Sarzynie został rozegrany Finał Wojewódzki jubileuszowego 
X Memoriału Andrzeja Grubby. Przed rokiem w zawodach tych triumfowała drużyna Szko-
ły Podstawowej w Wólce Łętowskiej. W tym roku drużyna tej szkoły występująca w składzie: 
Marcin Doktor, Krystian Kołodziej i Jakub Sałega mobilizowana przez swojego dyrektora pana 
Macieja Góreckiego powtórzyła taki sam wynik. W fazie grupowej zawodnicy z Wólki zdecydo-
wanie pokonali wszystkie trzy drużyny po 3:0 (w ćwierćfinale pokonali SP Osobnica II (powiat 
jasielski), w półfinale - Łopuszkę Wielką (powiat przeworski), a w finale – SP Niedźwiadę Dolną 
(powiat ropczycko-sędziszowski). Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju w ubiegłym roku 
otrzymał Krystian Kołodziej, a teraz inny zawodnik z Wólki Łętowskiej - Marcin Doktor.

Drużyna Powiatu Leżajskiego.Puchar odbiera Kustosz 
Klasztoru - kapitan
drużyny księży.
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MISTRZOSTWA POLSKI
 W dniach: 13-17.04.br. na hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku odbywały się Mistrzostwa Polski w Piłce 
Siatkowej Juniorów. Do zmagań stanęło 8 drużyn podzielonych na dwie grupy.

Grupa A: Exact Systems Norwid Częstochowa, BKS Chemik Bydgoszcz, AKS V LO Rzeszów, MKS MDK Warszawa.

Grupa B: Jastrzębski Węgiel, UMKS MOS Wola Warszawa, Trefl Gdańsk SA, EKS Skra 
Bełchatów.

Złoty medal mistrzostw Polski w Leżajsku zdobył AKS V LO Rzeszów.

Podczas ceremonii zakończenia finałowego w dniu 17.04.br. wręczono medale 
oraz puchary za zdobyte miejsca oraz za udział w turnieju czterem najlepszym 
drużynom. W ilości nagród indywidualnych przodował zwycięski AKS V LO 
Rzeszów, a aż trzy z nich trafiły w ręce jednego zawodnika: MVP turnieju - 

Jakuba Ziobrowskiego.
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W PIŁCE SIATKOWEJ JUNIORÓW
Klasyfikacja końcowa Finału Mistrzostw Polski Juniorów 2016:

1. AKS V LO Rzeszów
2. Jastrzębski Węgiel
3. UMKS MOS Wola Warszawa
4. MKS MDK Warszawa
5. BKS Chemik Bydgoszcz
6. Trefl Gdańsk SA
7. Exact Systems Norwid Częstochowa

Nagrody indywidualne:

MVP: Jakub Ziobrowski AKS V LO Rzeszów
Najlepszy rozgrywający: Łukasz Kozub AKS VLO Rzeszów
Najlepszy atakujący: Jakub Ziobrowski AKS V LO Rzeszów
Najlepszy blokujący: Jakub Abramowicz MKS MDK Warszawa
Najlepszy przyjmujący: Bartosz Kwolek Jastrzębski Węgiel
Najlepszy broniący: Mateusz Masłowski AKS V LO Rzeszów
Najlepszy zagrywający: Jakub Ziobrowski AKS V LO Rzeszów

W zwycięskiej drużynie AKS V LO Rzeszów grali także
zawodnicy z Leżajska: Wojciech Zięzio i Marcin Karakuła.

Starosta Leżajski i Najlepszy przyjmujący Turnieju Bartosz Kwolek
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 „Sparta Leżajsk” (dawna Szkółka Piłkarska „Pogoń 
Leżajsk”) od trzech lat funkcjonuje jako stowarzyszenie. Dzięki 
aktywności osób skupionych w Zarządzie i rodziców trenuje tu 
ponad 140 dzieci w 6 grupach wiekowych: najmłodsi zawodni-
cy to rocznik 2010, najstarszy 2002. Stowarzyszenie działa bar-
dzo prężnie i  rozwija swoją działalność dzięki zaangażowaniu 
rodziców, którzy poświęcają swój czas działając przy organizacji 
turniejów, wyjazdów zawodników na mecze i  innych pracach. 
Angażują się społecznie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży po-
zyskując środki  od sponsorów po to, aby każde dziecko miało 
taką samą szansę na rozwijanie swojej pasji.
 Tradycją stały się cykliczne imprezy, takie jak: mikołaj-
ki, obozy letnie i zimowe, czy uroczyste zakończenie sezonu pił-
karskiego połączone z Piknikiem Rodzinnym.
W tym roku zimowy obóz sportowy odbył się podczas ferii w Ze-
spole Szkół Licealnych w  Leżajsku, w  pierwszym tygodniu dla 
grupy Naborowej, Żak  i  Orlik, natomiast w  drugim dla grup 
Młodzik Młodszy i  Trampkarz. Podczas obozu zorganizowano 
wiele rozrywek i atrakcji dla zawodników, odbył się także chrzest 
piłkarski dla nowoprzyjętych adeptów.
 W  ostatnim czasie już po raz trzeci „Sparta Leżajsk” 
była organizatorem turnieju piłki nożnej o zasięgu wojewódzkim. 
Przez pięć dni  rozgrywane były mecze w  różnych kategoriach 
wiekowych dla dzieci i młodzieży, w ramach „III Halowego Tur-
nieju Piłki Nożnej Leżajsk CUP 2016”. Zawodnicy mogli zapre-
zentować swoje piłkarskie umiejętności zgodnie z  ideą zdrowej 
rywalizacji. Sportowcy ze zwycięskich drużyn otrzymali pucha-
ry, medale oraz nagrody rzeczowe, wszyscy pozostali zawodnicy 
otrzymali upominki. Turnieje odbyły się dzięki wsparciu finanso-
wemu Starosty Leżajskiego Pana Marka Śliża i Burmistrza Leżaj-
ska Pana Ireneusza Stefańskiego, jak również dzięki  uprzejmości 
Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych Pana Zbigniewa Trębacza, 
który udostępnił halę sportową. 
 O  dużych sukcesach i  umiejętnościach naszych pod-
opiecznych świadczy fakt, iż kilkoro naszych zawodników po-
zytywnie przeszło testy sprawnościowe i  trenuje w  Akademii 
Młodych Orłów w  Rzeszowie. Warto również podkreślić, że 
w związku z wysokim poziomem gry pojawia się także zaintere-
sowanie innych klubów naszymi zawodnikami. 
Pod koniec marca Zarząd „Sparty Leżajsk” spotkał się z Rzeczni-
kiem Prasowym Legii Warszawa w sprawie podjęcia współpracy.
 Przed nami pracowity i  intensywny czas, adepci „Spar-
ty Leżajsk” rozpoczęli rozgrywki w ramach I Ligi Podkarpackiej 
w kategoriach Trampkarz, Młodzik Młodszy. Grupy Orlik i Żak 
natomiast  w okresie od 16 kwietnia do połowy czerwca wezmą 
udział w Turnieju Deichmann 2016, który ma charakter ogólno-
polski i gości w najważniejszych ośrodkach sportowych na tere-
nie wszystkich województw, w naszym przypadku będzie to Rze-
szów. Ponadto dla zawodników szkółki organizowane są wyjazdy 
na mecze Reprezentacji Polski oraz Ekstraklasy.

W dniu 15.04 br. Szkółka Piłkarska „Pogoń Leżajsk” 
zmieniła nazwę na „Sparta Leżajsk”!

Nasza działalność ma na celu zapewnienie dzieciom warun-
ków do właściwego spędzania czasu poprzez organizowanie im 
udziału w treningach, rozgrywkach, obozach i innych przedsię-
wzięciach. Dzięki temu dzieci rozwijają się pod względem psy-
chofizycznym, uczą się m.in. zdrowej rywalizacji, współpracy, 
systematyczności i  odpowiedzialności. Podnoszą swoją spraw-
ność fizyczną oraz umiejętności dążąc do określonego celu.

Szkółka Piłkarska „Pogoń Leżajsk”

Grupa Orlik Młodszy

Grupa Młodzik Młodszy

Grupa Młodzik Starszy
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LP. MECZE DATA GODZINA 
MECZU GRUPA

1. SP „Pogoń Leżajsk” – JKS JAROSŁAW 29.03.2016 16:00 TRAMPKARZ
2. SP „Pogoń Leżajsk” – SOCCER  ROPCZYCE 03.04.2016 10:00 MŁODZIK MŁODSZY
3. SP „Pogoń Leżajsk” – GIGANCI   RADYMNO 08.04.2016 17:00 TRAMPKARZ
4. SP „Pogoń Leżajsk” – KS  WISŁOKA  DĘBICA 16.04.2016 10:00 TRAMPKARZ
5. SP „Pogoń Leżajsk” – AP  JASŁO 23.04.2016 11:00 MŁODZIK MŁODSZY
6. SP „Pogoń Leżajsk” – KKS  KOLBUSZOWIANKA KOLBUSZOWA 03.05.2016 10:00 MŁODZIK MŁODSZY
7. SP „Pogoń Leżajsk” – SP II DAP DĘBICA 07.05.2016 rezygnacja MŁODZIK MŁODSZY
8. SP „Pogoń Leżajsk” – ZKS  STAL  RZESZÓW 07.05.2016 12:00 TRAMPKARZ
9. SP „Pogoń Leżajsk” – PLANTATOR  NIENADÓWKA 14.05.2016 10:00 MŁODZIK STARSZY

10. SP „Pogoń Leżajsk” – SIARKA  TARNOBRZEG 21.05.2016 10:00 MŁODZIK MŁODSZY
11. SP „Pogoń Leżajsk” – POLONIA PRZEMYŚL 28.05.2016 12:00 MŁODZIK MŁODSZY
12. SP „Pogoń Leżajsk” – KS STAL NOWA DĘBA 28.05.2016 10:00 TRAMPKARZ
13. SP „Pogoń Leżajsk” –JAWOR  KRZEMIENICA 28.05.2016 14:00 MŁODZIK STARSZY
14. SP „Pogoń Leżajsk” – SP ZIOMKI RZESZÓW 04.06.2016 10:00 MŁODZIK MŁODSZY
15. Sparta Leżajsk –  AP ZIOMKI II RZESZÓW 12.06.2016 10:00 MŁODZIK STARSZY

TERMINARZ

zmieniła nazwę!

Grupa Naborowa

Grupa Trampkarz Młodszy

Grupa Żak Liga Powiatowa

Niewątpliwie idea sportu łączy nie tylko dzieci, młodzież, ale i ro-
dziców. Integruje miłośników piłki nożnej podczas wspólnych co-
rocznych pikników kończących sezon. Już po raz trzeci w czerw-
cu nastąpi uroczyste zakończenie sezonu połączone z  piknikiem 
rodzinnym, podczas którego na uczestników czeka wiele atrakcji.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich sympatyków piłki do kibico-
wania naszym zawodnikom podczas rozgrywek. Poniżej poda-
jemy terminarz rozgrywek.

WT
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CZYM SĄ SZKOLENIA?
Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są 

formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pra-
cy, prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie 

mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odręb-
ne przewidują niższy wymiar szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymu-
je co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli 
miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; 
w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wyso-
kość stypendium ustala się proporcjonalnie, z  tym że stypendium nie 
może być niższe niż 20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik 
otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez insty-
tucję szkoleniową. 

JAK DŁUGO MOŻE TRWAĆ SZKOLENIE?
Szkolenie powinno obejmować przeciętnie nie mniej niż 

25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne 
przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesię-
cy, ale gdy wymaga tego program – do 12 miesięcy. Szkolenie dla osób 
bez kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 miesięcy, a gdy wymaga 
tego program – do 24 miesięcy.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY OTRZY-
MAĆ SKIEROWANIE NA SZKOLENIE?

O skierowanie na szkolenie można starać się na różne sposoby: 
• można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowa-

nym przez powiatowy urząd pracy (najlepiej zrobić to pisemnie); plan 
szkoleń ogłaszany jest na tablicy informacyjnej urzędu pracy; 

• można otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośred-
nio od pracownika urzędu pracy; 

• można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie, wraz z wy-
maganymi załącznikami, wybrane z oferty rynkowej; koszt takiego szko-
lenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagro-
dzenia, a jeśli koszt jest wyższy, osoba skierowana na szkolenie pokrywa 
różnicę z własnych środków (pomocnym źródłem informacji o ofertach 
szkoleń jest baza danych: www.ris.praca.gov.pl); 

Szkolenie, w którym uczestniczy osoba bezrobotna lub poszukująca 
pracy musi być prowadzone przez instytucję szkoleniową wpisaną do 
Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki 
Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ 
STYPENDIUM?

Wysokość stypendium wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych 
pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 go-
dzin miesięcznie. W przypadku niższej liczby godzin stypendium ustala 
się proporcjonalnie, nie mniej jednak niż 20% zasiłku dla bezrobotnych. 
Stypendium w wysokości 20% zasiłku przysługuje od dnia podjęcia za-
trudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do 
dnia zakończenia szkolenia, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia.

Uwaga: Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do sty-
pendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Uwaga: Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zo-
bowiązana do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem 
nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarob-
kowej lub działalności gospodarczej. 

KOMU PRZYSŁUGUJE 
STYPENDIUM?
Stypendium, finansowane z  Funduszu Pracy, przysługuje 

bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowa-
ny przez powiatowy urząd pracy.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ 
ZE SZKOLENIA?
Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana 

w urzędzie pracy: 
• osoba bezrobotna, 
• osoba poszukująca pracy: 
  - będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosun-

ku służbowego, z winy pracodawcy, 
  - pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, 
  - otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub 

górniczy zasiłek socjalny, 
  - uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub za-

jęciach Centrum Integracji Społecznej, 
  - będąca żołnierzem rezerwy, 
  - pobierająca rentę szkoleniową, 
  - pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pra-

codawcę, 
  - będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym 

pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu, 
  - będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należące-

go do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy 
ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na 
pobyt stały, osiedlenie się, 

• pracująca w wieku 45 lat i powyżej. 
Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje starosta (urząd pra-

cy) po określeniu profilu pomocy dla bezrobotnego/poszukującego 
pracy oraz w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania. 

Trójstronne umowy szkoleniowe
CZYM SĄ?
Trójstronne umowy szkoleniowe to umowy zawierane na 

wniosek pracodawcy przez starostę z pracodawcą i instytucją 
szkoleniową. W  umowach pracodawcy deklarują zatrudnienie bezro-
botnego po odbytym szkoleniu na okres co najmniej 6 miesięcy

W  JAKI SPOSÓB OSOBA BEZRO-
BOTNA MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ 
W TAKIM SZKOLENIU?

Urząd pracy może zaoferować osobie bezrobotnej udział w szkoleniu 
realizowanym w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej. 

• Osoba bezrobotna może sama znaleźć pracodawcę zaintereso-
wanego zatrudnieniem jej po odbytym szkoleniu, pracodawca ten może 
w takiej sytuacji podpisać trójstronną umowę szkoleniową. 

JAKIE  KORZYŚCI  Z PODPISANIA
TAKIEJ UMOWY?
Osoba bezrobotna uczestnicząc w szkoleniu realizowanym 

na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zdobywa nowe kompe-
tencje i kwalifikacje przydatne przede wszystkim do podjęcia pracy na 
konkretnych stanowiskach pracy. Po ukończonym szkoleniu osoba ta 
podejmuje pracę u pracodawcy, który podpisał trójstronną umowę szko-
leniową.

Rubrykę redaguje PUP w Leżajsku
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INFORMACJE OGÓLNE

 Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założyciel-
skim przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami zało-
życielami stowarzyszenia. Warto jednak zaznaczyć, iż 20 maja br. 
wchodzi w życie nowelizacja ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, 
która wprowadza znaczącą zmianę. Mianowicie, od 20 maja br. 
do założenia stowarzyszenia wystarczy 7 osób. 
Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim, przez 
osoby, w  ilości wymienionej powyżej, które stają się członkami 
założycielami stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim podej-
mują one uchwały o: powołaniu stowarzyszenia, wyborze komi-
tetu założycielskiego, uchwaleniu statutu, mogą też wybrać za-
rząd i komisję rewizyjną. Następnie komitet założycielski składa 
wniosek (razem z wymaganymi załącznikami) o rejestrację sto-
warzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie 
uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.
 Jeżeli wybraną formą stowarzyszenia jest Uczniowski 
Klub Sportowy lub Klub Sportowy, którego statut nie przewi-
duje prowadzenia działalności gospodarczej lub Stowarzyszenie 
Zwykłe, wtedy wniosek o  rejestrację powinien być złożony do 
Starostwa Powiatowego, bowiem to Starosta prowadzi ewidencję 
w/w form stowarzyszeń. 
 Warto również zaznaczyć, iż od 20 maja 2016 r. stowa-
rzyszeniom zwykłym nadaje się tzw. „ułomną osobowość praw-
ną”. Co to oznacza w praktyce? Głównie to, iż takie stowarzysze-
nia będą mogły ubiegać się o dotacje na działalność statutową. 
Stowarzyszenie zwykłe to uproszczona forma stowarzyszenia, do 
założenia której wymagana ilość osób to 3. 

KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? KTO 
MOŻE BYĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?
 Stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, mający 
pełną zdolność do czynności prawnych (osoby, które ukończyły 
18 lat i nie są ubezwłasnowolnione) oraz nie są pozbawieni praw 
publicznych.
 Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym 
stowarzyszenia. Stowarzyszenia, w  liczbie, co najmniej 3, mogą 
także założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami 
związku mogą być także inne osoby prawne, z  tym, że osoby 
prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierający-
mi. 

STATUT
 Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – swego 
rodzaju „konstytucja” stowarzyszenia – to pisemnie potwierdzo-
na informacja o  zasadach jego działania. Jest uchwalany przez 
członków założycieli na zebraniu założycielskim. Zmiany do-
konywane w statucie są rejestrowane w ewidencji prowadzonej 
przez KRS oraz Starostę. Ważne jest, by niezwłocznie poinformo-
wać organy nadzorujące o takich zmianach.

ZWOŁANIE I PRZEPROWADZENIE ZEBRANIA
ZAŁOŻYCIELSKIEGO

 Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowa-
nia stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego, które 
podejmuje oficjalną uchwałę o powołaniu do życia stowarzysze-
nia. Kolejne etapy zebrania założycielskiego to: wybór komitetu 
założycielskiego; podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia, 
przyjęciu statutu; wybór władz (zarządu i  komisji rewizyjnej). 
W  zebraniu założycielskim musi wziąć udział co najmniej 15 
osób, lub po 20 maja br. 7 osób. Staną się one członkami - założy-
cielami danego stowarzyszenia. Warto zaprosić kilka osób więcej, 
gdyby okazało się, że ktoś z jakiejś przyczyny nie dotrze na zebra-
nie. 

WYMAGANE DOKUMENTY

Projekt statutu - Wstępny projekt statutu dobrze jest przygoto-
wać wcześniej (czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego) 
i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego sto-
warzyszenia. Głosowanie za przyjęciem statutu i jego zatwierdze-
nie musi mieć miejsce na zabraniu założycielskim.
 
Pozostałe dokumenty:

1.  Lista członków założycieli z  danymi: imię i  nazwisko; data 
i  miejsce urodzenia; miejsce zamieszkania (czasem KRS żąda 
miejsca zameldowania); numer dowodu osobistego, PESEL, wła-
snoręczny podpis (bardzo ważne!). Listę możemy mieć od razu 
pełną lub możemy ją uzupełnić o  brakujące informacje przed 
zebraniem lub w  trakcie zebrania. Listę trzeba przygotować 
w dwóch egzemplarzach. Uczestnicy zebrania podpisują oba eg-
zemplarze.

2.  Teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania:
•  uchwała o powołaniu stowarzyszenia - uchwała nr 1;
•  uchwała o przyjęciu statutu - uchwała nr 2;
•  uchwała o wyborze komitetu założycielskiego - uchwała nr 3.

 Ewentualnie można też podjąć uchwałę o wyborze za-
rządu - uchwała nr 4 oraz uchwałę o  wyborze organu kontroli 
wewnętrznej - komisji rewizyjnej - uchwała nr 5. 
 Uchwały można wpisać do protokołu zebrania lub dołą-
czyć jako załączniki do protokołu. Wszystkie uchwały stanowiące 
załączniki do protokołu zebrania podpisuje przewodniczący ze-
brania i protokolant (sekretarz). Całość dokumentacji składamy 
w KRS lub w Starostwie Powiatowym, w zależności od formy sto-
warzyszenia. 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji w Starostwie Po-
wiatowym w Leżajsku odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw 
związanych z  rejestrowaniem, wprowadzaniem zmian, wydawa-
niem wypisów Uczniowskich Klubów Sportowych, Klubów Sporto-
wych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz Stowarzy-
szeń Zwykłych. Zachęcamy do kierowania pytań dotyczących tej 
tematyki pod numerem tel. 17 240 45 71 lub na adres: 
promocja@starostwo.lezajsk.pl

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?
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LEŻAJSKI SZPITAL PO POZYTYWNYM AUDYCIE

WYROK

 Szpital Powiatowy w Leżajsku pozytywnie przeszedł kon-
trolę auditorów zewnętrznych i uzyskał certyfikat ISO 9001:2008. 
Normę 9001:2008 stosują organizacje, które w sposób ciągły do-
starczają usługi spełniające najwyższe wymagania odbiorców. 
Przygotowanie się do oceny zewnętrznej jest długim procesem, 
który w  szpitalu rozpoczął się pod koniec 2014 r. Zakres certy-
fikacji obejmuje lecznictwo szpitalne, terapeutyczne programy 
zdrowotne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, profilaktyczne 
programy zdrowotne, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, 
opiekę długoterminową, rehabilitację leczniczą, ratownictwo me-
dyczne, POZ w  zakresie nocnej i  świątecznej opieki zdrowotnej, 
transport sanitarny, medycynę pracy, diagnostykę obrazową i  la-
boratoryjną, sterylizację. 
 Wdrożenie ISO z  pewnością przyniesie wiele korzyści. 
Przede wszystkim przyczyni się do poprawy organizacji pracy, 
wzrostu zadowolenia ze świadczonych usług medycznych oraz po-
prawi ich bezpieczeństwo. 

Sąd Rejonowy w Leżajsku II Wydział Karny w załączeniu przesyła wyciąg z wyroku Sądu Rejonowego 
w Leżajsku z dnia 28 września 2015r. sygn. akt II K 1/15 celem podania wyroku do publicznej wiadomo-
ści poprzez zamieszczenie sentencji wyroku w najbliższym wydaniu „Kuriera Powiatowego”.

„Sąd Rejonowy w Leżajsku II Wydział Karny wyrokiem z dnia 28 września 2015r. uznał oskarżonego Arkadiusza Czachor s. Sta-
nisława ur. 21 marca 1986r. w Leżajsku za winnego tego, że w dniu 19 czerwca 2013 r. w Leżajsku o godz. 15:17:47 logując się pod 
nickiem „ja” na forum internetowym: nowiny24.pl zamieścił wpis do artykułu „U którego rzeźnika są najlepsze wędliny?” o treści: 
„Ja ostatnio kupowałem w Wierzawicach u pana O. i u pana B. Wyroby u pana O. są bez smaku, kiełbasa niesłona, bez pieprzu, 
jedynie lekko czosnkiem zalatuje, szynka w ogóle niesłona, w smaku nijaka, boczek też, i do tego pół surowy. Z dobrego źródła do-
wiedziałem się, że pan O. dogadał się z dostawcami mięsa do delikatesów centrum, i z tego mięsa (i wody) są zrobione jego wędliny. 
Znam pana O. od kilku lat , i wiem, że dopóki się starał to potrafił zrobić rewelacyjne wędliny (przed legalizacją interesu) teraz 
robi cokolwiek, bo ludzie i tak to kupią, a w domu brakuje mu tylko złotych klamek. U pana B. wędliny są normalnie doprawione, 
i przede wszystkim uwędzone, a nie lekko okopcone, jak u pana O., a świnki skupowane od rolników. Niestety, nie wszystko jest 
idealne, w pasztecie wyczuwalny jest dość duży dodatek warzyw, a w salcesonie jest dużo chrząstek. Nie wiem jak pasztety itd. od 
pana O. bo po skosztowaniu jego ostatnich „wyrobów”, przestałem u niego kupować”, czym zniesławił treścią zamieszczonego ko-
mentarza i naraził na utratę zaufania Zygmunta Osip prowadzącego „MASARNIĘ OSIP” w Wierzawicach jako producenta wędlin, 
tj. przestępstwa z art. 212 § 2 kk i za to na podstawie art. 212 § 2 kk w zw. z art. 33 § 1 kk skazał go na karę 70 stawek dziennych 
grzywny przy przyjęciu stawki dziennej na kwotę 20 złotych. 

Na podstawie art. 215 kk orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomości”.

SSR Jolanta Leś – Czarnecka

Ogłoszenie płatne
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IX EDYCJA PLEBISCYTU „POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
W LEŻAJSKU INFORMUJE:

 Ruszyła IX edycja konkursu „Policjant, który mi po-
mógł”. Jeżeli chcesz podziękować policjantowi, który Ci pomógł 
zgłoś go do konkursu. 
„Niebieska Linia” już po raz IX organizuje konkurs „Policjant, 
który mi pomógł”. Każdy, kto chciałby podziękować policjanto-
wi, który pomógł mu w trudnej sytuacji związanej z przemocą 
w rodzinie, może zgłosić go do konkursu. Celem konkursu jest 
podkreślenie roli policjantów w  przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie.
Wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i oso-
biście zaangażowanych w  pomoc osobom krzywdzonym oraz 
promowanie postaw i  umiejętności dobrze służących ochronie 
ofiar przemocy w rodzinie. Inicjatywę honorowym patronatem 
objął Komendant Główny Policji. 
Kandydatów do IX edycji, zgodnie z  regulaminem konkursu, 
mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i  instytucje 
(z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2016 roku. Osoby zgłoszone po 
terminie przechodzą do kolejnej edycji. 
Na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl można zapoznać się 
między innymi z regulaminem konkursu oraz pobrać formularz 
zgłoszeniowy. 

Oficer prasowy KPP w Leżajsku 
asp. mgr  Krzysztof Ficek

BORELIOZA – CHOROBA 
PRZENOSZONA PRZEZ KLESZCZE

 Praca w  rolnictwie jest szczególnie niebezpieczna. Po-
twierdzają to statystyki. Co roku do Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego zgłaszanych jest ponad 20000 wypad-
ków przy pracy rolniczej. Ponadto ponad 300 rolników ubiega 
się o  odszkodowanie z  tytułu choroby zawodowej. O  ile liczba 
zgłaszanych wypadków co roku systematycznie zmniejsza się, 
to w  przypadku chorób zawodowych tendencja jest odwrotna. 
Wśród zgłaszanych chorób zawodowych zdecydowanie dominu-
ją choroby zakaźne, w tym borelioza oraz kleszczowe zapalenie 
opon mózgowych. 
 Do zakażenia boreliozą i kleszczowym zapaleniem opon 
mózgowych może dojść podczas ukłucia przez kleszcza, przez 
mechaniczne wtarcie odchodów kleszcza, drogą pokarmową (pi-
cie surowego mleka) oraz poprzez drogi oddechowe (wdychanie 
z powietrzem odchodów kleszcza).
 Największa aktywność kleszczy przypada na lato (czer-
wiec, lipiec) oraz jesień (wrzesień, październik). Są to okresy kie-
dy w gospodarstwie rolnym następuje spiętrzenie prac polowych, 
dlatego też ryzyko kontaktu z kleszczem jest wtedy największe. 
Spośród chorób przenoszonych przez kleszcze w naszej szeroko-
ści geograficznej największy problem stanowi borelioza. 
 W przebiegu boreliozy można wyróżnić kolejne etapy. 
W  pierwszej fazie, po kilku dniach lub tygodniach od ukłuciu 
przez kleszcza, może pojawić się zmiana skórna – rumień wę-
drujący, któremu towarzyszą objawy grypopodobne. Po pewnym 
czasie rumień samoistnie zanika, a nieleczona borelioza rozwija 
się dalej. W fazie drugiej mogą pojawić się objawy ze strony ukła-
du kostno-stawowego, nerwowego i układu krążenia. W trzeciej 
fazie dochodzi do nieodwracalnych zmian w tych układach. Bo-
reliozę rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych i wyni-
ków testów serologicznych. 
 

Aby ustrzec się chorób przenoszonych przez kleszcze należy sto-
sować następujące zasady:
• unikać ukąszenia przez kleszcze
- zakładać odpowiedni ubiór – obcisłe spodnie z długimi nogaw-
kami, bluzę z długim rękawem, skarpety, czapkę, pełne obuwie. 
Ubranie powinno być w jasnym kolorze. Łatwiej wtedy dostrzec 
wędrującego po nim kleszcza.
- nie chodzić po ścieżkach zarośniętych trawą i krzakami. Unikać 
siadania i leżenia bezpośrednio na trawie i pod krzakami.
- oglądać dokładnie całe ciało, a zwłaszcza miejsca pokryte deli-
katną i wilgotną skórą (pachwiny, pachy, fałdy skórne i małżowi-
ny uszne). Osoba zaatakowana przez kleszcza nie czuje ukłucia, 
gdyż pajęczak znieczula miejsce, w  którym przecina naskórek 
ofiary.
- używać preparatów odstraszających kleszcze.
• spożywać tylko przegotowane mleko,
• stosować szczepienia ochronne.
 W razie zauważenia wpiętego w skórę kleszcza należy go 
natychmiast usunąć przy pomocy pęsety lub specjalnej próżnio-
wej pompki. Zranione miejsce trzeba koniecznie zdezynfekować. 
Nie wolno smarować ani okładać kleszcza tłuszczem. Tłuszcz 
poddusza kleszcza powodując wymioty i wstrzykuje on całą za-
infekowaną treść do organizmu człowieka, wielokrotnie zwięk-
szając ryzyko zakażenia. Jeśli podczas usuwania kleszcza jego 
główka pozostanie w skórze lub po ukąszeniu występuje tempe-
ratura, albo pojawia się rumień, należy natychmiast zwrócić się 
do lekarza. W  przypadku stwierdzenia przez lekarza boreliozy 
u  rolnika, która jest wynikiem pracy w  gospodarstwie rolnym 
można ubiegać się o  jednorazowe odszkodowanie. Do wniosku 
o jednorazowe odszkodowanie konieczne jest dołączenie decyzji 
o stwierdzeniu choroby zawodowej wydanej przez Państwową In-
spekcję Sanitarną. Zgłoszenia choroby zawodowej można doko-
nać we wszystkich jednostkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
społecznego.  

PT KRUS Leżajsk - Krzysztof Tokarz
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Terakotowa Armia
Xian – Chiny

 Koniec XIX i początek XX stulecia to 
apogeum rewolucji przemysłowej. Świat roz-
wija się w  imponującym tempie. Gwałtowne 
zmiany otwierają nową epokę w  historii od-
kryć geograficznych. Rewolucja przemysłowa 
daje badaczom nowe środki transportu. Sta-
tek parowy i kolej, a w końcu samochód i  sa-
molot, pozwalają na szybkie i bezpieczne poruszanie się po lą-
dach, morzach i w przestworzach. Nowe generacje broni, nowy 
typ odzieży, postęp medycyny zapewniają badaczom większe 
bezpieczeństwo. Powstają doskonalsze i niezawodne instrumen-
ty do pomiarów atmosferycznych i  geologicznych. Fotografia, 
a później kamera filmowa, zastępują mozolny rysunek odręczny. 
Pojawia się też nowy typ podróżnika – badacza o wykształceniu 
przyrodniczym, który wyrusza w świat przemierzając niezbada-
ne zakamarki ziemi. Bilans tego okresu jest imponujący. Odkryto 
i zbadano wszystkie lądy. Dotarto do większości niedostępnych 
zakątków świata. Te, które pozostały nietknięte ludzką stopą zba-
dano z powietrza. Odkryto dla świata wspaniałe piramidy Egip-
tu, zaginione w dżungli świątynie Majów i Azteków, niedostępne 
miasta Inków, pochłonięte przez pustynie skarby Sumerów. Abu 
Simbel, Machu Piachu, Angor, Tikal, Petra trafiają na pierwsze 
strony światowych gazet. Dotarto do obu biegunów. Przy tym 
utworzono dokładne mapy wszystkich obszarów. W  zasadzie 
ukończono badania klimatologiczne i  etnograficzne. Co więcej 
geografia weszła do kanonu wykształcenia podstawowego i śred-

niego, a  wiedza geograficzna stała się jednym ze 
składników wiedzy ogólnej. W 1922 roku w Do-
linie Królów, angielski archeolog Howard Carter, 
odkrywa zapieczętowany, grobowiec egipskiego 
faraona  - Tutanchamona. Świat rozpiera euforia. 
Oczekiwania rosną. Niestety. Mijają kolejne lata, 
dziesięciolecia i żadne nowe okrycie nie może się 

z nim równać aż do roku 1977, kiedy to w środkowych Chinach 
dwóch wieśniaków kopiących studnie trafia na elementy glinia-
nych figur. Świat wstrzymuje oddech i zadaje sobie pytanie. Czy 
to legendarna terakotowa armia cesarza Qin? Kolejne dwie de-
kady przynoszą zdawkowe informacje o  znalezisku. Ówczesne 
komunistyczne Chiny z trudem przełamują niechęć do Zachodu. 
Nadchodzi jednak rok 1987. Terakotowa Armia zostaje wpisana 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO i okrzyknięta ósmym 
cudem świata. Kilka lat później zostaje otwarte muzeum i setki 
tysięcy turystów wyrusza, by stanąć twarzą w twarz z glinianą ar-
mią. My - jesteśmy wśród nich. 
 Za nami kilkanaście godzin podróży pociągiem z Peki-
nu. Konduktor dyskretnie budzi osoby wysiadające w Xian. Pod-
nosimy głowy. Przecierając oczy i zaparowane szyby, spoglądamy 
na zewnątrz. Po oknach spływają krople deszczu, a za nimi prze-
suwa się monotonny, szary przemysłowy krajobraz. Coraz czę-
ściej jednostajny stukot kół przerywają odgłosy budzących się pa-
sażerów. Po kilkunastu minutach wysiadamy z wagonu na peron 
przykryty imponującym łukowatym dachem. Socrealistyczna 

bryła dworca wita nas w Xian. Miasto uznawane za 
jedno z najważniejszych w Chinach, powstało po-
nad 3100 lat temu i było stolicą trzynastu dynastii. 
Niektórzy uczeni łączą jego korzenie z nastaniem 
chińskiej cywilizacji. Tu bierze początek Jedwabny 
Szlak, i tu przybyli zagraniczni wysłannicy którzy 
przynieśli - co ciekawe - ducha islamu. Dzisiaj to 
„niewielkie” jak na warunki chińskie miasto (ma 
około 4,5 miliona mieszkańców) jest prężnym 
ośrodkiem przemysłowym, gospodarczym i  tury-
stycznym środkowych Chin.
Bez większych problemów trafiamy do naszego 
hotelu. Szybka toaleta, krótki odpoczynek, zielona 
herbata i po chwili wpadamy w objęcia ulicznego 
chaosu nie zapominając o zabraniu hotelowej wi-
zytówki. To najpewniejszy sposób na szybki po-



 PODRÓŻE

KURIER POWIATOWY  ● 4/2016 (140) 21

wrót do hotelu bez znajomości lokalnego języka. Zatrzymujemy 
taksówkę i pokazując kierowcy folderowe zdjęcie glinianych  żoł-
nierzy - język angielski jest zupełnie nieprzydatny – i ruszamy do 
jednej z największej archeologicznej sensacji XX wieku. O dzi-
wo, po półgodzinnej jeździe, jesteśmy nadal w  obrębie murów 
miejskich, które mają 16 km długości. Przez otwarte okna robimy 
kilka ujęć Wieży Dzwonu, która znajduje się w  samym środku 
miasta, w miejscu, gdzie schodzą się najważniejsze arterie. To je-
den z niewielu zabytków ze wspaniałej przeszłości miasta, jakie 
zachowały się do dnia dzisiejszego. Xian, najważniejsze miasto 
świata, straciło na znaczeniu po śmierci twórcy Terakotowej Ar-
mii cesarza Qin Shi Huangdi.

W końcu wysiadamy w obrębie budynków muzeum, przed któ-
rym maszerują rekruci współczesnej armii, przybyli na patrio-
tyczna wycieczkę. Obok liczne sklepy i warsztaty rzemieślnicze 
przypominające fabryki, w których można kupić repliki glinia-
nych figur od kilku centymetrów do 2-3 metrów.  Dalej pokaz 
wyrabiania sezamowego ciasta przy użyciu drewnianych młotów,  
herbaciarnie, sklepy z ceramiką i meblami zdobionymi laką. Ku-
pujemy bilety, potem krótki film o  historii znaleziska wyświe-
tlany na półkolistym ekranie - niestety marnej jakości. Jeszcze 
kilka ciasnych korytarzy i wchodzimy do gigantycznego hangaru 
chroniącego cenne znalezisko. Stajemy przed zastępami tera-
kotowych żołnierzy, którzy w  milczeniu, przez dwa tysiące lat, 
strzegli swojego władcy. Cesarz Qin Shi Huangdi jako pierwszy 
zjednoczył Chiny pod panowaniem dynastii Qin. Władca zrobił 
wiele, aby ujednolicić Chiny – m.in. zunifikował pismo, miary, 
wagi i  walutę. Następnie zaangażował się w  wielkie przedsię-
wzięcia budowlane, w tym Wielki Mur. Rządził twardą i okrut-
ną ręką. Opętany ideą wiecznego życia nie szczędził środków na 
eliksir młodości - łykając m.in. rtęć - i budując sobie mauzoleum, 
pełniące rolę wiekuistej monarszej straży przybocznej, jaką jest 
Terakotowa Armia. Na rozkaz cesarza 700 tysięcy robotników 
budowało nekropolie przez 36 lat. Przypuszczalnie wszyscy zo-
stali żywcem pogrzebani w  podziemnym mieście. Nie można 
wykluczyć, że podejrzliwy cesarz kazał je budować dla odwró-
cenia uwagi, a prawdziwa nekropolia, gdzie kazał się pochować 
znajduje się w innym miejscu.

Tysiące wojowników umieszczono w trzech kryptach, które nie-
gdyś przykryto drewnianym sklepieniem, a  następnie warstwą 
ziemi. Faktu istnienia tych zbrojnych zastępów nie odnotowały 
żadne kroniki, wojownicy przez stulecia pozostawali w  zapo-
mnieniu. Żołnierze patrzą na wschód w  stronę przeciwną niż 
cesarski grób. Zaprzęgi terakotowych koni noszą uprzęże z brą-
zowymi okuciami, zapewne ciągnęły wykonane z drewna rydwa-
ny, które dawno rozsypały się w  proch. Oficerowie i  żołnierze 
uzbrojeni w  prawdziwe dzidy i  miecze stoją w  szyku bojowym 
w jedenastu kolumnach. Skala całego przedsięwzięcia budzi po-
dziw, a wizerunki wojowników wyglądają dostojnie i serio. Do-
kładniejsza obserwacja dowodzi maestrii wykonawców, którzy 
każdej postaci nadali odrębny, indywidualny wyraz. W odkrywce 
nr 3, znajduje się 68 żołnierzy i jeden rydwan. To najprawdopo-
dobniej wyżsi rangą wojownicy, na co wskazuje bogatszy ubiór. 
Prawdopodobnie tutaj mieściło się centrum dowodzenia tą zdu-
miewającą armią duchów. W sumie doliczono się ponad 1300 fi-
gur. Kilka z nich wydobyto na światło dzienne. To one, ustawione 
dziś w szklanych gablotach, stały się najczęściej fotografowanymi 
figurami tej niezwykłej armii. Dzisiaj tylko na zdjęciach możemy 
podziwiać, jak wymalowani byli żołnierze. Czas, nietrwały barw-
nik i dostęp powietrza po odkryciu, dopełniły dzieła zniszczenia.
Jednak to nie koniec niezwykłości tego miejsca. Terakotowa 
Armia to zaledwie część wyposażenia grobowca cesarza Qin. 
Główny grób władcy znajduje się 1,5 km na zachód. Według 
historycznych źródeł wspaniała nekropolia przedstawia Chiny 
w miniaturze, a jej centralnym miejscem jest 47 metrowy kopiec. 
Całe grobowe cesarstwo zajmuje dziesiątki kilometrów kwadrato-
wych - aby je w całości odsłonić, należałoby przenieść 12 wiosek 
i 6 fabryk. Jak podają stare zapisy, wysadzane perłami sklepienie 
głównego grobowca przedstawiało nocne niebo, a  pompowana 
mechanicznie rtęć dawała złudzenie płynących rzek. Próbne wy-
kopaliska potwierdziły wysoki poziom zawartości rtęci w glebie. 
Nie odnaleziono jednak dotąd, głównego wejścia do grobowca, 
a i współcześni Chińczycy nie śpieszą się, by go znaleźć, żywiąc 
śmiertelny strach przed zakłócaniem spoczynku dawnego wład-
cy, jego konkubin i żywcem zamurowanej służby. 
Opuszczając teren wykopalisk możemy być pewni, że pomimo 
niezwykłego postępu wiedzy i  technologii, nadal nasza planeta 
skrywa cuda, które trudno nam sobie wyobrazić. I to jest piękne.

Tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com
you tube niezwykly swiat
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Ogłoszenie płatne

ZAREKLAMUJ SIĘ 
W „KURIERZE   POWIATOWYM”

Nakład  - 3000 szt.
Całość wydania  - papier
kredowy, pełny kolor
Teren rozpowszechniania: 
wszystkie gminy 
Powiatu Leżajskiego

Kontakt: 17 24 04 572
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