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	 W	niedzielne	słoneczne	popołudnie	22.05.	br.	na	tere-
nie	Szkoły	Podstawowej	w	Brzyskiej	w	Woli	odbył	się	III	Powia-
towy	 Piknik	 Prozdrowotny,	 którego	 organizatorami	 byli:	 Wójt	
Gminy	Kuryłówka,	Szkoła	Podstawowa	w	Brzyskiej	Woli	i	 	GOK	 
w	Kuryłówce.	Współorganizatorzy	 to:	Patrol	Rozminowania	nr	
7	z	Niska,	Drużyna	z	Jednostki	Strzeleckiej	2035	z	Leżajska,	OSP	
z	Brzyskiej	Woli,	Ośrodek	Zdrowia	z	Brzyskiej	Woli,	pan	Janusz	
Kuszpa	–	prezes	LKS	Brzyska	Wola	oraz	pan	Piotr	Socha	–	sołtys	
sołectwa	Brzyska	Wola.	
	 W	 części	 artystycznej	 zaprezentowali	 się	 uczniowie	
szkoły,	zespoły	działające	przy	GOK	w	Kuryłówce	i	zespół	śpie-
waczy	z	Brzyskiej	Woli.	Piknik	to	też	różne	atrakcje.	Ogromnych	
pozytywnych	emocji,	zarówno	dzieciom			jak	i	dorosłym,		dostar-
czył	Patrol	Rozminowania	nr	7	z	Niska.	Strzelcy	z	Jednostki	2035	
w	Leżajsku	zorganizowali	zawody	strzeleckie.	Były	też	konkursy	
dla	mężczyzn,	rodzin,	dzieci	i	młodzieży		z	atrakcyjnymi	nagro-
dami	przekazanymi	przez	 sponsorów.	Na	stadionie	drużyny	ze	
szkół	podstawowych	z	Brzyskiej	Woli,	Chałupek	Dębniańskich,	
Huciska	 i	 Kuryłówki	 rozegrały	 	 turniej	 piłki	 nożnej	 o	 puchar	
Wójta	 Gminy	 Kuryłówka.	 I	 miejsce	 zdobyła	 szkoła	 z	 Huciska,	 
II	przypadło	Brzyskiej	Woli,	III	miejsce	zajęła	drużyna	z	Chałupek	
Dębniańskich,	 a	 czwarte	 Kuryłówka.	 Uczestnicy	 Pikniku	mogli	
bezpłatnie	zmierzyć	ciśnienie	w	punkcie	medycznym,	skorzystać	
ze	zjeżdżalni	i	małpiego	gaju,	skosztować	domowych	wypieków	
oraz	potraw,	zagrać	na	loterii	i	kole	fortuny,	zasięgnąć	fachowej	
porady	w	 sprawie	 ubezpieczeń.	 Dzięki	wspaniałym	 strażakom	 
z	OSP	Brzyska	Wola	można	było	posmakować		prawdziwej	woj-
skowej	grochówki	–	zupełnie	za	darmo.		To	był	niezwykle	udany	
dzień.	
	 Wszystkim,	 którzy,	 choćby	 w	 najmniejszym	 stopniu,	
przyczynili	się	do	zorganizowania	Pikniku	Prozdrowotnego	orga-
nizatorzy	składają	serdeczne	podziękowania.	

POSIEDZENIE RADY SPOŁECZNEJ SP ZOZ

	 16.05.br.	 odbyło	 się	posiedzenie	Rady	 Społecznej	 Sa-
modzielnego	Publicznego	Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	w	Leżaj-
sku.	W	 trakcie	 spotkania	wysunięto	 propozycję	 uchwał,	 które	
pozytywnie	zaopiniowano.	
	 Podczas	posiedzenia	Dyrektor	SP	ZOZ	przedstawił	spra-
wozdanie	z	działalności	podstawowej	leżajskiego	szpitala	za	rok	
2015,	a	także	omówił,	z	podziałem	na	źródła	finansowania,	naj-
ważniejsze	 inwestycje	 zrealizowane	w	ubiegłym	 roku,	 do	 któ-
rych	należały:	zakup	ambulansu	i	sprzętu,	modernizacja	obiek-
tów	 oraz	 zakup	 aparatury	 diagnostycznej	 w	 ramach	 projektu	
„Poprawa	bezpieczeństwa	zdrowotnego	mieszkańców”.	Ponad-
to	 zmodernizowano	 poradnie:	 gastroenterologii,	 dermatologii	 
i	 dokonano	 remontu	 oddziału	 dziecięcego	 w	 części	 izolatki,	 
a	 także	wykonano	modernizację	dróg,	placów	oraz	parkingów	
na	 terenie	 całego	 SP	 ZOZ.	Wartość	 zrealizowanych	 inwestycji	
wynosi	5,5	mln	złotych,	w	tym		środki	własne	(środki	SP	ZOZ,	do-
tacja	Starostwa,	kredyt	SP	ZOZ)	wynoszą	łącznie	3,8	mln	złotych.	
	 Leżajski	szpital	zamknął	rok	zyskiem	netto	w	wysokości	
2	337	009,25	zł,	co	jest	najwyższym	od	ponad	sześciu	lat	dodat-
nim	wynikiem	finansowym	placówki.	Dyrektor	szpitala	omówił	
również	charakterystykę	umów	z	NFZ	w	latach	2014-2015	oraz	
statystyki	 na	 poszczególnych	 oddziałach.	 Statystyki	 dotyczyły	
m.in.	zatrudnienia,	liczby	hospitalizacji,	kosztów	leczenia,	przy-
chodów	i	innych	czynników	mających	wpływ	na	wynik	finanso-
wy.
	 Przedstawiono	 także	 plany	 na	 2016	 r.	 i	 omówiono	
najważniejsze	planowane	 inwestycje,	w	 tym:	budowę	 lądowi-
ska	dla	śmigłowców	przy	SP	ZOZ	w	Leżajsku,	budowę	pawilonu	
diagnostyczno-zabiegowego	 (blok	 operacyjny),	 modernizację	
oddziału	chirurgii	oraz	zakup	sprzętu	medycznego	na	wyposa-
żenie	szpitalnego	oddziału	ratunkowego	SP	ZOZ.	Powiat	Leżajski	 
w	swoim	budżecie	na	2016	rok	zarezerwował	środki	finansowe	
na	dofinansowanie	tych	zadań.
           NN

 Z PRAC RADY I ZARZĄDU

Zarząd Powiatu otrzymał 
absolutorium

    Na sesji Rady Powiatu Leżajskie-
go w dniu 30.05.br. radni powiatowi 
udzielili absolutorium Zarządowi Po-
wiatu.

	 	 	 	 Przed	 głosowaniem	 nad	 udziele-
niem	 Zarządowi	 absolutorium	 radni	
podjęli	 uchwałę	 w	 sprawie	 zatwier-
dzenia	 sprawozdania	 finansowego	
Powiatu	Leżajskiego	za	2015	rok	wraz	
ze	 sprawozdaniem	 z	 wykonania	 bu-
dżetu.
	 	 	 	W	2015	 r.	 dochody	budżetu	 	 po-
wiatu	 wyniosły:	 78	 412	 133,66	 zł,	 
a	wydatki:	75	988	544,48	zł.	W	związ-
ku	z	powyższym	ubiegły	rok	zamknął	
się	 nadwyżką	 w	 wysokości	 2	 423	
589,18	 zł,	 a	 także	 dodatnią	 różnicą	
między	 przychodami	 i	 rozchodami	 
w	wysokości	1	299	654,71	zł.	
Wydatki	majątkowe	(czyli	inwestycyj-
ne)	wyniosły	11	302	759,91	zł	a	wy-
datki	bieżące	64	685	784,57	zł.	
W	 ramach	 wydatków	 majątkowych	
najwięcej	wydano	na:
-	drogi	publiczne	powiatowe:	
6	468	167,35	zł
-	 usuwanie	 skutków	 klęsk	 żywioło-
wych	na	drogach:	1	345	966	zł
-	 wykonanie	 szlaków	 rowerowych	 
w	ciągu	dróg	powiatowych:	
1	028	916,24	zł
-	 służba	 zdrowia	 (w	 formie	 dotacji):	
482	715	zł
-	 zagospodarowanie	 poscaleniowe:	 
1	473	036,96	zł.
				Poza	tym	radni	przyjęli	sprawozda-
nie	 Starosty	 z	 prac	 Zarządu	 Powiatu	 
w	okresie	międzysesyjnym	oraz	wpro-
wadzono	zmiany	w	budżecie	Powiatu	
na	2016r.
				Wcześniej,	bo	17.05.br.	odbyło	się	
nadzwyczajne	 posiedzenie	 Rady	 Po-
wiatu	Leżajskiego.	Podczas	sesji	pod-
jęto	 Uchwałę	 w	 sprawie	 udzielenia	
pomocy	finansowej	Gminie	Grodzisko	
Dolne	na	realizację	zadania	pn.:	„Roz-
budowa	 drogi	 powiatowej	 nr	 1269R	
Zmysłówka	 –	Grodzisko	Dolne	w	 km	 

4	+541	–	5	+241	wraz	z	budową	chod-
nika	 w	 miejscowości	 Grodzisko	 Dol-
ne”,	 a	 także	 dokonano	 zmian	 w	 bu-
dżecie	Powiatu	na	2016	rok.
	 	 	 	 MK

Spotkanie włodarzy
    17.05.br. Zarząd Powiatu Leżaj-
skiego spotkał się z włodarzami gmin  
i miast wchodzących w skład Powia-
tu.
	 	 	 	W	konwencie	uczestniczyli:	Staro-
sta	 Leżajski	 Marek	 Śliż,	 Wicestaro-
sta	 Leżajski	 Zdzisław	 Leśko,	 Członek	
Zarzadu	 Powiatu	 Lucjan	 Czenczek,	
Burmistrz	 Leżajska	 Ireneusz	 Stefań-
ski,	Wójt	Gminy	Grodzisko	Dolne		Ja-
cek	Chmura,	w	imieniu	Wójta	Gminy	
Leżajsk	 –	 Zastępca	 Wójta:	 Bolesław	
Pawlus,	a	także	w	imieniu	Burmistrza	
Miasta	 i	 Gminy	 Nowa	 Sarzyna	 –	 Se-
kretarz	 Miasta	 i	 Gminy	 Danuta	 Pin-
derska.	Na	 konwent	 przybył	 również	
Komendant	 Powiatowy	 Policji	 w	 Le-
żajsku	 (pełniący	 tę	 funkcję	od	25.04.
br.)	nadkomisarz Zenon Wierzchow-
ski.	 Przedstawił	 on	 również	 swoje-
go	 zastępcę:	 nadkomisarza Artura 

Wasiutę,	 który	 pełni	 tę	 funkcję	 od	 
10.05.br.	 Komendant	 zapewnił	 wło-
darzy	 o	 gotowości	 współpracy	 oraz	
zaproponował	 spotkania	 robocze	 
w	gminach	w	zakresie	ustalenia	szcze-
gółów	tego	współdziałania.
    Podczas spotkania dyskutowano 
na takie tematy, jak:
1.	Wspólny	wybór	ucznia	(dot.	szkół:	
podstawowej,	 gimnazjum,	 liceum	 
i	 technikum)	 do	 nagrody	 Podkarpa-
ckiego	 Stowarzyszenia	 Samorządów	
Terytorialnych.
	 	 	 	 Zarząd	 Powiatu	 w	 porozumieniu	 
z	 wójtami	 i	 burmistrzami	 zadecy-

dował	 o	 zgłoszeniu	 do	 Nagrody	 Ka-
jetana Walawskiego z Gimnazjum 
Miejskiego im. Władysława Jagiełły 
z Leżajska. 
    O osiągnięciach Kajetana można 
przeczytać na stronie internetowej 
Powiatu Leżajskiego- Aktualności (in-
formacja pt. „Spotkanie włodarzy”, 
data zamieszczenia: 18.05.2016r.)
	 	 	 	 Kajetan	 odebrał	 nagrodę	 jako	
najzdolniejszy	uczeń	z	Powiatu	Leżaj-
skiego	 podczas	 uroczystych	 obcho-
dów	 „Dnia	 Samorządu	 Terytorialne-
go”,	 które	 odbyły	 się	 3.06.br.	 w	 sali	
widowiskowej	WDK	w	Rzeszowie.
    2.Omówienie	propozycji	dofinanso-
wania	zakupu	samochodu	dla	potrzeb	
Państwowej	Powiatowej	Straży	Pożar-
nej	w	Leżajsku.
    3.Sprawy	różne.
	 	 	 	 MK

Konwent Powiatów 
Województwa 

Podkarpackiego w Dębicy
    6.06.br. w Dębicy odbyło się posie-
dzenie Konwentu Powiatów Woje-
wództwa Podkarpackiego, w którym 
wzięli udział przedstawiciele Powia-
tu Leżajskiego: Starosta Marek Śliż 
oraz Wicestarosta Zdzisław Leśko.
	 	 	 	 Jednym	 z	 kluczowych	 punktów	 
w	programie	 obrad	 było	 zajęcie	 sta-
nowiska	 w	 sprawie	 warunków	 tech-
nicznych,	jakim	powinny	odpowiadać	
drogi	 publiczne	 i	 ich	 usytuowanie.	
Konwent	 odniósł	 się	 krytycznie	 do	
nowelizacji	ministerialnego	rozporzą-
dzenia	 dotyczącego	 wspomnianych	
warunków	technicznych	i	zawniosko-
wał	o	jego	zmianę.	
	 	 	 	 Ponadto	 uczestnicy	 konwentu	
dyskutowali	 o	 takich	 sprawach,	 jak:	
zajęcie	 stanowiska	 w	 sprawie	 pro-
jektu	 geodezyjnego	 Podkarpackiego	
Systemu	 Informacji	 Przestrzennej,	
omówienie	 programu	 pilotażowego	
dla	służby	zdrowia,	a	w	szczególności	
powstającej	mapie	potrzeb	 zdrowot-
nych	 dla	 Podkarpacia,	 stanowisko	
w	 sprawie	 konieczności	 zwiększenia	
wartości	 punktu	medycznego	 –	 kon-
went	 sprzeciwił	 się	 jego	 niskiej	 war-
tości,	która	bezpośrednio	wpływa	na	
finanse	każdego	szpitala.
    NN
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Ucałowanie poświęconego sztandaru przez Zarząd 
Powiatu Leżajskiego

Poświęcenie przez arcybiskupa Michalika tablicy
przy SOSW

Uroczyste ślubowanie uczniów SOSW

Odsłonięcia tablicy dokonali: Starosta Leżajski, Dy-
rektor Ośrodka i przedstawicielka Rady Rodziców
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Dyrektor:
Św.	 Jan	Paweł	 II	 podkreślał	 godność	osoby	niepełnosprawnej,	
akcentując	 jej	 prawo	 do	 życia,	 do	 ogniska	 domowego,	 prawo	
do	odpowiedniej	opieki	 lekarskiej,	do	kształcenia	oraz	przygo-
towania	zawodowego.	Mówił	 również	o	 tym,	że	człowiek	nie-
pełnosprawny	 jest	wezwany	do	wszechstronnego,	osobowego	
rozwoju	oraz	odczytywania	swojego	ludzkiego	i	chrześcijańskie-
go	powołania.	

Uczniowie:
Święty	 Jan	 Paweł	 II	 pokazywał	 nam	 jak	 dobrze	 żyć,	 postępo-
wać,	 jak	 przebaczać	 i	 przeciwstawiać	 się	 złu.	 	Miłość	 i	 dobro	
to	podstawowe	drogowskazy,	którymi	każe	 	nam	kierować	się	 
w	codziennym	życiu.	 Jesteśmy	dumni,	 że	Św.	 Jan	Paweł	 II	 jest	
Patronem	naszego	ośrodka.

Rodzice:
Św.	Jan	Paweł	II	doskonale	umiał	porozumieć	się	z	młodzieżą.	To	
Ojciec,	w	którego	ramionach	wszyscy	znaleźli	pocieszenie,	mi-
łość	oraz	dobrą	radę.	Nauczył	nas	jak	otwierać	swoje	serce	na	
Dar	Boży,	jakim	jest	dziecko	niepełnosprawne	w	rodzinie.										
  
Nauczyciele:
Św.	Jan	Paweł	II	przypominał	nam	o	obowiązku	budowania	cy-
wilizacji	życia,	w	której	silni	ochraniają	słabych.	Wielki	ewange-
liczny	 humanizm	 Papieża	 promieniuje	 autentycznym	 szacun-
kiem	do	każdego	człowieka.	Nasz	Patron	żarliwie	miłował	Boga,	
szczerze	kochał	ludzi	miał	dla	nich	szacunek	i	czas.		

Uwieńczeniem	imprezy	był	wernisaż	prac	
podopiecznych	leżajskiego	ośrodka,	bankiet	
dla	gości	oraz	piknik	dla	dzieci,	młodzieży	 
i	rodziców.	

  
 
 

 
 
 Specjalny	 Ośrodek	 Szkolno	 –	 Wychowawczy	 
w	Leżajsku	powiększył	liczbę	szkół,	których	patronem	jest	
Jan	Paweł	II.	 	Wartości	i	droga,	jaką	wskazał	Papież,	jego	
dorobek,	słowa	i	świadectwo	wielkiej	wiary	już	na	zawsze	
wpisały	się	w	karty	historii	leżajskiego	ośrodka.	
	 W	środę,	1.06.br.	w	Ośrodku	Szkolno-Wychowaw-
czym	w	Leżajsku	miała	miejsce	ceremonia	nadania	 imie-
nia,	 poświęcenia	 i	 przekazania	 sztandaru.	 Uroczystości	
rozpoczęły	się	mszą	świętą	w	Bazylice	OO.	Bernardynów	
Leżajsku.	Nabożeństwu	przewodniczył	ks.	arcybiskup	Józef	
Michalik,	a	w	koncelebrze	uczestniczyli:	O.	Joachim	Ciupa	
(kustosz	Sanktuarium	NMP)	oraz	ks.	Marek	Cisek	(dziekan	
leżajskiego	dekanatu).		–	Wybierając patrona, szkoła wy-
biera sobie duchowego opiekuna	-	przypomniał	arcybiskup	
w	homilii.	–	Przybranie imienia Jana Pawła II zobowiązuje 
do pewnego trudu.	W	 trakcie	 eucharystii	 ks.	 arcybiskup	
poświęcił	 sztandar	 Ośrodka,	 ufundowany	 przez	 Zarząd	
Powiatu	Leżajskiego.	Podniosłą	atmosferę	liturgii	tworzyła	
oprawa	muzyczna	chóru	Emaus	oraz	poczty	sztandarowe	
przybyłe	ze	szkół	i	instytucji,	miasta	oraz	powiatu.
	 Po	 mszy,	 dalsza	 część	 uroczystości	 odbyła	 się	 
w	na	placu	przed	budynkiem	ośrodka,	gdzie	poświęcono	
i	odsłonięto	pamiątkową	tablicę	ze	słowami	Jana	Pawła	II	
-	„Musicie	od	siebie	wymagać,	nawet	gdyby	inni	od	was	
nie	wymagali”.	W	podniosłym	akcie	uczestniczyli:	ks.	arcy-
biskup	Józef	Michalik,	dyrektor	ośrodka	pani	Bożena	Gar-
backa	oraz	władze	powiatu.	
		 Wprowadzeniem	 pocztów	 sztandarowych	 i	 od-
śpiewaniem	 hymnu	 państwowego	 przez	 Chór	 CANTIA-
MO	 z	 Gimnazjum	 Miejskiego	 w	 Leżajsku	 rozpoczęto	 
w	sali	widowiskowej	Miejskiego	Centrum	Kultury	oficjal-
ną	część	uroczystości.	Kolejnym	punktem	było	przekaza-
nie	sztandaru	przez	władze	Powiatu	w	ręce	dyrektor	Spe-
cjalnego	 Ośrodka	 Szkolno-Wychowawczego	 pani	 Bożeny	
Garbackiej	i	uroczyste	ślubowanie,	jakie	złożyli	uczniowie	
placówki.	Znakomici	goście	i	przyjaciele	Ośrodka	dokonali	
również	symbolicznego	aktu	wbicia	gwoździ	z	wygrawero-
wanym	swoim	imieniem	i	nazwiskiem.
	 Nie	 mniej	 pełna	 emocji	 okazała	 się	 część	 arty-
styczna,	którą	zaprezentowali	wychowankowie	placówki.	
Program	słowno	–	muzyczny,	w	którym	znalazły	się	poety-
ckie	słowa	i	liryczne	pieśni	związane	z	życiem	i	działalnoś-
cią	 Jana	Pawła	 II	dostarczył	wielu	wzruszeń.	Uroczystość	
uświetnił	Chór	CANTIAMO	z	Gimnazjum	Miejskiego	w	Le-
żajsku	pod	batutą	pani	Barbary	Kuczek.
 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Św. Jana Pawła II 
 – to brzmi dumnie

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał…”
 Jan Paweł II
 

Dlaczego wybraliśmy Św. Jana Pawła II na na-
szego Patrona?

Starosta Leżajski:
1	 czerwca	 2016r.	 to	 data	 historyczna	 dla	 tej	 szkoły.	 Od	 tego	
dnia	nosi	imię	największego	Polaka	–	Św.	Jana	Pawła	II.	Nie	ma	 
w	Polsce	drugiej	takiej	osoby,	która	budziłaby	tyle	pozytywnych	
emocji	i	tyle	podziwu.	Jesteśmy	dumni,	że	Św.	Jan	Paweł	II	został	
Patronem	 tej	 szkoły,	 że	 jego	popiersie	widnieje	na	 sztandarze	
szkoły.	To	zobowiązuje	nas	wszystkich,	by	stosować	jego	nauki	–	
uczyć	się	i	żyć	dla	innych.

Wicestarosta Leżajski:
Z	 czasów	 szkolnych	pamiętam,	 że	 gdy	 zazwyczaj	 padało	pyta-
nie	o	to,	do	której	szkoły	się	uczęszcza,	to	odpowiedź	brzmiała:	
„do	Kościuszki”	lub	„do	Chrobrego”.	Mam	nadzieję,	że	nadanie	
imienia	św.	Jana	Pawła	II	Specjalnemu	Ośrodkowi	Szkolno-Wy-
chowawczemu	-	placówce,	która	wypracowała	sobie	znakomitą	
renomę	nie	tylko	wśród	tego	typu	ośrodków	-	przyczyni	się	do	
tego,	że	z	taką	samą	dumą	jej	uczniowie,	na	pytanie	o	to	dokąd	
uczęszczają,	odpowiedzą:	„do	Jana	Pawła	II”.

 TEMAT MIESIĄCA TEMAT MIESIĄCA



KURIER POWIATOWY 6/2016 (142)6 76/2016 (142) KURIER POWIATOWY

Droga nr 1254R Ożanna – Piskorowice (stan obecny)

Droga nr 1256R Sieniawa – Piskorowice – Leżajsk (stan obecny)

Droga nr 1254R Ożanna – Piskorowice (stan obecny)

 Wiadomo	 nie	 od	 dziś,	 że	 to,	w	 jakim	 stanie	 są	 drogi	 deter-
minuje	rozwój	gospodarczy	każdego	regionu,	dlatego	ich	remont	jest	
jednym	z	najważniejszych	zadań	dla	każdej	 jednostki	 samorządowej.	
Możliwość	pozyskania	funduszy	z	różnych	źródeł	(budżet	państwa	oraz	
środki	unijne)	mobilizuje	Powiat	Leżajski	do	ciągłych	starań	o	popra-
wę	 infrastruktury	drogowej.	W	przypadku	 samorządu	powiatowego,	
ograniczone	dochody	własne	uniemożliwiają	samodzielne	realizowa-
nie	tego	typu	zadań.	Stało	się	to	bezpośrednim	powodem	do	przyjęcia	 
w	 latach	 2006-2010	 zasady,	 która	 koszty	 finansowania	 remontu	 po-
szczególnych	 dróg	 rozkłada	 po	 równo	między	 powiat	 a	 gminę,	 czyli	
50/50.	Zastosowanie	tej	zasady,	wpłynęło	bardzo	korzystnie	na	popra-
wę	 infrastruktury	drogowej,	 bo	dzięki	 niej	 udało	 się	wyremontować	
odcinki	dróg	powiatowych	znajdujące	się	w	granicach	gmin	powiatu	
leżajskiego.

 

 

	 Obecnie	przekazano	plac	budowy	na	wykonanie	przebudowy	
drogi	nr	1257R	Ożanna	-	Rzuchów,	drogi	nr	1256	Sieniawa	-	Piskorowice	
-	Leżajsk	i	drogi	nr	1254R	od	drogi	1257R	Ożanna	-	Piskorowice.	Suma	
odcinków,	 które	 zostaną	poddane	przebudowie	wynosi	 8,65	 km.	Na	
środki	niezbędne	do	realizacji	przebudowy	składają	się:	środki	własne	

-	1	mln	16	tys.	zł,	wsparcie	finansowe	uzyskane	od	
Gminy	Leżajsk	-	1	mln	98,5	tys.	zł	i	wsparcie	uzyska-
ne	od	Gminy	Kuryłówka	-	229	tys.	zł.	Z	budżetu	wo-
jewódzkiego	pozyskano	dotację	w	wysokości	2	mln	
293	tys.	W	trakcie	opracowania	projektowego	jest	
także	przebudowa	dróg	nr	1243R	Jelna	-	Maleniska	
oraz	przebudowę	drogi	nr	1262R	Hucisko	-	Brzóza	
Królewska	-	Biedaczów.

	 Obfite	deszcze	w	roku	2014	przyczyniły	się	
do	 komisyjnego	 sporządzenia	 przez	 służby	Woje-
wody	Podkarpackiego	i	Powiatu	Leżajskiego	proto-
kołu	szkód	dotyczącego	dróg	wymagających	prze-
budowy.	Protokół	stał	się	podstawą	do	ubiegania	
się	o	dotację	 z	urzędu	wojewódzkiego	z	przezna-
czeniem	na	usuwanie	skutków	klęsk	żywiołowych	
przy	 20%	 wkładzie	 własnym	 (zgodnie	 z	 zasadą	
50/50	 -	 10%	 środków	 z	 budżetu	 powiatu	 i	 10%	 
z	 budżetu	 gminy).	 Rada	 Powiatu	 podjęła	 uchwa-
łę	 na	 2016	 r.	 o	 wytypowaniu	 spośród	 kilkunastu	
dróg	przeznaczonych	do	remontu	trzech	odcinków	
dróg:	drogi	powiatowej	nr	1263R	od	drogi	powia-
towej	nr	1260R	na	Podkudłacz,	drogi	powiatowej	
nr	1247R	Brzyska	Wola	-	Słoboda	(Kolonia	Polska)	
oraz	drogi	 	 powiatowej	nr	 1241R	Hucisko	 -	 Ruda	
Łańcucka	-	Przychojec	-	Leżajsk.	W	związku	z	szansą	
uzyskania	większej	dotacji	na	drogę	nr	1241R	Huci-
sko	-	Ruda	Łańcucka	-	Przychojec	-	Leżajsk,	Zarząd	
Powiatu	podjął	decyzję	o	przebudowaniu	w	pierw-
szej	kolejności	dróg	nr	1241R	i	1247R.	
 
	 Kluczowym	 czynnikiem	 wpływającym	 na	
powyższą	 decyzję	 był	 przede	 wszystkim	 stopień	
funkcjonalności	 i	 użyteczności	 dróg.	 Poddana	
przebudowie	droga	powiatowa	nr	1241R	Hucisko	
-	 Ruda	 Łańcucka	 -	 Przychojec	 -	 Leżajsk	 stanie	 się	
w	przypadku	 zdarzeń	drogowych	alternatywą	dla	
drogi	krajowej	nr	77,	a	także	stanowić	będzie	znacz-
ne	udogodnienie	dla	kilkuset	pracowników	zakła-
du	„Brzost”	mieszczącego	się	w	Przychojcu,	którzy	
dojeżdżają	 do	 pracy	 ze	 wszystkich	 gmin	 Powiatu	
Leżajskiego,	 a	 także	 spoza	 niego.	 Remont	 wspo-
mnianej	drogi	wpłynie	korzystnie	na	usprawnienie	
dowozu	do	szkół	 i	da	podstawę	do	uruchomienia	
większej	 liczby	 przewozów	 między	 miejscowoś-
ciami	położonymi	na	 tej	 trasie.	Droga	powiatowa	
nr	 1263R	 na	 Podkudłacz	 nie	 stanowi	 znaczącego	
węzła	komunikacyjnego	między	miejscowościami,	
co	 obniża	 stopień	 jej	 funkcjonalności.	 Mimo	 to,	
Powiat	 nie	 zrezygnował	 z	 jej	 remontu,	 czego	 do-
wodem	 jest	 pisemna	deklaracja	 złożona	Wójtowi	
Gminy	Leżajsk	i	radnym	Gminy	Leżajsk	o	zabezpie-
czeniu	na	ten	cel	środków	w	kwocie	350	tys.	zł	(re-
alizacja	w	roku	obecnym).

D R O G I

	 Warto	przypomnieć,	że	w	stosowaniu	za-
sady	50/50	leżajski	powiat	nie	jest	wyjątkiem,	gdyż	
sąsiadujące	 z	 nim	 powiaty:	 niżański,	 przeworski,	
łańcucki,	 rzeszowski	 i	 biłgorajski	 przyjęły	 analo-
giczną	strategię	i	przestrzegają	jej	z	uwagi	na	dobro	
wspólne.	Poza	powiatem	biłgorajskim,	który	posia-
da	stosowną	uchwałę	określającą	funkcjonowanie	
zasady	50/50,	pozostałe	powiaty	w	porozumieniu	
z	gminami	stosują	zasadę	umownie,	co	nie	odbie-
ra	 jej	 obligatoryjnego	 charakteru	 i	 jest	 wiążące	
dla	obu	stron.	Tym	bardziej	w	przypadku,	gdy	 jej	
zawarcie	 odbywa	 się	 na	 forum.	 Dotyczy	 to	 także	
zasady	umownej	zawartej	między	Powiatem	Leżaj-
skim	a	Gminą	Leżajsk.
 
	 Jak	wynika	z	art.	6a	ustawy	z	dnia	21	mar-
ca	1985	r.	o	drogach	publicznych	(Dz.	U.	z	2015	r.	
Nr	0,	poz.	460,	z	późniejszymi	zmianami)	do	dróg	
powiatowych	 zalicza	 się	drogi	 będące	własnością	
właściwego	samorządu	powiatu	i	stanowiące	połą-
czenia	miast	-	siedzib	powiatów	z	siedzibami	gmin	 
i	 siedzib	 gmin	 między	 sobą.	 W	 praktyce	 katego-
ryzacja	 ta	 powoduje	 wiele	 trudności,	 ponieważ	
znaczna	 część	 dróg	 zalicza	 się	 do	 kategorii	 dróg	
gminnych	lub	wewnętrznych,	nie	zaś	do	powiato-
wych.	Wpływa	to	niekorzystnie	na	ilość	i	szybkość	
przeprowadzonych	 remontów	 oraz	 rodzi	 zbędne	
nieporozumienia	między	jednostkami	samorządo-
wymi.	Niewątpliwie,	drogą	do	porozumienia	wyda-
je	się	być	w	takich	przypadkach	przede	wszystkim	
dobro	mieszkańców	danych	miejscowości,	ale	tak-
że	ów	stopień	przydatności	dróg,	o	którym	mowa	
wyżej.	 Analiza	 funkcjonalności	 dróg	 i	 możliwość	
pozyskania	znaczących	środków	zewnętrznych	jest	
rozsądną	metodą	determinującą	ich	miejsce	w	ko-
lejce	do	remontu	-	metodą	być	może	nie	do	końca	
idealną,	ale	zapewne	jedyną	uczciwą.
	 	 	 	 	 							SP

Droga nr 1257R Ożanna – Rzuchów (stan obecny)

 POWIAT  POWIAT

W myśl zasady 50/50 w ubiegłym roku budżetowym zrealizowano  
z wolnych środków: 
•	 przy	wsparciu	 finansowym	Gminy Grodzisko Dolne	 (środki	
własne	-	250	tys.	zł.,	środki	pozyskane	od	Gminy	Grodzisko	-	250	tys.	zł.)	 
-	przebudowę	odcinka	drogi	powiatowej	nr	1268R	Kopanie	Żołyńskie	
-	Grodzisko	-	Grodzisko	Dolne,	
•	 przy	 wsparciu	 finansowym	 Gminy Leżajsk	 (środki	 własne	 
-	171	tys.	zł.,	środki	pozyskane	od	Gminy	Leżajsk	-	171	tys.	zł.)	-	prze-
budowę	odcinka	drogi	powiatowej	nr	1326R	Piskorowice	-	Chałupki	
Piskorowickie,	
•	 przy	wsparciu	finansowym	Gminy Kuryłówka	(środki	własne	
-	126	tys.	zł.,	środki	pozyskane	od	Gminy	Kuryłówka	-	126	tys.	zł.)	 -	
przebudowę	odcinka	drogi	powiatowej	nr	1246R	Kuryłówka	-	granica	
powiatu	w	miejscowości	Jastrzębiec.

W bieżącym roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o zrealizowaniu we 
współpracy:
• z Gminą Kuryłówka	(środki	własne	-	350	tys.	zł.,	środki	pozy-
skane	od	Gminy	Kuryłówka	-	350	tys.	zł.)	-	przebudowy	drogi	nr	1276R	
Brzyska	Wola	-	granica	powiatu	(Luchów	Dolny)	
• z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna	 (środki	własne	 200	 tys.	
zł.,	środki	pozyskane	od	Miasta	i	Gminy	Nowa	Sarzyna	-	200	tys.	zł.)	
-	przebudowy	drogi	powiatowej	nr	1083R	(Krzywdy)	granice	powiatu	
-	Łętownia	na	odcinku	od	skrzyżowania	z	drogą	powiatową	nr	1084R	 
w	miejscowości	Łętownia.
 

 DOBREM   WSPÓLNYM
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 POWIAT  POWIAT

    W	Leżajsku	pierwszy	raz	odbyły	się	dwudniowe	obchody	
rocznicy	pacyfikacji	miasta	przez	Niemców.	W	odwecie	za	zlikwi-
dowanie	przez	polskie	zbrojne	podziemie	konfidentów,	Niemcy	
zamordowali	kilkadziesiąt	osób.

	 	 	 	Pacyfikacja	Leżajska	miała	za	zadanie	złamać	polskiego	du-
cha	podziemia.	W	tym	celu	przygotowano	listę	z	nazwiskami	ok.	
trzystu	osób	wytypowanych	do	 zatrzymania.	Akcja	 rozpoczęła	
się	o	świcie	28	maja	1943	r.	 i	trwała	do	godzin	południowych.	
Niemcy	otoczyli	miasto,	a	w	efekcie	przeszukań	i	rewizji	rozstrze-
lali	43	osoby.	W	sumie	pacyfikacją	Leżajska	objętych	zostało	67	
osób.	28	z	nich	zostało	skazanych	przez	trybunał	zaaranżowany	
przy	miejscowym	sądzie.	Część	zatrzymanych	podczas	pacyfika-
cji	trafiła	do	obozów	koncentracyjnych	i	tam	została	zgładzona.	

				W	niedzielę	29.05.br.	przedstawiono	rekonstrukcję	
historyczną	 pt.	 „Pacyfikacja	 Leżajska	 28	 maja	 1943	
roku”.	To	pierwsze	tego	typu	przedsięwzięcie	w	Leżaj-
sku,	które	było	niejako	żywą	lekcją	historii.		

	 O	godz.	14.00	na	placu	targowym	w	pobliżu	
pomnika	ofiar	pacyfikacji	 ponad	 stu	 aktorów,	w	 tym	
członkowie	 profesjonalnych	 grup	 rekonstrukcyjnych	
m.in.	z	Biłgoraja,	Rzeszowa,	Szczecina	i	Warszawy,	ak-
torzy	z	Grupy	Teatralnej	Baratario	z	Leżajska,	członko-
wie	Oddziału	Kawalerii	Ochotniczej	20.	Pułku	Ułanów	
z	Wierzawic,	strzelcy	Jednostki	Strzeleckiej	2035	Strze-
lec	w	Leżajsku,	harcerze,	Młodzież	Wszechpolska	oraz	
mieszkańcy	Leżajska	odegrali	 sceny	z	najkrwawszego	
dnia	w	mieście.	Rekonstrukcję	obejrzało	ok.	1000	wi-
dzów.

	 	 	 	Przedsięwzięcie	 zostało	zorganizowane	przez	Mu-
zeum	Ziemi	Leżajskiej	oraz	Miejskie	Centrum	Kultury,	
zaś	projekt	sfinansowano	z	Miejskiego	Budżetu	Oby-
watelskiego.	Nad	projektem	czuwali	Paulina	Usowska,	
Kamil	Szczepanik	oraz	Marian	Matkowski.	
             KS
	 	 	 											Fot.	Wiesław	Łuksik

W ROCZNICĘ KRWAWEJ 
PACYFIKACJI 
LEŻAJSKA…

Środa, 20 lipca 2016r. -  dzień przyjazdu pielgrzymów
Motto dnia: Wielbi dusza moja Pana (Łk 1, 46)
•	 10.00	-	Recepcja
•	 17.30	-	Zawiązanie	wspólnoty	(Fara	-	Leżajsk)
•	 18.00	-	Celebracja	Mszy	św.	(wprowadzenie	w	program	
„Dni w Diecezji”)

Czwartek, 21 lipca 2016r. - ŁAŃCUT
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Motto dnia: Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec (1 J 3, 1) 
Poranna	celebracja	ma	nam	uświadomić,	że	dzięki	sakramento-
wi	chrztu	świętego	jesteśmy	dziećmi	Boga.	Mimo	różnych	ras,	
kultur	i	narodów,	tworzymy	jedną	rodzinę	dzieci	Bożych	i	może-
my	wołać	Abba	–	Ojcze.	Mamy	być	z	miłością	otwarci	na	drugie-
go	człowieka.	„Dni w Diecezji”	i	ŚDM	w	Krakowie	dają	możliwość	
pielęgnowania	 chrześcijańskiej	 tożsamości	 i	praktykowania	 tej	
otwartości,	niosą	doświadczenie	wspólnoty	Kościoła	–	rodziny	
dzieci	Bożych.
•	 9.00	-	Wyjazd	do	Łańcuta	
(z ul. Skłodowskiej)
•	 10.00	-	Zawiązanie	wspólnoty
•	 10.30	 -	 zwiedzanie	 Zamku	 
w	 Łańcucie,	 powozowni	 i	 storczykarni	
(możliwość zwiedzania muzeum ikon – 
Dzieł Sztuki Cerkiewnej)
•	 11.00	 -	 możliwość	 obejrzenia	
filmu	w	MDK	–	propozycja dla młodzieży 
polskiej
•	 13.00	-	obiad	w	Restauracji	Zamkowej
•	 14.30	 -	 przejazd	 do	Markowej	 i	 zwiedzenie	Muzeum	
Polaków	Ratujących	Żydów	podczas	II	wojny	światowej	im.	Ro-
dziny	Ulmów
•	 17.00	-	Eucharystia
Podsumowanie dnia: 
•	 19.00	 -	 Koncerty	 lokalnych	 zespołów	 artystycznych,	
spotkanie	z	twórcami	i	animatorami	kultury
•	 21.00	-	Apel	Jasnogórski	i	powrót

Piątek, 22 lipca 2016r. - JAROSŁAW
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Motto dnia: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą (Mt 5, 8)
Propozycje dnia: 
•	 9.30	-	wyjazd	do	Jarosławia	(z ul. Skłodowskiej)
•	 10.30	-	Zawiązanie	wspólnoty	-	Campus PWSTE	–	(pro-
jekcja filmu o naszym mieście, wraz z miejscami, które będą moż-
liwe do zwiedzania)
•	 11.30	 –	 Zwiedzanie	 miasta	 z	 przewodnikami:	 Możli-
wość	zwiedzania	Podziemnego Przejścia, Muzeum, Trasy tury-
styczne z przewodnikami
•	 13.30	-	Obiad Parking przy PWSTE w Jarosławiu
•	 15.00	–	Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i przej-
ście przez Bramę Miłosierdzia	u	oo.	Dominikanów	(możliwość 
spowiedzi w języku francuskim, włoskim i polskim).
•	 16.00		-	Druga	część	zwiedzanie	miasta
•   - Parafia obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego 
– wykonanie Akatystu.
•  Dla młodzieży z Polski możliwość oglądania 
Filmu w Kinie: L’Apotre (Apostoł)
•	 18.00		Nowoczesna parafia – Colping: występ zespo-
łów muzycznych, prezentacja grup z Gabonu i Italii.
• Możliwość odwiedzenia i spotkania się z osobami ze 
Schroniska dla bezdomnych ( ks. Franciszek Rząsa)

•	 Spotkanie	 z	 Siostrami	 Niepokalankami:	 możliwość	
zwiedzania	szkoły	katolickiej	i	modlitwy
Podsumowanie	dnia:	
•	 19.30	-	Nabożeństwo adoracyjne - Wieczór Chwały 
(Prowadzi Archidiecezjalna grupa Ewangelizacyjna Ruchu Świat-
ło – Życie+ Archidiecezjalna Diakonia Modlitwy + Wspólnoty Od-
nowy w Duchu Świętym z Jarosławia + Diakonia muzyczna) 
•	 21.30	-	Powrót	do	Leżajska

Sobota, 23 lipca 2016r. - LEŻAJSK - PRZEMYŚL
Wesele w Kanie Galilejskiej
Motto dnia: Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego 
czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10, 32)
Propozycje dnia: 
•	 10.00	 -	 Zawiązanie	wspólnoty	 (możliwość zwiedzania 
Bazyliki OO. Bernardynów, grobu proroka Elimelecha, Muzeum 
Ziemi Leżajskiej)
•	 10.30	 -	 Spotkanie	 z	 Klubem	 Motocyklowym	 „WEHI-

KUŁ”
• 11.00 - Koncert ewangelizacyjny  
(Plac przy MOSiR)	zespołu	„Stróże Poranka. 
Paweł Chustak (Chusti)”
•	 12.15	 -	 Obiad	 (Gimnazjum, Liceum, 
Technikum, ul. M.C. Skłodowskiej)
•	 13.00	-	Wyjazd	do	Przemyśla
•	 15.00	 -	 Eucharystia	 z	 uczestnikami	
„Dni	w	Diecezji”	(Rynek w Przemyślu)
•	 16.30	-	Zwiedzanie	starówki	w	Prze-

myślu	 (Zamek Kazimierzowski, Katedra Rzymsko i Greckokatoli-
cka, Podziemia Katedry, Muzeum Fajki i Dzwonów)
•	 19.30	-	Pogodny	wieczór	czyli	wielki	bal	z	wodzirejami	
(Mały Rynek - Przemyśl)
•	 21.30	-	Powrót	do	Leżajska

Niedziela, 24 lipca 2016r. - LEŻAJSK
Przemienienie na Górze Tabor
Motto dnia: Panie dobrze, że tu jesteśmy (Mt 17, 4)
Propozycje dnia: 
•	 Poranek	i	śniadanie	u	rodzin
•	 Obiad	u	rodzin
•	 14.00	-	Wspólna	Eucharystia	z	rodzinami	(Główna	Msza	
św.	plac	przy	MOSiR)
•	 15.00	-	Koronka	do	Bożego	Miłosierdzia	(Plac	przy	MO-
SiR)
• 16.00 - Piknik rodzinny –	dla	mieszkańców		Miasta	Le-
żajsk,	Powiatu	Leżajskiego,		Gminy	Leżajsk,	Nowa	Sarzyna,	Żoły-
nia	i	Rakszawa,	Sieniawa,	Adamówka,	Tryńcza	oraz	dekanatów	
Leżajsk	I,	Leżajsk	II,	Żołynia	i	Sieniawa.
• 20.00 - Koncert zespołu PECTUS (Plac	przy	MOSiR)

Poniedziałek, 25 lipca 2016r. - LEŻAJSK - KRAKÓW
Ustanowienie Eucharystii
Motto dnia: Abyśmy nie ustali w drodze…
•	 W	ostatnim	dniu	pobytu	w	Archidiecezji	Przemyskiej,	
po	 śniadaniu,	 wszyscy	 goście	 i	 młodzież	 Lokalnego	 Centrum	
ŚDM	w	Leżajsku	oraz	wszyscy	chętni	zgromadzą	się	w	leżajskiej	
farze,	aby	uczestniczyć	w	uroczystym	zakończeniu		„Dni	w	Die-
cezji”	i	równie	uroczystym	posłaniu	do	Krakowa,
•	 8.00	-	Eucharystia	i	uroczyste	błogosławieństwo	posła-
nia	do	Krakowa
•	 Po	Mszy	św.	wyjazd	do	Łańcuta	na	pociąg	do	Krakowa.

PLAN „DNI W DIECEZJI PRZEMYSKIEJ” (20 - 25 LIPCA 2016r.)
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GIMNAZJALIŚCI w Chrobrym
20.05.br. ZSL w Leżajsku otworzył 

swe podwoje dla uczniów Gimnazjum. 
Odwiedziło nas 978 uczniów z 29 Gimnazjów.

							„CHROBRY”	przygotował	wiele	atrakcji,	przyszli	uczniowie	mogli	
wziąć	udział	w	pokazach	z	informatyki,	fizyki,	chemii	i	biologii	.	Czekały		
na	nich	quizy	z	języków	obcych	oraz	smakołyki	typowe	dla	kuchni	fran-
cuskiej,	 niemieckiej	 czy	 rosyjskiej.	 	 Humaniści	 pokazali	 interesującą	
rozprawę	sądową,		klasa	medialna	przedstawiła	program	kabaretowy,	
natomiast	w	Muzeum	szkolnym	gimnazjaliści	poznawali	historię	szkoły	
i	 Leżajska.	Nauczyciele	 i	uczniowie	Technikum	w	sposób	nowatorski	
zaprezentowali	 specyfikę	 klas:	 technik	 ekonomista,	 technik	 logistyk,	
technik	spedytor	i	technik	organizacji	reklamy.	Klasy	wojskowo-ratow-
niczej	przygotowały	pokazy	 sprawnościowe,	którym	 towarzyszyli	 za-
wodowi	wojskowi	z	Batalionu	Saperów	w	Nisku.
						Mamy	nadzieję,	że	zainteresowaliśmy	Was	naszą	ofertą	edukacyj-
ną.	Do	zobaczenia	we	wrześniu.	

	 	 	 	 	 	 ZSL	w	Leżajsku

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLAS 
MUNDUROWYCH – OSTRÓDA 2016

      W	 dniach	 01-04.06.br.	 uczniowie	 klasy	 woj-
skowo	 –	 ratowniczej	 ZSL	 w	 Leżajsku	 brali	 udział	 
w	Ogólnopolskim	Zlocie	Klas	Mundurowych	i	targach	
obronnych	Pro	Defense	w	Ostródzie.	Przedsięwzięcie	
to	 zostało	 zorganizowane	przez	Biuro	ds.	Proobron-
nych	Ministerstwa	Obrony	Narodowej	i	Polską	Grupę	
Zbrojeniową.	Nasza	szkoła	została	wytypowana	jako	
jedna	z	najlepiej	funkcjonujących	pod	względem	pro-
wadzenia	klas	mundurowych.	Dzięki	temu	wyróżnie-
niu	uczniowie	klasy	wojskowej	przeszli	profesjonalne	
szkolenie	 pod	 kierunkiem	 żołnierzy	 sił	 specjalnych	
oraz	 członków	 organizacji	 FIA.	 Oprócz	 wyróżnienia	
grupowego	 były	 także	 wyróżnienia	 indywidualne,	
spośród	 1000	 uczestników	 wytypowano	 10	 osób,	 
w	tym	dwóch	uczniów	naszej	szkoły,	są	to:	Jakub	Pie-
czonka	i	Karol	Zalot.	Gratulujemy	i	życzymy	kolejnych	
sukcesów.

	 	 	 	 	 AR

  „Ignorantia iuris nocet”
	 Ignorantia	iuris	nocet	to	jedna	z	najstarszych	zasad	prawa,	wywo-
dzona	ze	starożytnego	Rzymu.	Zapisana	została	w	tomie	22	Kodeksu	Justy-
niana.	Widnieje	na	gmachu	naszego	Sądu	Najwyższego.	Oznacza,	że	niezależ-
nie	od	tego,	jak	skomplikowane,	nieczytelne,	restrykcyjne	i	trudno	dostępne	
jest	prawo	–	musisz	je	znać,	a	jeśli	nie	znasz,	nic	cię	nie	usprawiedliwia.	Bo	
nieznajomość	prawa	szkodzi.	Dlatego	też	jednym	z	ważnych	elementów	wy-
chowania	obywatelskiego	młodzieży	jest	edukacja	prawna.
	 Od	wielu	 lat	 niesłabnącym	 zainteresowaniem	w	 leżajskim	 liceum	
cieszą	 się	 klasy	 humanistyczno-prawne.	 Uczniowie	 zainteresowani	 nauką	
historii	i	wiedzy	o	społeczeństwie	w	zakresie	rozszerzonym	mają	możliwość	
przygotowania	 się	 do	matury	 i	 kontynuacji	 nauki	 na	 uczelniach	wyższych.	
Wyższa	Szkoła	Informatyki	i	Zarządzania	w	Rzeszowie	objęła	patronatem	kla-

sy	humanistyczno-prawne	i	dzięki	temu	uczniowie	uczestniczą	w	wykładach	i	warsztatach	prawnych	prowadzonych	przez	pracow-
ników	naukowych	w	ramach	tzw.	„Ciekawych	lekcji	z	prawa”.	Bardzo	dobrym	sprawdzianem	wiedzy	prawnej	jest	udział	młodzieży	
w	Ogólnopolskiej	Olimpiadzie	Wiedzy	o	Państwie	i	Prawie,	w	której	corocznie	uczestniczy	kilkadziesiąt	osób,	a	kilka	kwalifikuje	się	
do	etapu	wojewódzkiego,	w	tym	roku	byli	to:	Karol	Socha,	Wojtek	Kuca,	Monika	Garbacz	i	Ania	Lipińska.	Czworo	uczniów:	Bajwoluk	
Weronika,	Kulpa	Monika,	Wiatr	Patryk	i		Kuca	Wojciech	wzięło	udział	w	drugim	etapie	Konkursu	Wiedzy	Prawniczej	„LexMaster.	
Lex	Master	organizowany	na	zlecenie	Ministerstwa	Sprawiedliwości	jest	częścią	projektu	„Edukacja	szkolna	przeciwko	wykluczeniu	
prawnemu”	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Ministerstwa	Sprawiedliwości.
	 Znajomość	podstaw	prawa	to	niezbędne	minimum	dla	obywatela,	który	chce	swobodnie	poruszać	się	we	współczesnym	
świecie	i	świadomie	uczestniczyć	w	funkcjonowaniu	państwa. 
                         JS	i	LS

Dzień Otwarty w Zespole Szkół 
Technicznych w Leżajsku

	 	 	 	 	 Kilkuset	 gimnazjalistów	ze	 szkół	Powiatu	 Leżajskiego	
i	ościennych,	skorzystało	z	zaproszenia	na	Dzień	Otwarty,	
który	 w	 Zespole	 Szkół	 Technicznych	 odbył	 się	 20.05.br.	
Specjalnie	na	tę	okazję,	w	hali	sportowej	i	auli,	przygoto-
wano	stanowiska	prezentujące	kierunki	kształcenia	naszej	
szkoły.	Można	było	m.in.	poznać	warunki	pracy	sprzedaw-
cy,	 odwiedzić	 recepcję	 hotelu,	 przekonać	 się,	 dlaczego	
warto	uczyć	się	języka	obcego	zawodowego,	a	także	wziąć	
udział	 we	 „fryzjerskich	 rewolucjach”.	 Uczniowie	 tech-
nikum	 żywienia	 i	 usług	 gastronomicznych	 przygotowali	 
w	pełni	profesjonalne	pokazy:	nakrycia	stołu	 i	sztuki	car-
vingu	 (dekoracji	 wykonanych	 z	 owoców	 i	 warzyw),	 czę-
stowali	 też	gości	 sporządzonymi	przez	siebie	potrawami.	
Z	 kolei	 nauczyciele	 i	 uczniowie	 kierunków	 technicznych	
przygotowali	ciekawe	prezentacje	multimedialne	oraz	za-
prezentowali	 skonstruowane	 przez	 siebie	 roboty	 sumo,	
drony	 i	 sprzęt	 elektroniczny.	 Każdy	 chętny	mógł	 spróbo-
wać	swoich	sił	w	różnych	konkursach	z	chemii,	fizyki,	bio-
logii,	 języka	polskiego.	Tradycyjnie,	dużym	powodzeniem	
cieszyła	się	możliwość	jazdy	samochodem	po	boisku	szkol-
nym	pod	okiem	instruktora	nauki	jazdy.	
	 	 	 	 	 Kolejnym	punktem	Dnia	Otwartego	było	 zwiedzanie	
specjalistycznych	pracowni,	m.in.:	mechatronicznej,	elek-
tronicznej,	komputerowego	wspomagania	CAD/CAM,	sie-
ci	i	urządzeń	techniki	komputerowej,	urządzeń	i	systemów	
energetyki	 odnawialnej,	 obrabiarek	 sterowanych	 nume-
rycznie	oraz	spawalni,	stolarni	i	stacji	kontroli	pojazdów.	
					Młodzież	gimnazjalna	mogła	przekonać	się,	że	w	Zespo-
le	Szkół	Technicznych	można	też	atrakcyjnie	spędzić	czas	
na	zajęciach	licznych	kół	zainteresowań.	Swoje	osiągnięcia	
prezentowały:	Szkolne	Koło	Automatyka	i	Robotyka,	Szkol-
ne	Koło	Motoryzacyjne	(pokazy	jazdy	gokartem),	wystąpi-
ły	również	zespoły:	Pieśni	i	Tańca	„Ziemia	Leżajska”	i	B17.	
					Wszystkim	gościom,	którzy	tego	dnia	odwiedzili	naszą	
szkołę	dziękujemy	za	przybycie	i	poświęcony	czas.	
	 	 	 	 	 	 ZST

				18.05.br.	w	hali	sportowej	Zespołu	Szkół	Technicznych	w	Leżajsku	
odbył	się	Finał	Wojewódzki	Licealiady	w	Piłce	Ręcznej	Chłopców.	
Oprócz	 drużyny	 gospodarzy,	 wzięły	 w	 nim	 udział	 reprezentacje:	 
V	 LO	 w	 Mielcu,	 Zespołu	 Szkół	 Ponadgimnazjalnych	 w	 Krośnie	 
i		V	LO	w	Rzeszowie.
	 	 	 	Po	bardzo	emocjonujących	 rozgrywkach	meczowych,	 rozegra-
nych	systemem	„każdy	z	każdym”,	reprezentacja	naszej	szkoły	za-
służenie	wywalczyła	srebrny	medal.	Wszystkim	zawodnikom	oraz	
trenerowi	Tomaszowi	Majkutowi	serdecznie	gratulujemy!	
Klasyfikacja końcowa: 
I miejsce	–	V	LO	Mielec	
II miejsce	–	Zespół	Szkół	Technicznych	w	Leżajsku	
III miejsce	V	LO	w	Rzeszowie	
IV miejsce	–	ZSP	nr	5	w	Krośnie	
Skład reprezentacji	 ZST:	Mateusz	 Salwach,	Marcin	Wnęk,	 Łukasz	
Foryt,	Radosław	Rafa,	Mateusz	Markocki,	Marcin	Moszkowicz,	Ar-
kadiusz	Moszkowicz,	 Dawid	Wnęk,	 Łukasz	 Buszta,	 Piotr	 Piersiak,	
Patryk	Woś,	Łukasz	Grzywna,	Piotr	Grabowiec,	Krystian	Strug,	Ja-
kub	Karaś,	Rafał	Sadlok,	Michał	Jędrzejec.	
	 	 	 	 	 	 	 ZST
 

Szczypiorniści 
Zespołu Szkół Technicznych 
Wicemistrzami Podkarpacia!

 OŚWIATA-ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH W LEŻAJSKU  OŚWIATA-ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU
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MISTRZOSTWA POLSKI PIERWSZEJ POMOCY PCK

      Specjalny	Ośrodek	Szkolno–Wychowawczy	w	Leżajsku	re-
alizuje	 projekt	 zatytułowany	 „Thinking globally, learning to-
gether”- Myśląc globalnie uczymy się razem w ramach pro-
gramu Erasmus plus.	 Siedem	 szkół	 kształcenia	 specjalnego	 
z	Europy	współpracuje	ze	sobą	celem	udoskonalenia	własnych	
metod	pracy,	poznania	innowacyjnych	rozwiązań	w	zakresie	re-
walidacji	uczniów	z	różnorodnymi	niepełnosprawnościami.	
						Harmonogram	zajęć	roku	szkolnego	2015/2016	zakłada	sze-
reg	działań	związanych	z	realizacją	programu.	Dwie	główne	zre-
alizowane	już	wizyty	projektowe	dotyczyły	wyjazdów	zagranicz-
nych	do	Rumunii	 i	Belgii.	Były	one	 szansą	pogłębienia	wiedzy	
oraz	zdobycia	nowego	doświadczenia	przez		nauczycieli	naszej	
placówki.	
						Specjalny	Ośrodek	Szkolno-Wychowawczy	w	Leżajsku	współ-
pracuje	 ze	 szkołami	 i	 nauczycielami	 z	 następujących	 państw:	
Wielką	Brytanią,	Belgią,	Turcją,	Hiszpanią,	Rumunią	i	Bułgarią.	

W	dniach	07	–	11	marca	br.	 czworo	nauczycieli	wraz	 z	dyrek-
tor	Bożeną	Garbacką	wzięło	udział	w	pięciodniowym	szkoleniu	
zorganizowanym	na	terenie	placówki	Centrul	Scolar	de	Educatie	
Incluziva	w	mieście	Oradea	w	Rumunii.	
						Podczas	cyklu	szkoleń	na	temat	„Wczesne	wspieranie	rozwo-
ju	dzieci	z	niepełnosprawnością	sprzężoną”,	nauczyciele	zyskali	
możliwość	poszerzenia	swojej	wiedzy	z	zakresu	wieloaspekto-
wego	podejścia	do	niepełnosprawności	dziecka.	Mogli	również	
zapoznać	się	z	metodami	pracy	w	ramach	wczesnej	 interwen-
cji,	 jakie	 wykorzystywane	 są	 przez	 nauczycieli,	 specjalistów	 
w	 szkole	 rumuńskiej.	 Placówka	 specjalizuje	 się	 głównie	 
w	pracy	z	dziećmi	z	wadami	wzroku	i	słuchu.	Nauczyciele	szkoły	 
w	 Rumunii	 posiadają	 certyfikaty	 państwowe	 i	 znajdują	 się	 
w	grupie	nielicznego	grona	specjalistów	pracujących	z	dziećmi	
od	urodzenia.		Podczas	szkolenia	nauczyciele	ze	wszystkich	szkół	
biorących	udział	w	projekcie	zaprezentowali	zajęcia	w	różnych	
oddziałach	klasowych.	

DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ  
IM. I. ŁUKASIEWICZA

				W	dniach	19	i	24.05.br	odwiedzili	nas	uczniowie	4	gimnazjów:	z	Łętowni,	Nowej	
Sarzyny,	Sarzyny	 i	Woli	Zarczyckiej.	Gimnazjaliści	mieli	okazję	zwiedzić	szkołę,	przy	
okazji	oglądając	zdjęcia	z	ciekawych	wydarzeń	oraz	codziennego	życia	szkoły.	Wzięli	
też	udział	w	lekcjach	pokazowych	z	chemii,	fizyki,	matematyki	i	pomocy	ratowniczej.	
Finałem	programu	było	„	Karaoke	na	żywo”	–	koncert	z	udziałem	zespołu	z	Krakowa	
(Wiktor	–	jeszcze	raz	podziękowanie	dla	Ciebie	i	Twoich	Kolegów!).	Nie	zabrakło	na	
nim	nawet	naszych	absolwentów	–	tegorocznych	maturzystów,	którym	jakoś	ciężko	
się	z	nami	rozstać…
				Dziękujemy	za	odwiedzenie	naszej	szkoły	–	zapraszamy,	zostańcie	z	nami	na	dłużej…

		 19.05.br.	 w	 Rzeszowie	 na	 Lisiej	 Gó-
rze	 odbył	 się	 etap	 okręgowy	 (wojewódzki)	 
XXVI	 Mistrzostw	 Polski	 Pierwszej	 Pomocy	
Polskiego	 Czerwonego	 Krzyża.	 Naszą	 szkołę	
reprezentowali	wolontariusze	Szkolnego	Koła	
PCK:	Karolina	Szwedo	–	kapitan,	Justyna	Flis,	
Klaudia	Dec,	Dominik	Czerwonka	 i	 Karol	Du-
dek,	ich	opiekunem	był	pan	Łukasz	Superson.
	 Rywalizowali	 z	 najlepszymi	 drużynami	
z	Województwa	 Podkarpackiego.	 Nasza	 dru-
żyna,	 jako	debiutant,	zajęła	5	miejsce	zdoby-
wając	 157	 punktów,	 gdzie	 zwycięski	 zespół	 
z	Krosna	zdobył	168.	Gratulujemy!!!
Mistrzostwa	 Pierwszej	 Pomocy	 Polskiego	
Czerwonego	Krzyża	organizowane	są	dla	mło-

dzieży	 ze	 szkół	 ponadgimnazjalnych.	 Startują	 w	 nich	 pięcioosobowe	 zespoły,	 które	
w	 trakcie	mistrzostw	 udzielają	 pierwszej	 pomocy	 na	 specjalnie	 zaaranżowanych	 na	
potrzeby	mistrzostw	stacjach.	Pozorowane	wypadki	przygotowywane	są	przy	użyciu	
profesjonalnych	środków	(sztuczna	krew,	pudry,	farby	charakteryzacyjne	itd.)	oraz	re-
kwizytów.	Celem	mistrzostw	 jest	podniesienie	poziomu	wiedzy	młodzieży	 z	 zakresu	
udzielania	pierwszej	pomocy	oraz	przeciwdziałanie	występowaniu	wypadków	poprzez	
upowszechnianie	zasad	bezpieczeństwa	(informacje	ze	strony	PCK).

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA 
DZIENNIKARSKIEGO 

      
						Konkurs	fotograficzny	„Szkolny	mistrz	
fotografii	 2016”	 zorganizowany	 przez	
Koło	Dziennikarskie	„Myśln;k”,	działające	
w	naszej	 szkole	pod	opieką	pani	Moniki	
Łobodzińskiej-Zygmunt,	 został	 rozstrzyg-
nięty.	Wyróżniono	w	 nim	 zdjęcia	 czwor-
ga	 uczniów:	 Justyny	 Flis,	 Natalii	 Paluch	
i	Rafała	Bąka	z	klasy	2	LO	A	oraz	Urszuli	
Zielińskiej	z	klasy	1	LO	A,	przedstawiające,	
zgodnie	z	tematem	przewodnim	konkur-
su,	Nową	Sarzynę	i	jej	okolice.
Gratulujemy	 wyróżnionym	 uczestni-
kom.																																																																																																																																											
	 W	 ramach	 akcji	 „Cała	 Pol-
ska	 czyta	 dzieciom”	 oraz	 Światowe-
go	 Dnia	 Książki	 i	 Praw	 Autorskich	 (23	
kwietnia),	 uczniowie	 ze	 szkolnego	 koła	
dziennikarskiego	 „Myśln;k”	 wraz	 ze	
swoją	 opiekunką,	 odwiedzili	 dzieci	 z	
nowosarzyńskiego	 Ośrodka	 Wspar-
cia	 dla	 Ofiar	 Przemocy	 w	 Rodzinie.																																																																																																																					
Młodzież	 czytała	 dzieciom	 bajki	 i	 wier-
sze.	 	 Odczyty	 tekstów	 spotkały	 się	 z	 za-
interesowaniem	dzieci,	które	po	udziele-
niu	 poprawnych	 odpowiedzi	 na	 pytania	 
z	krótkiego	quizu,	otrzymywały	słodycze.																																																					
                                                                                         
	 Podsumowując,	 czytanie	 ksią-
żek	jest	najlepszą	inwestycją	w	pomyślną	
przyszłość	 młodego	 pokolenia.	 Dlatego	
czytajmy	nie	tylko	bajki	małym	dzieciom,	
ale	 również	 lektury	 szkolne	 oraz	 inne	
wartościowe	książki	poszerzającą	wiedzę	
i	wyobraźnię.	 Jak	 napisał	William	 Szeks-
pir	(któremu	poświęcony	jest	Rok	2016):	
„cenniejsze	dla	mnie	książki	od	wszelkich	
zaszczytów”.			

jący	deszcz	i	powódź	w	namiotach	odebrały	nam	radość	biwakowa-
nia	i	możliwość	drugiego	noclegu.	Kierując	się	zdrowym	rozsądkiem	 
i	 bezpieczeństwem	musieliśmy	 zakończyć	wyprawę.	Ale...jesteśmy	
szczęśliwi,	 że	 pokonaliśmy	 trudy	wędrówki	 z	 całym	 ekwipunkiem.	
Nastroje	były	wyśmienite,	przygód	 co	niemiara,	wrażenia	 (gdy	 już	
w	domu	ściągnęliśmy	z	siebie	mokre	rzeczy	 i	buty)	 tylko	pozytyw-
ne.	Wszystkim,	zarówno	młodzieży	jak	i	opiekunom	należą	się	słowa	
uznania	za	wytrwałość,	odwagę,	poświęcenie,	determinację	i	towa-
rzyszącą	temu	wspaniałą	atmosferę.

V RAJD PIESZY 
„Do źródła Trzebośnicy”

	 	 	 	 	 V	 Rajd	 Pieszy	 „Do	 źródła	 Trzebośni-
cy”	jest	już	za	nami.	Wyruszyliśmy	w	pią-
tek	rano,	13	maja.	Późnym	popołudniem	
dotarliśmy	do	Wólki	Niedźwieckiej,	gdzie	 
u	pani	 Józefy	Tabaka	 jak	 co	 roku	 rozbili-
śmy	namioty.	W	drugim	dniu	dotarliśmy	
do	celu,	do	źródła	w	Medyni	Głogowskiej,	
ale	niestety	pozostał	 niedosyt,	 bo	pada-

Grupa	 nauczycieli	 z	 naszego	 ośrodka	 przeprowadziła	 lekcję	 
w	oparciu	o	metodę	„Porannego	Kręgu	–	stymulacji	polisenso-
rycznej	według	pór	roku	–	Wiosna”	w	grupie	dzieci	niedowidzą-
cych	i	niedosłyszących		w	wieku	8-9	lat.	W	ostatnim	dniu	pobytu	
uczestnicy	warsztatów	nt.	 „Tactile	books”,	 stworzyli	 prototypy	
sensorycznych	książeczek	tematycznych.
						Wizyta	w	Rumunii	była	okazją	do	poznania	kultury	i	tradycji	
tego	 kraju.	Uczestnicy	 delegacji	 polskiej	 zwiedzili	miasto	Ora-
dea,	największą	i	najstarszą		kopalnię	soli		Turda	w	Europie	oraz	
wzięli	udział	w	imprezie	okolicznościowej	z	okazji	Światowego	
Dnia	Kobiet.	
						W	dniach	17	–	22.04.br.	pięcioro	uczniów	naszej	szkoły	wraz	
z	 opiekunami	 odwiedziło	 placówkę	 belgijską	 SBSO	 de	 Mast	 
w	miejscowości	Merkplast.	Placówka	belgijska	kształci	uczniów	
w	wieku	gimnazjalnym	i	ponadgimnazjalnym,	szkoła	specjalizu-
je	się	w	pracy	z	uczniami	ze	spektrum	autyzmu.	

ERASMUS + w Ośrodku 
Szkolno–Wychowawczym w Leżajsku

 OŚWIATA-SOSW W LEŻAJSKU OŚWIATA-ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWEJ SARZYNIE

Wyposażona	jest	w	klaso-
pracownie	do	praktycznej	nauki	zawodu	z	za-
kresu	elektroniki,	ogrodnictwa,	jak	również	sztuki	kulinarnej.	W	
belgijskiej	szkole	gościli	również	uczniowie	z	Wielkiej	Brytanii,	Tur-
cji,	Hiszpanii	i	Bułgarii.	Nasi	wychowankowie	wspólnie	z	młodzieżą	 
z	innych	państw	Europy	aktywnie	spędzali	czas	na	grach	sporto-
wych,		rekreacyjnych	przełamując	bariery	językowe	i	kulturowe.	
Organizatorzy	 zapewnili	 szereg	 atrakcji,	między	 innymi	wizytę	 
w	interaktywnym	Muzeum	Borkjik,	miejscu	posiadającym	orygi-
nalne	domostwa,	kościoły	i	ponad	100-letnie	budynki.
						Dzięki	odbytej	wizycie	uczniowie	naszego	ośrodka	nawiązali	
międzynarodowe	przyjaźnie,	podnieśli	poziom	z	zakresu	znajo-
mości	języka	angielskiego,	zapoznali	się	z	kulturą	innego	kraju.	
						Kolejnym	działaniem	w	ramach	projektu	Erasmus	plus	będzie	
wyjazd	nauczycieli	SOSW	w	Leżajsku	do	szkoły	w	Wielkiej	Bry-
tanii	 celem	doskonalenia	warsztatu	pracy	z	dziećmi	z	 różnymi	
deficytami	rozwojowymi.	
	 	 	 	 	 Monika	Pęcak
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1.REFUNDACJA	CZĘŚCI	KOSZTÓW	PONIESIONYCH	NA:

•	 WYNAGRODZENIA,
•	 NAGRODY,
•	 SKŁADKI	NA	UBEZPIECZENIA	SPOŁECZNE,
																	-	DLA	BEZROBOTNYCH	DO	30	ROKU	ŻYCIA	-
2.STUDIA		PODYPLOMOWE
3.SZKOLENIA
4.REFUNDACJA	KOSZTÓW	WYPOSAŻENIA	LUB	DOPO-
SAŻENIA	 STANOWISKA	 PRACY	 DLA	 SKIEROWANEGO	
BEZROBOTNEGO
5.DOFINANSOWANIE	 NA	 PODJĘCIE	 DZIAŁALNOŚCI		
GOSPODARCZEJ

III Powiatowy Konkurs Wiedzy 
o Europie i Unii Europejskiej

w Gimnazjum w Woli Zarczyckiej
	 	 	 	 	 	12.05.br.	Gimnazjum	im.	Pamięci	Ofiar	Pacyfikacji	w	Woli	
Zarczyckiej	gościło	jedenaście	drużyn	z	Gimnazjów	Powiatu	Le-
żajskiego,	 które	 przybyły,	 aby	 wziąć	 udział	 w	 III	 Powiatowym	
Konkursie	Wiedzy	o	Unii	Europejskiej.	Tegoroczna	edycja	kon-
kursu	odbyła	się	pod	hasłem	„Podkarpacie	na	granicy	Unii	Eu-
ropejskiej”.	
						Konkurs	podzielony	był	na	trzy	etapy.	Pierwszą	część	uczest-
nicy	rozpoczęli	z	pomocą	komputera	-	rozwiązując	elektroniczny	
test	wiedzy	ogólnej	o	Europie	i	UE.	W	drugiej	części	prezento-
wali	wizytówkę	Rzeszowa	w	formie	pocztówki.	Ostatni	etap	to	
quiz,	w	którym	zespoły	wykazywały	się	znajomością	miast	euro-
pejskich	oraz	kultury	krajów	tworzących	wspólnotę	europejską.	
Uczestnicy	 prezentowali	 dużą	 wiedzę,	 oczytanie,	 znajomość	
geografii	Europy	oraz	rozpoznawali	„cuda	Podkarpacia”.
			 	 	 	Zdobywcami	pierwszego	miejsca	zostali	uczniowie	Gimna-
zjum	 w	 Woli	 Zarczyckiej	 Mikołaj	 Zygmunt	 i	 Tomasz	 Kurcaba,	
na	drugim	miejscu	uplasowali	 się	Wiktoria	Grudysz	 i	Mateusz	
Stachula	 z	Gimnazjum	w	
Brzózie	 Królewskiej,	 na	
trzecim	 Sylwia	 Kolano	 i	
Mateusz	 Sałęga	 z	 Gim-
nazjum	 w	 Majdanie	 Łę-
towskim.	 Dwie	 pierwsze	
drużyny	 oprócz	 cennych	
nagród	 wygrały	 również	
wycieczkę	do	Warszawy	i	wizytę	w	Sejmie	Rzeczypospolitej	Pol-
skiej	ufundowaną	przez	posła	na	Sejm	RP	Jerzego	Paula.	Dyplo-
my	uczestnictwa	wraz	z	nagrodami	otrzymały	wszystkie	pozo-
stałe	zespoły	biorące	udział	w	Konkursie.
						W	przygotowanie	konkursu,	oprócz	organizatorów,	zaangażo-
wanych	było	wiele	osób,	między	innymi	Agata	Bogdan,	członki-
nie	Koła	Gospodyń	Wiejskich,	które	przygotowały	poczęstunek	
i	obiad	dla	wszystkich	uczestników,	a	także	zaproszonych	gości	
oraz	przewodnicząca	Rady	Rodziców	miejscowego	gimnazjum.	
Przedsięwzięcie	wsparli	liczni	sponsorzy:	Poseł	na	Sejm	RP	Jerzy	
Paul,	Wicemarszałek	Województwa	Podkarpackiego	Maria	Ku-
rowska,	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Nowa	Sarzyna	Andrzej	Rychel,	
Powiat	Leżajski,	Elektrociepłownia	Nowa	Sarzyna,	Zakłady	Mięs-
ne	Smak-Górno,	Księgarnia	„Werset”	w	Nowej	Sarzynie	oraz	fir-
my	z	Woli	Zarczyckiej:	Kancelaria	Radcy	Prawnego,	Hurtownia	
Wikliniarska	Mieczysława	Kidy	i	Cukiernia	Państwa	Kurcabów.	
Organizatorzy	 konkursu:	 Lucyna	Michna,	Małgorzata	 Krawiec,	
Agata	Kurlej	i	Jacek	Wójcik	serdecznie	dziękują	wszystkim,	któ-
rzy	zaangażowali	się	w	jego	przygotowanie.
	 	 	 	 													Małgorzata	Krawiec

						Celem	konkursów,	które	przebiegały	w	czterech	kategoriach	wiekowych	było	utrwalenie	wiedzy	nabytej	podczas	realizacji	pro-
gramów	prozdrowotnych	oraz	podsumowanie	całorocznych	działań	edukacyjnych	prowadzo-
nych	w	przedszkolach	i	szkołach	na	terenie	Powiatu	Leżajskiego.	
	 	 	 	 	 	Głównym	organizatorem	imprezy	była	Powiatowa	Stacja	Sanitarno	–	Epidemiologiczna	
w	Leżajsku,	Pion	Oświaty	Zdrowotnej	i	Promocji	Zdrowia,	natomiast	fundatorem	wszystkich	
nagród	dla	dzieci	i	młodzieży	–	Powiat	Leżajski.	Zwyciężyło	20	prac,	które	w	sposób	szczególny	
wyróżniały	się	pomysłowością,	oryginalnością	oraz	bardzo	ciekawie	przedstawiały	negatywne	
skutki	czynnego,	a	także	biernego	palenia	tytoniu.	
						Konkursy	odbywały	się	pod	następującymi	hasłami:	„Świat	wolny	od	tytoniu”;		„Mamo,	Tato	
kochasz	mnie?	Jeśli	tak	to	nie	truj	mnie”;	„Papieros	służy	do	zabijania	nie	do	szpanowania”.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 AG

 II Powiatowy Konkurs 
 „Wielcy Klasycy” 
 w Zespole Szkół  
 w Starym Mieście
      
	 	 	 	 	 	Maj,	to	nie	tylko	miesiąc,	w	którym	przyroda	budzi	się	do	
życia,	to	również	czas,	który	już	od	jedenastu	lat	kojarzy	się	nam	
z	konkursami	w	naszym	gimnazjum,	m.in.	Powiatowym	Konkur-
sem	pt.	Wielcy klasycy.	18.05.br.	uczniowie	przystąpili	do	dru-
giej	edycji	tego	konkursu,	polegającej	na	rywalizacji	o	pierwsze	
miejsce	z	zakresu	znajomości	epoki	romantyzmu	oraz	twórczo-

ści	 Adama	 Mi-
ckiewicza	 i	 Juliu-
sza	Słowackiego.
						Konkurs	skła-
dał	 się	 z	 dwóch	
etapów,	 w	 któ-
rych	 ucznio-
wie	 pracowali	 

w	dwuosobowych	zespołach.	W	pierwszej	części	uczestnicy	roz-
wiązywali	test	z	literatury	oraz	historii.	Drugi	etap	polegał	na	od-
powiedzi	na	zestaw	-	trzech	wylosowanych	pytań.	Maksymalny	
wynik,	który	uczniowie	mogli	uzyskać	to	214	punktów:	109	za	
test	oraz	15	za	zestaw.
						Duży	prestiż	konkursu	sprawił,	że	aż	12	gimnazjów	z	Powiatu	
Leżajskiego	przystąpiło	do	rywalizacji.	
Tegorocznymi zwycięzcami I Powiatowego Konkursu Wielcy 
klasycy zostali:
I miejsce	 –	Gimnazjum	w	Giedlarowej	w	 składzie:	Kamila	Du-
szyńska	i	Monika	Krasoń
II miejsce	–	Gimnazjum	w	Kuryłówce	w	składzie:	Jagoda	Wola-
nin	i	Andżelika	Kotulska
III miejsce	–	Gimnazjum	w	Leżajsku	w	składzie:	Alicja	Karasińska	
i	Wiktoria	Bzdoń	
						W	skład	komisji	czuwającej	nad	przebiegiem	konkursu	wcho-
dzili:	przewodniczący:	Renata	Wikiera	oraz	członkowie:	Monika	
Heliniak,	Agnieszka	Krauz,		Edyta	Kusa,	Marta	Marzęciak.
	 	 	 	 	 	Wszyscy	 uczestnicy	 konkursu	 otrzymali	 nagrody,	 których	
fundatorami	byli:	Powiat	Leżajski,	Gmina	Leżajsk	oraz	księgarnia	
Eurydyka.	Zaszczyt	wręczenia	nagród	laureatom	konkursu	przy-
padł	Wicestaroście	Leżajskiemu	Zdzisławowi	Leśko,	Skarbnikowi	
Gminy	 Leżajsk	 Lucynie	Bednarz,	 reprezentującej	Wójta	Gminy	
Leżajsk	oraz	dyrektorowi	szkoły	Janowi	Kuczkowi.
						Głęboko	wierzymy,	iż	czas	poświęcony	konkursowym	zmaga-
niom	był	dla	wszystkich	bardzo	owocny,	a	zdobyta	wiedza	przy-
sporzy	wymiernych	korzyści	i	da	ogrom	satysfakcji.
	 	 	 	 	 Renata	Wikiera
	 	 	 	 	 Monika	Heliniak
        
                                                                                                                                                 

PODSUMOWANIE PROGRAMÓW PROZDROWOTNYCH
W Muzeum Ziemi Leżajskiej odbył się finał konkursów plastycznych organizowanych przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Leżajsku.

Czym jest refundacja kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy?

						Refundacja	kosztów	wyposażenia	lub	doposażenia	stanowi-
ska	pracy	to	pomoc	finansowa	udzielana	przez	powiatowy	urząd	
pracy	w	związku	z	utworzeniem	lub	doposażeniem	stanowiska	
pracy	 i	 zatrudnieniem	 na	 tym	 stanowisku	 skierowanej	 osoby	
bezrobotnej	przez	okres	24	miesięcy.	

KTO może otrzymać refundację?

•	 podmiot	prowadzący	działalność	gospodarczą,	
•	 niepubliczne	przedszkole	 i	niepubliczna	szkoła,	o	któ-
rych	mowa	w	Ustawie	o	systemie	oświaty,
•	 osoba	fizyczna,	osoba	prawna	lub	jednostka	organiza-
cyjna	 nieposiadająca	 osobowości	 prawnej,	 zamieszkująca	 lub	
mająca	siedzibę	na	terytorium	RP,	będąca	posiadaczem	gospo-
darstwa	 rolnego	w	 rozumieniu	Ustawy	 o	 podatku	 rolnym	 lub	
prowadząca	 dział	 specjalny	 produkcji	 rolnej,	 o	 którym	mowa	 
w	Ustawie	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych	lub	o	po-
datku	dochodowym	od	osób	prawnych,	zatrudniająca	w	okresie	
ostatnich	sześciu	miesięcy,	w	każdym	miesiącu,	co	najmniej	jed-
nego	pracownika	w	pełnym	wymiarze	czasu	pracy.	
	 	 	 	 	 	Ubiegając	się	 jako	podmiot,	niepubliczne przedszkole lub 
niepubliczna szkoła czy też producent rolny	 refundację	 kosz-
tów	można	otrzymać,	w	przypadku	gdy	Wnioskodawca	spełnia	
łącznie	 określone	warunki	 –	 o	 których	można	 dowiedzieć	 się	 
w	Powiatowym	Urzędzie	Pracy	w	Leżajsku	lub	przeczytać	na	stro-
nie	 internetowej	 Powiatu	 Leżajskiego:	www.starostwo.lezajsk.
pl	-	Ogłoszenia	(data	zamieszczenia	informacji:	15.06.2016r.)

CO należy zrobić, aby otrzymać refundację 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowi-
ska pracy?

						Należy	złożyć	wniosek	w	powiatowym	urzędzie	pracy	właś-
ciwym	ze	względu	na	 siedzibę	 lub	 ze	względu	na	miejsce	wy-
konywania	pracy	przez	skierowanego	bezrobotnego	wraz	z	pro-
pozycją	zabezpieczenia	refundacji	na	wypadek	zwrotu	środków	 
w	przypadku	niedotrzymania	warunków	umowy.	Wniosek	nale-
ży	złożyć	przed	zatrudnieniem	osoby	bezrobotnej.	Po	pozytyw-
nym	 rozpatrzeniu	wniosku	 przez	 powiatowy	 urząd	 pracy	 oraz	
podpisaniu	umowy	określającej	warunki	refundacji	oraz	doko-
naniu	 zakupów,	możliwe	 jest	 zatrudnienie	 skierowanej	 osoby	
bezrobotnej.
      
Przed	złożeniem	wniosku	o	refundację,	należy	zapoznać	się	z	re-
gulaminem	ubiegania	się	o	tę	formę	wsparcia,	obowiązującym	
w	Powiatowym	Urzędzie	Pracy	w	Leżajsku.	

W JAKIEJ WYSOKOŚCI przysługuje refundacja kosz-
tów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego?

						Powiatowy	Urząd	Pracy	w	Leżajsku	może	zrefundować	kosz-
ty	wyposażenia	lub	doposażenia	stanowiska	pracy	w	wysokości	
określonej	 w	 zawartej	 umowie,	 nieprzekraczające	 6-krotnego	
przeciętnego	wynagrodzenia	brutto.

      Otrzymane środki można przeznaczyć w szczególności na: 
zakup	środków	trwałych,	zakup	urządzeń,	maszyn,	w	tym	środ-
ków	niezbędnych	do	zapewnienia	 zgodności	 stanowiska	pracy	 
z	przepisami	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	oraz	wymaganiami	
ergonomii.	
      Zarówno dofinansowanie podjęcia działalności gospodar-
czej, jak i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy podlegają rozliczeniu pod względem efek-
tywności zatrudnieniowej podobnie jak inne formy pomocy 
wsparcia finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

Szczegółowe	 informacje	 o	 tej	 formie	 wsparcia	 dostępne	 są	 
w	Powiatowym	Urzędzie	Pracy	w	Leżajsku.

- OGŁOSZENIE -

POWIATOWY  URZĄD PRACY 
w LEŻAJSKU

INFORMUJE, ŻE OBECNIE 
POSIADA ŚRODKI  FINANSOWE 

NA NASTĘPUJĄCE FORMY 
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

OSÓB BEZROBOTNYCH:

- Wszystkie osoby  zainteresowane 
zapraszamy do współpracy –

Szczegółowe informacje 
można uzyskać 

w Powiatowym  Urzędzie Pracy 
w Leżajsku

 w godzinach 7.30 - 15.00

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA 
LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

 ABC BEZROBOTNEGO  KONKURSY

Rubrykę	redaguje:	PUP	w	Leżajsku



SPOTKANIE Z FOLKLOREM 
I BIESIADĄ ORAZ TURNIEJ PIŁKI 

NOŻNEJ OLDBOJÓW
Termin:	10	lipca
Miejsce: 	WDK	w	Kolonii	Polskiej,	Cieplice	
Dolne	(boisko	wielofunkcyjne)
Organizator:	 	 WDK	 w	 Kolonii	 Polskiej,	
GOK	w	Kuryłówce
Krótki opis: 	 Imprezę	rozpoczyna	Turniej	
Piłki	 Nożnej	 Oldbojów	 o	 puchar	 Wójta	
Gminy	Adamówka	i	Kuryłówka	na	boisku	
wielofunkcyjnym	w	Cieplicach,	po	którym	
wszyscy	przenoszą	się	do	Kolonii	Polskiej	
przed	 miejscowy	 Wiejski	 Dom	 Kultury,	
gdzie	 odbędzie	 się	 „Spotkanie	 z	 Folklo-
rem	i	Biesiadą”.

X REGIONALNY KONGRES 
MISYJNY

Termin:	15-17	lipca
Miejsce:		Gmina	Grodzisko	Dolne			
Organizator:	 Stowarzyszenie	 Misyjno-
-Charytatywne	Missio	Misericordiae,	Pa-
rafia	Chałupki	Dębniańskie
Krótki opis:	 Kongres	 będzie	 okazją	 do	
spotkania	z	misjonarzami	i	misjonarkami,	
wspólnej	modlitwy	 i	wzajemnego	umac-
niania	się	w	wierze.

DNI NOWEJ SARZYNY
Termin:	17	lipca
Miejsce:	Stadion	MZKS	Unia	Nowa	Sarzy-
na
Organizator: Ośrodek	 Kultury	 w	 Nowej	
Sarzynie
Krótki opis:	 Wystąpią	 m.in.	 „Brathanki”	 
i	„Lesioki”

BEZALKOHOLOWY PIKNIK 
REKREACYJNO-SPORTOWY  

W MALENISKACH - 
ODPUST PARAFIALNY

Termin:	17	lipca
Miejsce:	„Grzybek”	w	Maleniskach
Organizator:	 	 Organizacje	 społeczne	wsi	
Maleniska,	GOK	Gminy	Leżajsk
Krótki opis:	 	Rodzinny	piknik	plenerowy,	
połączony	 z	 występami	 zespołów	 arty-
stycznych,	 konkursami	 i	 atrakcjami	 dla	
dzieci	oraz	dorosłych.	Na	zakończenie	od-
będzie	się	zabawa	taneczna.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR WÓJTA GMINY 

KURYŁÓWKA
Termin: 17	lipca
Miejsce:	Stadion	LKS	Brzyska	Wola
Organizator: LKS	Brzyska	Wola

VI MEMORIAŁ 
IM. JÓZEFA HAJDASZA

Termin:	17	lipca
Miejsce:	ORLIK	w	Kuryłówce
Organizator: Tadeusz	Rauza,	LKS	Złotsan	
w	Kuryłówce

ŚWIĘTO WSI HUCISKO
Termin: 31	lipca
Miejsce: „Grzybek”	w	Hucisku
Organizator: 	 Organizacje	 społeczne	wsi	
Hucisko,	GOK
Krótki opis: 	Rodzinny	piknik	plenerowy,	
połączony	 z	 występami	 zespołów	 arty-
stycznych,	 konkursami	 i	 atrakcjami	 dla	
dzieci	oraz	dorosłych.	Na	zakończenie	od-
będzie	się	zabawa	taneczna.	

MIODOBRANIE
Termin:	7	sierpnia
Miejsce:		Filia	Ośrodka	Kultury	w	Jelnej
Organizator:	 	 Ośrodek	 Kultury	w	Nowej	
Sarzynie,	Stowarzyszenie	„Złoty	Potok”

BEZALKOHOLOWY 
FESTYN RODZINNY

Termin:	7	sierpnia
Miejsce: 	OK	w	Biedaczowie
Organizator:	 	 Organizacje	 społeczne	wsi	
Biedaczów-Gwizdów,	OK	w	Biedaczowie
Krótki opis:	 Rodzinny	 piknik	 plenerowy,	
połączony	 z	 występami	 zespołów	 arty-
stycznych,	 konkursami	 i	 atrakcjami	 dla	
dzieci	oraz	dorosłych.	Na	zakończenie	od-
będzie	się	zabawa	taneczna.

POWIATOWE POTYCZKI 
KULINARNE KGW POWIATU 

LEŻAJSKIEGO 
„GDZIE KUCHAREK SZEŚĆ”

Termin:	14	sierpnia
Organizator: Ośrodek	 Kultury	 w	 Nowej	
Sarzynie
Miejsce:	Łętownia-	Gościniec

DNI GMINY LEŻAJSK ORAZ 
DOŻYNKI GMINNE

Termin:	14-15	sierpnia
Miejsce:	Wierzawice
Organizator:	 Gmina	 Leżajsk,	 organizacje	
społeczne	z	Wierzawic,	komitet	organiza-
cyjny,	GOK	Gminy	Leżajsk
Krótki opis:	 Liczne,	dwudniowe	występy	
artystyczne,	pokazy	strażackie	i	hippiczne	
zorganizowane	z	okazji	625-lecia	wsi	Wie-
rzawice.	W	drugi	dzień	doroczne	Święto	
Plonów	–	wspólne	świętowanie	delegacji	
wieńcowych	z	całej	Gminy	Leżajsk,	na	za-
kończenie	zabawa	taneczna.

DOŻYNKI PARAFIALNE
Termin:	15	sierpnia
Miejsce:	Dębno,	Brzóza	Królewska,	Pisko-
rowice,	 Chałupki	 Dębniańskie,	 Giedlaro-
wa
Organizator: poszczególne	miejscowości
Krótki opis: Doroczne	Święto	Plonów,	po-
święcenie	wieńca	dożynkowego

DOŻYNKI GMINNE - 
GRODZISKO DOLNE

Termin:	15	sierpnia
Miejsce:	Stadion	sportowy	LKS	„Gro-
dziszczanka”	w	Grodzisku	Górnym
Organizator:	Wójt	Gminy	Grodzisko	Dol-
ne,	Ośrodek	Kultury	w	Grodzisku	Dolnym
Krótki opis: 	Dożynki	to	święto	dzięk-
czynienia	za	zbiory.	Tradycyjnym	obrzę-
dom	dożynkowym	(wręczanie	chleba	
Gospodarzowi	Gminy	przez	Starostów	i	
degustacja	chleba	z	miodem)	towarzyszy	
część	rozrywkowa	w	wykonaniu	amator-
skich	zespołów	artystycznych.

SIERPIEŃ
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IMPREZY KULTURALNE

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
MUZYKI ORGANOWEJ 

I KAMERALNEJ W LEŻAJSKU
Termin:	lipiec-sierpień
Miejsce: Bazylika	 OO.	 Bernardynów	 
w	Leżajsku
Organizator:	MCK	w	Leżajsku

LATO Z MCK
Termin:	lipiec-sierpień
Miejsce:	plac	przed	MCK
Organizator:	MCK	w	Leżajsku
Krótki opis:		W	każdą	niedzielę	wakacyj-
ną	o	godz.	18.00	na	estradzie	przed	MCK			
prezentować	się	będą	zespoły	artystycz-
ne	oraz	soliści	z	naszego	miasta	i	powiatu.	
Będą	 to	 występy	 i	 koncerty	 zespołów	
muzycznych,	tanecznych,	spektakle	i	pro-
gramy	 artystyczne	 dla	 dzieci,	 młodzieży	 
i	dorosłych.

SPOSÓB NA WAKACYJNĄ NUDĘ
Termin:	lipiec-sierpień	(	wtorki	i	czwartki	
w	godzinach	11.00-13.00	)
Miejsce:	Biblioteka	Publiczna	w	Leżajsku,	
ul.	Jarosławska	1
Organizator:	 MCK	 Biblioteka	 Publiczna	 
w	Leżajsku
Krótki opis:	Zajęcia	plastyczno-literacko-
-językowe	dla	dzieci

WAKACJE Z KULTURĄ
Termin:	lipiec-sierpień
Miejsce:	 Biedaczów,	 Brzóza	 Królewska,	
Chałupki	 Dębniańskie,	 Dębno,	 Giedlaro-
wa,		Piskorowice,	Wierzawice		
Organizator:	 ośrodki	 kultury	w	poszcze-
gólnych	miejscowościach
Krótki opis:	Wycieczki,	 plenery,	 konkur-
sy,	koncerty,	zajęcia	wakacyjne	dla	dzieci	 
i	 młodzieży	 pozostającej	 w	 domach	 
w	czasie	wakacji.

AKTYWNIE NA WAKACJACH
Termin:	lipiec-sierpień
Miejsce:	Gmina	Grodzisko	Dolne
Organizator:	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Grodzi-
sku	Dolnym
Krótki opis:	 	 Ośrodek	 Kultury	 na	 sezon	
letni	 przygotowuje	 bogatą	 ofertę	 zajęć	
dla	 dzieci	 i	młodzieży.	 Będą	 to	m.in.	 za-
jęcia	 plastyczne,	muzyczne,	 rekreacyjne,	 
a	także	dyskoteki	i	rajdy	rowerowe.

WAKACYJNE SPOTKANIA 
Z PALETĄ

Termin:	lipiec-sierpień
Miejsce:		Gmina	Grodzisko	Dolne
Organizator:	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Grodzi-
sku	Dolnym
Krótki opis:	Będzie	to	szereg	cyklicznych	
spotkań	 plenerowych,	 podczas	 których	
uczestnicy	warsztatów	malarskich	i	rysun-
kowych	przedstawią	otaczający	nas	świat	
realistycznie,	 fantastycznie	 i	 karykatural-
nie.	Podsumowaniem	tych	działań	będzie	
wystawa	 pokazująca	 różne	 sposoby	 wi-
dzenia	otaczającej	nas	rzeczywistości.

ŚWIĘTO KWITNĄCEJ LIPY 
W PRZYCHOJCU 

Termin:	3	lipca
Miejsce: stadion	sportowy	
w	Przychojcu
Organizator:	 Organizacje	 społeczne	 wsi	
Przychojec,	GOK	Gminy	Leżajsk
Krótki opis:	 Rodzinny	 piknik	 plenerowy,	
połączony	 z	 występami	 zespołów	 arty-
stycznych,	 konkursami	 i	 atrakcjami	 dla	
dzieci	oraz	dorosłych.	Na	zakończenie	od-
będzie	się	zabawa	taneczna.

BIESIADA WIEJSKA - IMPREZA 
PLENEROWA 

W PISKOROWICACH
Termin:	3	lipca
Organizator:	 Organizacje	 społeczne	 wsi	
Piskorowice,	GOK	Gminy	Leżajsk
Krótki opis:	 Rodzinny	 piknik	 plenerowy,	
połączony	 z	 występami	 zespołów	 arty-
stycznych,	 konkursami	 i	 atrakcjami	 dla	
dzieci	oraz	dorosłych.	Na	zakończenie	od-
będzie	się	zabawa	taneczna.

Termin: 3	lipca
Miejsce:	 	 Stadion	
LKS	„Złotsan”	w	Ku-
ryłówce
Organizator:  
Wójt	 Gminy	 Kury-
łówka,	ZOG	ZOSP	RP	 
w	Kuryłówce,		GOK	
w	Kuryłówce

DNI GRODZISKA
Termin:	8-10	lipca
Miejsce:	 	 Stadion	 LKS	 „Grodziszczanka”	 
w	Grodzisku	Górnym
Organizator:	Wójt	Gminy	Grodzisko	Dol-
ne,	Ośrodek	Kultury	w	Grodzisku	Dolnym
Krótki opis:	 Cykliczna	 impreza	 plenero-
wa.	 Tegoroczne	 gwiazdy:	 Kabaret	 RAK,	
Mateusz	Ziółko	i	przyjaciele	(Liber	i	Alek-
sandra	Nizio).

PIKNIK 
REKREACYJNO-SPORTOWY

 „CO TAM ZA MIEDZĄ”
Termin:	10	lipca
Miejsce:	Ośrodek	 Kultury	w	Chałupkach	
Dębniańskich
Organizator:	 Organizacje	 społeczne	 wsi	
Chałupki	Dębniańskie,	OK	w	Chałupkach	
Dębniańskich
Krótki opis:	 	Rodzinny	piknik	plenerowy,	
połączony	 z	 występami	 zespołów	 arty-
stycznych,	 konkursami	 i	 atrakcjami	 dla	
dzieci	oraz	dorosłych.	Na	zakończenie	od-
będzie	się	zabawa	taneczna.	

GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO-POŻARNICZE

LIPIEC  

Koncerty:	 poniedziałki,	 godz.	 19.00	 Bazylika	
OO.	Bernardynów
4 lipca	-	Balazs	Szabo	(Węgry)	-	recital	organo-
wy
11 lipca	-	Franz	Danksamueller	(Austria)	-	reci-
tal	organowy
18 lipca	-	Julian	Gembalski	-	organy
-	Warszawski	Duet	Akordeonowy
25 lipca	-	Roman	Perucki	-	organy
-	Łukasz	Długosz	-	flet
1 sierpnia	 -	 Jiyang	Kim	Barthen	(Korea	Płd.)	 -	
recital	organowy
8 sierpnia	 -	Karol	Mossakowski	 -	 recital	orga-

nowy



ZAWODY WĘDKARSKIE DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

Z OKAZJI „DNI GRODZISKA” 
Termin: 9	lipca	
Miejsce:	Grodzisko	Dolne,	Zalew	Czyste	
Organizator:	 Polski	 Związek	 Wędkarski	
Koło	Nr	37	„Pstrąg”	w	Grodzisku	Dolnym			
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  IMPREZY SPORTOWE
WAKACYJNE ZAWODY DLA DZIE-

CI I MŁODZIEŻY 
O PUCHAR DYREKTORA MOSIR
Termin:	10	lipca	
Miejsce:	Leżajsk,		Zbiornik	Floryda
Organizator:	 Polski	 Związek	 Wędkarski	
Koło	Nr	18	„San”	w	Leżajsku					

VII MEMORIAŁ IM. JÓZEFA HAJ-
DASZA 

Termin:	17	lipca	
Miejsce: Kuryłówka	
Organizator:	Ludowy	Klub	Sportowy
„Złotsan”	Kuryłówka	

GMINNY TURNIEJ PIŁKARSKI 
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA 
I GMINY NOWA SARZYNA – NOWA 

SARZYNA CUP 2016
Termin:	24	lipca	(eliminacje),	31	lipca	(fi-
nały)
Miejsce:	ELIMINACJE	-	LZS	ADVIT	Łętow-
nia,	 Parafialny	 Uczniowski	 Klub	 Sporto-
wy	Francesco	w	Jelnej,	FINAŁY	–	stadion	
MZKS	„Unia”	Nowa	Sarzyna													
Organizatorzy: Urząd	Miasta	 i	 Gminy	 w	
Nowej	Sarzynie,	Miejsko	Zakładowy	Klub	
Sportowy	„Unia”	Nowa	Sarzyna					  

            
                 
                                            

LIPIEC       
TURNIEJ TRAMPKARZY 
Z OKAZJI JUBILEUSZA 

65 – LECIA 
MZKS UNIA NOWA SARZYNA 

Termin:	28	lipca	
Miejsce:	stadnion	MZKS	„Unia”	Nowa	Sa-
rzyna
Organizator:	 Miejsko	 Zakładowy	 Klub	
Sportowy		„Unia”	Nowa	Sarzyna

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O MEMORIAŁ 

ANDRZEJA NIEMCZYKA  
Termin:	31	lipca	
Miejsce:	stadnion	sportowy	w	Wierzawi-
cach	
Organizator:	Ludowy	Klub	Sportowy
„San”	Wierzawice	

MŁODZIEŻOWY TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ DZIEWCZĄT O PUCHAR 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY 

NOWA SARZYNA
Termin:	lipiec
Miejsce:	boisko	piłkarskie	w	Łukowej	
Organizatorzy:	Klub	Sportowy	„Łukowa”,	
Urząd	Miasta	i	Gminy	w	Nowej	Sarzynie		                                           

24 TH F2 –WORLD CUP WIERZA-
WICE, 

MEMORIAL OF EUGENIUSZ 
KUJAN 

Termin:	1-3	lipca	
Miejsce:	Wierzawice	
Organizator:	 Klub	 Modelarski	 im.	 Euge-
niusza	Kujana	w	Wierzawicach	
Krótki opis:	Zawody	międzynarodowe	są	
organizowane	cyklicznie	od	1991	roku.	Są	
one	 jedyną	edycją	 Pucharu	 Świata	przy-
znaną	do	tej	pory	Polsce,	przez	Światowa	
Organizację	 Lotniczą	 FAI,	w	 klasach	mo-
deli	 F2.	 Co	 rok	 średnio	przyjeżdża	około	
100	 zawodników	 z	 kraju	 i	 zagranicy.	 Do	
tej	 pory	 uczestniczyli	 w	 niej	 zawodnicy	
z	 Litwy,	 Łotwy,	
Estonii,	 Ro-
sji,	 Białorusi,	
Czech,	 Słowa-
cji,	 Austrii,	 Nie-
miec,	 Węgier,	
Wielkiej	 Bryta-
nii,	Serbii,	Ukra-
iny,	Holandii.

WRZESIEŃ

PIKNIK STRAŻACKI 
Z OKAZJI 110-LECIA 

ODDZIAŁU OSP 
W TARNOGÓRZE

Termin:	21	sierpnia
Organizator:	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Nowej	
Sarzynie

PIKNIK RODZINNY 
W RZUCHOWIE

Termin: 21	sierpnia
Miejsce:	Plac	przed	remizą	w	Rzuchowie
Organizator:	Sołtys	 i	KGW	w	Rzuchowie,	
GOK	Gminy	Leżajsk
Krótki opis:	 Rodzinny	 piknik	 plenerowy,	
połączony	 z	 występami	 zespołów	 arty-
stycznych,	 konkursami	 i	 atrakcjami	 dla	
dzieci	oraz	dorosłych.	Na	zakończenie	od-
będzie	się	zabawa	taneczna.

DOŻYNKI GMINNE 
GMINY NOWA SARZYNA

Termin: 28	sierpnia
Organizator:	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Nowej	
Sarzynie

PIKNIK RODZINNY 
W STARYM MIEŚCIE

Termin:	28	sierpnia
Miejsce:	 stadion	 sportowy	 w	 Starym	
Mieście
Organizator:	 KGW	 w	 Starym	 Mieście,	
GOK	Gminy	Leżajsk
Krótki opis: Rodzinny	 piknik	 plenerowy,	
połączony	 z	 występami	 zespołów	 arty-
stycznych,	 konkursami	 i	 atrakcjami	 dla	
dzieci	oraz	dorosłych.	Na	zakończenie	od-
będzie	się	zabawa	taneczna.

SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO 
KLUBU KSIĄŻKI

Termin:	 Trzecia	 środa	września	w	godzi-
nach	16.30-18.00
Miejsce:	Biblioteka	Publiczna	w	Leżajsku,	
ul.	Jarosławska	1
Organizator:	 MCK	 Biblioteka	 Publiczna	 
w	Leżajsku
Krótki opis:	 DKK	 to	 klub	 dla	wszystkich,	
którzy	lubią	czytać	i	chcą	dzielić	się	wra-
żeniami	z	lektury	z	innymi	czytelnikami.

POŻEGNANIE WAKACJI
Termin:	3	września
Miejsce:	MOSiR
Organizatorzy:	Ośrodek	Kultury	w	Nowej	
Sarzynie

DOŻYNKI GMINNE - 
KURYŁÓWKA

Termin: 4	września
Miejsce: Kuryłówka	(grzybek	obok	straż-
nicy	OSP)
Organizator:	 Wójt	 Gminy	 Kuryłówka,	
GOK	w	Kuryłówce
Krótki opis:	 Pierwsza	 niedziela	września	
to	 obchody	 gminnych	 dożynek	 w	 Kury-
łówce,	 które	 rozpoczyna	msza	 święta	 w	
Kościele	 Parafialnym	 p.w.	 Św.	 Józefa	 w	
Tarnawcu.	Po	modlitwie	w	intencji	rolni-
ków,	poświęceniu	wieńców	barwny	koro-
wód	udaje	się	na	plac	dożynkowy.	
Zwieńczeniem	 uroczystości	 jest	 wyko-
nanie	 przez	 wszystkie	 grupy	 wieńcowe	
staropolskich	 pieśni	 dożynkowych	 „Bło-
gosławiony	chleb	ziemi	czarnej”	oraz	„Za-
wołanie	żniwne”.

XVII PIELGRZYMKA SŁUŻB 
MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO ORAZ XVII 
DOŻYNKI POWIATOWE

Termin:	8	września
Miejsce: Bazylika	 OO.	 Bernardynów	 
w	Leżajsku
Organizatorzy:	 Powiat	 Leżajski,	 Klasztor	
OO.	Bernardynów	w	Leżajsku
Krótki opis:	W	dniu	8	września	do	Matki	
Bożej	 Leżajskiej	 pielgrzymują	 wszystkie	
służby	mundurowe	 z	 terenu	Wojewódz-
twa	 Podkarpackiego.	 Pielgrzymka	 służb	
mundurowych	połączona	jest	z	Dożynka-
mi	Powiatowymi.	Delegacje	z	poszczegól-
nych	gmin	Powiatu	Leżajskiego	z	piękny-
mi	wieńcami	dożynkowymi	przedstawiają	
tradycje	z	naszego	regionu.

LEŻAJSKIE 
TARGOWISKO SZTUKI

Termin:	9-11	września
Miejsce:	Ulice,	place	i	skwery	miasta.
Organizator:	MCK	w	Leżajsku
Krótki opis:	To	trzy	dni,	kiedy	prawa	co-
dzienności	 ulegają	 zawieszeniu,	 a	 cały	
społeczny	i	kulturowy	porządek	ulega	wy-
wróceniu.	Miasto	przechodzi	w	panowa-
nie	 kuglarzy,	 żonglerów,	 sztukmistrzów,	
dziwaków	i	objazdowych	trup.

,,ŚWIĘTO PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA”

Termin:	11	września
Miejsce:	Zalew	w	Brzózie	Królewskiej
Organizator:	OK,	KGW	w	Brzózie	Królew-
skiej
Krótki opis:	 Rodzinny	 piknik	 plenerowy	
połączony	 z	 występami	 zespołów	 arty-
stycznych,	 degustacją	 potraw	 z	 ziemnia-
ków,	 konkursami	 i	 atrakcjami	 dla	 dzieci	 
i	dorosłych.	Na	zakończenie	odbędzie	się	
zabawa	taneczna.

,,KAPUŚCIANY JARMARK”
Termin:	18	września
Miejsce: Wierzawice
Organizator:	OK,	KGW	w	Wierzawicach
Krótki opis:	 Rodzinny	 piknik	 plenerowy	
połączony	 z	 występami	 zespołów	 arty-
stycznych,	 degustacją	 potraw	 z	 kapusty,	
konkursami	i	atrakcjami	dla	dzieci	i	doro-
słych.	Na	zakończenie	odbędzie	się	zaba-
wa	taneczna.

PIKNIK JESIENNY Z OKAZJI ŚWIĘTA 
PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA

Termin:	22	września
Miejsce:	Ośrodek	Kultury	w	Grodzisku	Dol-
nym	
Organizator:	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Grodzisku	
Dolnym
Krótki opis: Będzie	 to	 piknik	 jesienny	 dla	
dzieci	 uczęszczających	 na	 zajęcia	 pozalek-
cyjne	do	Ośrodka	Kultury	oraz	ich	rodziców.	
Dzieci	 wraz	 z	 rodzicami	 upieką	 kiełbaski	 i	
ziemniaki	na	ognisku.	Będą	zabawy	i	śpiewy	
przy	muzyce,	 a	 także	 konkursy,	 zawody,	 za-
gadki	i	quizy.

JARMARK KULTURALNY 
„NA MICHAŁA”

Termin:	25	września
Miejsce:		GOK	w	Giedlarowej
Organizator:	GOK	w	Giedlarowej
Krótki opis:	Rodzinny	piknik	plenerowy,	połączony	
z	występami	zespołów	artystycznych,	konkursami	
i	 atrakcjami	dla	 dzieci	 oraz	dorosłych.	Na	 zakoń-
czenie	odbędzie	się	zabawa	taneczna.

„PODRÓŻ DOOKOŁA 
ŚWIATA” 

Termin:	23-25	września
Organizator:	Ośrodek	Kultury	w	
Nowej	Sarzynie
Krótki opis:	 Impreza	 edukacyj-
no-rozrywkowa	dla	dzieci

MEMORIAŁ 
IM. ANTONIEGO MAGLA

Termin:	24	lipca
Miejsce:	Stare	Miasto
Organizator:	Ludowy	Klub	Sportowy
„Staromieszczanka”	w	Starym	Mieście		 
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SIERPIEŃ WRZESIEŃ
              

TURNIEJ MŁODZIKÓW Z OKAZJI 
JUBILEUSZU 65 –LECIA MZKS 

UNIA NOWA SARZYNA
Termin: 4	sierpnia
Miejsce:	 stadion	MZKS„Unia”	 Nowa	 Sa-
rzyna
Organizator:	 Miejsko	 Zakładowy	 Klub	
Sportowy		„Unia”	Nowa	Sarzyna

WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ HONOROWYCH 

DAWCÓW KRWI PCK 
IM. WŁADYSŁAWA PIŁATA 

Termin:	6	sierpnia	
Miejsce:	 Nowa	 Sarzyna	 (stadion	 MZKS	
„Unia”)
Organizatorzy: Klub	 Honorowych	 Daw-
ców	 Krwi	 PCK	w	Nowej	 Sarzynie,	 Urząd	
Miasta	i	Gminy	w	Nowej	Sarzynie																									
Krótki opis:	W	 Turnieju	 im.	Władysława	
Piłata,	 wieloletniego	 Dyrektora	 Zakła-
dów	 Chemicznych	 „Organika-Sarzyna”,	
uczestniczą	drużyny	reprezentujące	kluby	
honorowych	 dawców	 krwi	 z	 terenu	wo-
jewództwa	 podkarpackiego.	 Głównym	
celem	 imprezy	 jest	 m.in.	 promowanie:	
zdrowego	stylu	życia,	honorowego	krwio-
dawstwa,	udzielania	pierwszej	pomocy	 i	
nawiązanie	 współpracy	 między	 klubami	
HDK.	

ZAWODY WĘDKARSKIE 
O PUCHAR STAROSTY 

LEŻAJSKIEGO 
Termin:	7	sierpnia	
Miejsce:	Grodzisko	Dolne,	zbiornik	Czyste	
Organizator:	 Polski	 Związek	 Wędkarski	
Koło	Nr	37	„Pstrąg”	w	Grodzisku	Dolnym					

MEMORIAŁ 
IM. GRZEGORZA GORZKIEWICZA 
Termin: 7	sierpnia	
Miejsce:	Ożanna	
Organizator: Polski	 Związek	 Wędkarski	
Koło	Nr	18	„San”	w	Leżajsku								
              
ZAWODY DLA DZIECI O PUCHAR 

WÓJTA GMINY LEŻAJSK 
Termin:	21	sierpnia	
Miejsce:	Leżajsk-	Zbiornik	Floryda
Organizator: Polski	 Związek	 Wędkarski	
Koło	Nr	18	„San”	w	Leżajsku																						

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
OTWARCIA SEZONU 

W TENISIE STOŁOWYM - 
NOWA SARZYNA 2016

Termin: 27	sierpnia	
Miejsce: Miejski	Ośrodek	Sportu	i	Rekre-
acji	w	Nowej	Sarzynie
Organizator: Parafialny	 Uczniowski	 Klub	
Sportowy	„Arka”	Łętownia
Krótki opis:	 W	 zawodach	 tych,	 będą-
cych	sprawdzianem	formy	przed	nowym	
sezonem	 2016/2017,	 zawodnicy	 będą	
rywalizować	w	grach	singlowych	w	czte-
rech	kategoriach.	

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MI-
STRZOSTWA MŁODZICZEK I 

MŁODZIKÓW W KOLARSTWIE 
SZOSOWYM 

Termin: sierpień
Miejsce:	Nowa	Sarzyna	
Organizator:	Kolarski	Ludowy	Klub	Spor-
towy	„Azalia”	w	Brzózie	Królewskiej																																																	
Krótki opis:	 W	 Mistrzostwach,	 punkto-
wanych	 do	 współzawodnictwa	 dzieci,	
biorą	udział	zawodnicy	w	kategorii	mło-
dzik	i	młodziczka	z	woj.	podkarpackiego	
i	 małopolskiego.	 Odbywają	 się	 one	 w	
dwóch	konkurencjach	–	w	jeździe	dwój-
kami	 oraz	wyścigu	 ze	 startu	wspólnego	
dla	dziewcząt	i	chłopców.	

ORLIK 3 X 3 JUNIOR 
Termin:	sierpień
Miejsce: Nowa	Sarzyna	
Organizator:	Miejski	Ośrodek	Sportu	i	Re-
kreacji	w	Nowej	Sarzynie
                                          

RAJD ROWEROWY
 „PO ZDROWIE”

Termin: 10	września,	 zbiórka	 godz.	 8.30		
pod	ratuszem	na	rynku	w	Leżajsku	
Miejsce: trasa	rajdu	będzie	wiodła	przez	
Leżajsk	–	Giedlarowa	-	Grodzisko-	Leżajsk
Organizatorzy:	 Towarzystwo	Miłośników	
Ziemi	Leżajskiej,	MCK	-	CITiK		
Krótki opis:	 Mieszkańcy	 Leżajska	 będą	
mieli	okazję	wziąć	udział	w	rajdach	przy-
rodniczo-historycznych	 oraz	 konkursach,	
które	 z	 pewnością	 wzbogacą	wiedzę	 hi-
storyczną	nie	tylko	dzieci	i	młodzieży,	ale	
także	osób	dorosłych.	Poznawanie	histo-
rii	zachęci	młode	pokolenie	do	niwelowa-
nia	 różnych	uprzedzeń	oraz	do	działania	
na	 rzecz	 utrzymania	 pokoju	 i	 przyjaźni.		
Bezpośredni	kontakt	z	przyrodą	i	ruch	na	
świeżym	 powietrzu	 	 wpłynie	 na	 rozwój	
tężyzny	fizycznej.

IGRZYSKA PRZEDSZKOLAKA 
Termin:	10	września
Miejsce:	Nowa	Sarzyna	
Organizator:	Miejski	Ośrodek	Sportu	i	Re-
kreacji	w	Nowej	Sarzynie

ZAWODY JESIENNE –
- PUCHAR OŻANNY 

Termin: 18	września
Miejsce:	Ożanna	
Organizator:	 Polski	 Związek	 Wędkarski	
Koło	Nr	18	„San”	w	Leżajsku																						

IX OGÓLNOPOLSKIE 
NOWOSARZYŃSKIE ZAWODY W 

MARSZACH NA ORIENTACJĘ 
“BUDZYŃ 2016”, VIII RUNDA 

PUCHARU POLSKI MŁODZIEŻY 
Termin: 23	-	24	września	
Miejsce:	teren	Gminy	Nowa	Sarzyna	
Organizatorzy:	Klub	Turystyczny	PRZYGO-
DA,	Miejski	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	w	
Nowej	Sarzynie,	Urząd	Miasta	i	Gminy	w	
Nowej	Sarzynie,	www.skgk.pl	
Krótki	opis:		Impreza	na	stałe	wpisana	w	
kalendarz	 wydarzeń	 turystycznych	 wo-
jewództwa	 podkarpackiego.	 Zawody	 są	
formą	doskonalenia	 orientacji	w	 terenie	
w	oparciu	o	tradycyjne	metody	(kompas)	
jak	i	nowoczesne	systemy	informatyczne	
(GIS,	GPS),	www.skgk.pl

	 Pod	takim	hasłem,	22.05.br.,	odbył	się	XV	Regionalny	 
i	IX	Podkarpacki	Przegląd	Pieśni	Maryjnej	pod	honorowym	pa-
tronatem	Kuratora	Oświaty	w	Rzeszowie	i	Kustosza	Sanktuarium	
Matki	Bożej	Pocieszenia	w	Leżajsku.	Funkcję	organizatorów	peł-
nili:	Powiat	Leżajski,	Miasto	Leżajsk,	Klasztor	OO.	Bernardynów,	
Zespół	 Szkół	 Licealnych	 im.	 Bolesława	 Chrobrego	 w	 Leżajsku	
oraz	Miejskie	Centrum	Kultury	w	Leżajsku.
	 W	 tym	 roku	 Przegląd	 zainaugurowała	 Msza	 Święta,	
której	 oprawę	muzyczną	 przygotował	 działający	 przy	 Bazylice	
OO.	Bernardynów	zespół	„Emaus”.	Następnie,	we	Franciszkań-
skim	Ośrodku	Kultury	uroczystego	otwarcia	dokonali:	 	Kustosz	
O.	Joachim	Ciupa,	Dyrektor	Zespołu	Szkół	Licealnych	Zbigniew	
Trębacz	 i	pomysłodawca	przedsięwzięcia	-	Radny	Sejmiku	Wo-
jewództwa	Podkarpackiego	Stanisław	Bartnik.	Dyrektor	Muze-
um	Prowincji	OO.	Bernardynów	-	O.	Efrem	Obruśnik	przybliżył	
zebranym	historię	cudownego	obrazu	Matki	Bożej	Pocieszenia	 
w	Leżajsku.	Część	artystyczną	rozpoczął	wspólny	występ	chórów	
BELCANTO	i	CANTIAMO	z	Zespołu	Szkół	Licealnych	i	Gimnazjum		
w	Leżajsku.	
	 		W	tegorocznym	Przeglądzie	Pieśni	Maryjnej	wystąpili	
soliści,	chóry,	duety,	grupy	wokalne,	instrumentalne	i	mieszane	

XIX edycja Ogólnopolskich Prezentacji 
Tradycyjnych Potraw Wiejskich „Włościańskie Jadło”

						„Włościańskie	Jadło”	to	impreza,	która	ma	na	celu	przybliżenie	współczesne-
mu	społeczeństwu	smak	dawnych	i	często	zapomnianych,	a	bardzo	zdrowych	i	

oryginalnych	potraw,	przygotowywanych	niegdyś	przez	naszych	przodków.	Wzięło	w	niej	udział	
dwadzieścia	jeden	delegacji	kół	gospodyń	wiejskich,	organizacji	kobiecych	i	zespołów	ludowych	 
z	 całego	 Podkarpacia,	 wystawiając	 kramy	 z	 rozmaitymi	 specjałami	 polskiej	 wiejskiej	
kuchni,	 smacznymi,	 a	 zarazem	 prostymi,	 przygotowanymi	 w	 oparciu	 o	 zdrowe,	 ekolo-
giczne	 składniki,	 wyprodukowane	 najczęściej	 we	 własnych	 gospodarstwach.	 Dopisało	
liczne	grono	zaproszonych	gości	 i	przedstawicieli	władz	samorządowych,	 instytucji	 i	firm.
Wszystkie	 grupy	 otrzymały	 nagrody	 ufundowane	 przez	 licznych	 sponsorów.	 Degustacji	
tradycyjnych	produktów	wiejskiej	kuchni	towarzyszyły	występy	artystyczne.	W	programie	
wystąpili:	 Kapela	 „Folk	 Band”	 z	 Łętowni,	 Młodzieżowy	 Zespół	 Tańca	 Ludowego	 „Zagro-
dzianie”	z	Brzózy	Królewskiej,	Zespół	„Brzozoki”	z	Brzózy	Królewskiej,	 Jan	Walania,	Kaba-
ret	„Bieda-Gwizd”	z	Biedaczowa,	Kapela	„Wisłok”	z	Chałupek	Dębniańskich,	Zespół	„Wie-
rzawianie”	z	Wierzawic,	Zespół	Folklorystyczny	„Folusz	z	Giedlarowej,	Zespół	„Dębnianie”	 
z	Dębna,	Zespół	„Jagoda”	ze	Starego	Miasta,	Zespół	„Kalina”	z	Przychojca	i	Zespół	„Malina”	
z	Malenisk.
	 	 	 	 	 	 	 	 Gminny	Ośrodek	Kultury	Gminy	Leżajsk	w	Giedlarowej

 KULTURA

-	łącznie	prawie	600	wykonawców.	Oprócz	wyżej	wymie-
nionych	 zespołów	 swoje	 umiejętności	 wokalne	 zapre-
zentowali:	 Arkadiusz	 Podwyszyński	 z	 Ośrodka	 Szkolno- -Wy -
chowawczego	 w	 Leżajsku,	 Chór	 dziecięcy	 Państwowej	 Szkoły	
Muzycznej	w	Leżajsku,	Chór	reprezentacyjny	Szkoły	Muzycznej	
w	Leżajsku,	Dziewczęca	Służba	Maryjna	z	Wierzawic,	Bosak	Mar-
tyna	i	Przemysław	Kata	z	Zespołu	Szkół	w	Dębnie,	Zespół	„Hosa-
dyna	i	przyjaciele”	z		Majdanu	Łętowskiego,	Zespół	„Olszynka”	z	
Biedaczowa,	Zespół	„Mały	Folk	-	Band”	z	Łętowni,	Zespoły	„Mały	
Amadeusz”	i	„Amicus”	z	Zespołu	Szkół	w	Nowej	Sarzynie,	Jacek	
Piech	z	Zespołu	Szkół	w	Nowej	Sarzynie	w	duecie	z	Dominikiem	
Tudrynem	z	Gimnazjum	w	Nowej	Sarzynie,	Zespół	„Wesołe	Nut-
ki”	z		Zespołu	Szkół	w	Nowej	Sarzynie,	duet	Sebastian	Niżnik	i	Pa-
trycja	Kiełbowicz	z	Gimnazjum	w	Brzózie	Królewskiej,	Wiktoria	
Kozyra	i	Wiktor	Maczuga	ze	„Świata	Muzyki”	z	Nowej	Sarzyny,	
uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Tarnogórze,	uczniowie	ze	
Szkoły	 Podstawowej	w	 Jelnej,	 Zespół	wokalno-instrumentalny	
CANTA	RHEI	z	Ośrodka	Kultury	w	Chałupkach	Dębniańskich,	Ga-
briela	Zalot	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Chałupkach	Dębniańskich,	
Grupa	 wokalno-koncertowa	 „Promyczki	 św.	 Andrzeja”	 oraz		
Anna	Płoszaj	ze	Starego	Miasta,	Zespół	wokalny	z	Zespołu	Szkół	 
w	Sarzynie,	Marzena	Banaś,	Martyna	Dmitrowska,	Anna	Banaś	
i	Aleksandra	Wośko	oraz	Małe	Sarzyniaczki	 z	Ośrodka	Kultury	 
w	Nowej	Sarzynie,	Chór	„Veritas”	z	Nowosielec,	Zespół	wokal-
no-instrumentalny	„Jakubki”	z	Ośrodka	Kultury	w	Krzemienicy,		
Zespół	dziecięco-młodzieżowy	„Jutrzenka”	z	Malawy	i	Krasnego,	
Zespół	 wokalno-flażoletowy	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	w	 Rudzie	
Łańcuckiej,	Adrianna	Pieczonka	i	Sławomir	Nowak	z		Gimnazjum	
w	Zespole	Szkół	w	Żołyni,		Grupa	wokalna	NOBIS	z	Ośrodka	Kul-
tury	w	Sarzynie,	Czesław	Socha	z	Parafii	w	Piwodzie,	Łukasz	Łyko	
oraz	Zespół	„Labirynt”	z	Zespołu	Szkół	Licealnych	w	Leżajsku.	
	 Organizatorzy	 tegorocznego	 Przeglądu	 Pieśni	 Maryj-
nej	 składają	 szczególne	 podziękowania	 sponsorom	 i	 darczyń-
com	przedsięwzięcia,	a	byli	nimi:	Starosta	Leżajski	Marek	Śliż,	
Burmistrz	Miasta	Leżajska	Ireneusz	Stefański,	Dyrektor	Zespołu	
Szkół	 Licealnych	 Zbigniew	 Trębacz,	 Prezes	 Zarządu	 PSS	 „Spo-
łem”	 	 Eugeniusz	Mendyk,	 Kwiaciarnia	 „Fiołek”	 Bożena	 Duraj,	
Kwiaciarnia	 „Wiktoria”	 Teresa	 Bechta	 oraz	 liczna	 grupa	 osób	
prywatnych	z	Leżajska	i	okolic.

        „Matko Miłosierdzia, do Ciebie idziemy...”



„Świat,	 który	 razem	 tworzymy”.	 Kolejna	
odsłona	wystawy	miała		miejsce	24	maja	
br.	 w	 Franciszkańskim	 Ośrodku	 Kultury.	
Połączono	 ją	 z	 piknikiem	 integracyjnym,	
jako	 podziękowa-
niem	 dla	 artystów	
niepełnosprawnych	
za	 zaangażowanie	
w	 przygotowanie	
tak	 różnorodnych	 
i	barwnych	prac.	
						Różnorodna	te-
matyka	 oraz	 precy-
zja	wykonania	prac,	 ich	kunszt	 i	 rozmiar	
wyobraźni	 twórczej	 autorów	 są	 dowo-
dem	na	 to,	 że	 tkwiącej	w	 człowieku	po-
trzeby	kreowania	sztuki	nie	powstrzyma-
ją	żadne	ograniczenia.	 	 	
	 	 	 	 D.K.
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						Placówki	prezentujące	prace	plastycz-
ne:	 Środowiskowy	 Dom	 Samopomocy	 
w	 Jelnej,	 Środowiskowy	 Dom	 Samopo-
mocy	 w	 Sarzynie,	 Dom	 Pomocy	 Spo-
łecznej	 im.	 Józefa	 Żurawia	 w	 Brzózie	
Królewskiej,	 Warsztat	 Terapii	 Zajęciowej	 
w	Leżajsku,	Niepubliczny	Ośrodek	Rewa-
lidacyjno-	Wychowawczy	w	Nowej	Sarzy-
nie,	 Środowiskowy	 Dom	 Samopomocy	 

13.05.br.	 scena	 we	 Franciszkańskim	
Ośrodku	 Kultury	 w	 Leżajsku	 gościła	
uczestników	 jubileuszowego	 XV Powia-
towego Przeglądu Dziecięcych i Młodzie-
żowych Małych Form Teatralnych „Tak 
ale Nie! Nic w nadmiarze: profilaktyka 
uzależnień behawioralnych”	 zorgani-
zowanego	 przez	 Poradnię	 Psychologicz-
no	 -	 Pedagogiczną	 i	 FOK.	W	przeglądzie	
wystąpiło	 siedem	 zespołów	 teatralnych	
-	 trzy	 w	 kategorii	 szkół	 podstawowych	 
i	 cztery	 w	 kategorii	 gimnazjów.	 W	 ka-
tegorii	 szkół	 podstawowych	 przyzna-
no:	 I	 miejsce	 i	 nagrodę	 złotego	 Franka	
-	 Teatrzykowi	 „Smyk”	 działającemu	 przy	
Szkole	 Podstawowej	w	Brzyskiej	Woli	 za	
spektakl	pt.	„Bezpieczny	Internet”	(opie-
kun:	 Elżbieta	 Fus,	 Dorota	 Lewkowicz),	
II	 miejsce	 i	 nagrodę	 srebrnego	 Franka	 -	
Szkole	Podstawowej	w	Jelnej	za	spektakl	
pt.	„Zaplątane	w	sieci”	(opiekun:	Monika	
Maczuga),	III	miejsce	i	nagrodę	brązowe-
go	Franka	-	Szkole	Podstawowej	w	Wólce	
Łętowskiej	za	spektakl	pt.	„Flexi	 -	gwiaz-
da	z	netu”	(opiekun:	Iwona	Dmitrowska,	
Agata	Sowa).	W	kategorii	szkół	gimnazjal-
nych	przyznano:	 I	miejsce	i	nagrodę	Zło-
tego	Franka	-	Gimnazjum	w	Kuryłówce	za	

Wystawa prac 
plastycznych osób 

z niepełnosprawnością

      „Odnaleźć Siebie…”	 pod	 takim	ha-
słem	odbyła	się	już	II	edycja	wystawy	prac	
plastycznych	osób	z	niepełnosprawnością	 
z	 terenu	 Powiatu	 Leżajskiego,	 której	 ce-
lem	 była	 integracja	 oraz	 promocja	 wi-
zerunku	 	 osób	 niepełnosprawnych	 w	
środowisku	 lokalnym.	 Wystawa	 oraz	
współtowarzyszące	 jej	 imprezy	 pod	
honorowym	 patronatem	 Starosty	 Le-
żajskiego,	 zostały	 zorganizowane	 przez	
Stowarzyszenie	 „Integracja	 bez	 Granic”,	
Środowiskowy	Dom	Samopomocy	w	Jel-
nej	 oraz	 Środowiskowy	 Dom	 Samopo-
mocy		w	Sarzynie.	To	piękne	wydarzenie	
artystyczne,	 w	 które	 zaangażowało	 się	 
9	placówek	zajmujących	się	rehabilitacją	
osób	niepełnosprawnych	dokonało	się	w	
dwóch	odsłonach.
						Pierwsza	wystawa	prezentowana	była	
w	 oficynie	 Muzeum	 Ziemi	 Leżajskiej	 od	
1	 do	 23	 maja	 br.	 i	 wzbogacona	 została	
pracami	 	 uczniów	 szkół	 podstawowych	
-	 laureatów	 	 konkursu	 plastycznego	 ph.	

						Pod	koniec	kwietnia	br.	na	posiedzeniu	Komisji	Nagrody	
im.	Oskara	Kolberga	„Za	zasługi	dla	kultury	ludowej”	doko-
nano	wyboru	laureatów	tegorocznej	edycji.	Wśród	12	laure-
atów		w	sześciu	kategoriach	wymienionych	w	Regulaminie	
znalazł	się	Zespół	Folklorystyczny	„Folusz”	z	Giedlarowej.
Patronem	 najważniejszej	 w	 Polsce	 Nagrody	 im.	 Oskara	
Kolberga	„Za	zasługi	dla	kultury	 ludowej”	przyznawanej	za	
dokonania	twórcze,	artystyczne,	naukowe	oraz	działalność	
wspierającą	 tradycyjną	 kulturę	 regionalną	 	 jest	Oskar	Kol-
berg	-	etnograf,	folklorysta,	kompozytor,	twórca	największe-
go	w	XIX	wieku	zasobu	źródeł	etnograficznych	do	badania	
kultury	 ludowej	 obszaru	 dawnej	 Rzeczypospolitej.	 Przy-
znawana	jest	od	1974	r.	 i	honoruje	całokształt	działalności	 
w	dziedzinie	kultury	 ludowej.	Podkreśla	wybitne	osiągnię-
cia	twórców	ludowych,	badaczy	i	popularyzatorów	folkloru	
oraz	osób,	 instytucji	 i	organizacji	wspierających	kulturę	lu-
dową	na	całym	obszarze	Polski	i	poza	granicami	kraju.	

spektakl	 pt.	 „W	 sidłach	 Internetu”	
(opiekun	Małgorzata	Kordas),	 II	miej-
sce	i	nagrodę	Srebrnego	Franka	-	Gim-
nazjum	w	Grodzisku	Dolnym	za	spek-
takl	pt.	„Tak	ale	Nie.	Nic	w	nadmiarze”	
(opiekun:	 Izabela	 Grzywna),	 III	 miej-
sce	 i	 nagrodę	 Brązowego	 Franka	 -	
Gimnazjum	w	 Brzózie	 Królewskiej	 za	
spektakl	pt.	„Świat	w	kolorach	ubrań”	
(opiekun:	 Marta	 Marzęciak),	 Wyróż-
nienie	 i	Maski	 teatralne	 -	Grupie	 Te-
atralnej	„Coolturalni”	działającej	przy	
Gimnazjum	w	Dąbrowicy	 za	 spektakl	
pt.	 „Wygraj	 życie”	 (opiekun	 Edyta	
Kusa).	Nagrodę	Skrzydła	Teatralne	 za	
najlepszą	 kreację	 sceniczną	 w	 kategorii	
szkół	 podstawowych	 otrzymała	 Edyta	
Sowa	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Wólce	Łę-
towskiej	 za	 rolę	 Flexi	oraz	Dawid	Staroń	
ze	Szkoły	Podstawowej	w	Brzyskiej	Woli,	
a	w	kategorii	gimnazjów:	Kinga	Zachary-
asz	z	Gimnazjum	w	Dąbrowicy	i	Arkadiusz	
Czop	z	Gimnazjum	w	Grodzisku	Dolnym.	
Uroczystość	 uświetniły	 występy	 zespo-
łu	 Pięcionutka	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	 
w	 Kuryłówce,	 zespołu	 tańca	 nowoczes-
nego	 Niezapominajka	 ze	 Szkoły	 Podsta-
wowej	 w	 Brzyskiej	 Woli	 oraz	 wokaliści	 

z	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Kuryłów-
ce.	Nagrody	młodym	artystom	 i	 podzię-
kowania	dla	nauczycieli	wręczyli:	Starosta	
Leżajski	Marek	Śliż	i	Kustosz	Bazyliki	OO.	
Bernardynów	w	Leżajsku	O.	Joachim	Ciu-
pa.	 Przeglądowi	 patronowali:	 Podkarpa-
cki	Kurator	Oświaty	oraz	Starosta	Leżajski.	
Realizacja	 przedsięwzięcia	 była	 możliwa	
także	dzięki	 sponsorom:	Polenergii	 Elek-
trociepłowni	 Nowa	 Sarzyna	 i	 Powiatowi	
Leżajskiemu.
	 	 	 Dorota	Kostek
	 	 			Koordynator	projektu
 

XV Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Małych Form Teatralnych 

Drama Profilaktyczna Leżajsk 2016 
„Tak ale Nie! Nic w nadmiarze: profilaktyka uzależnień 

behawioralnych”

w	 Laszczynach,	 Środowiskowy	
Dom	 Samopomocy	 w	 Laszczy-
nach	z		filią	w	Zmysłówce,	Ośro-
dek	 Rewalidacyjno-	 Wycho-

wawczy	 w	 Laszczynach,	 Dom	 Pomocy	
Społecznej	w	Piskorowicach-	Mołyniach.
	 	 	 	 	 	 Szkoły	 biorące	 udział	 w	 konkursie	
plastycznym	 ph.	 „Świat,	 który	 razem	
tworzymy”:	Szkoła	Podstawowa	nr	3	 im.	 
Ks.	Kard.	Stefana	Wyszyńskiego		w	Leżaj-
sku,	Szkoła	Podstawowa	w	Hucisku,	Szko-
ła	 Podstawowa	 im.	 Marii	 Konopnickiej		 
w	 Nowej	 Sarzynie,	 Szkoła	 Podstawowa	 
w	Jelnej,	Szkoła	Podstawowa	w	Tarnogó-
rze,	Szkoła	Podstawowa	w	Sarzynie,	Szko-
ła	Podstawowa	w	Giedlarowej.
						Lista	laureatów	konkursu	plastyczne-
go	na:	www.starostwo.lezajsk.pl	(Kultura	
-	informacja	zamieszczona	18.05.2016r.)

	 	 	 	 	 	 Pod	 takim	właśnie	hasłem	5.06.br.	odbył	 się	w	Muzeum	Ziemi	 Le-
żajskiej	wernisaż	wystawy	malarstwa	oraz	prezentacja	poezji	Teresy Mru-
gacz	pochodzącej	z	Majdanu	Sieniawskiego.

						Teresa	Mrugacz	(z	domu	Norek)	to	malarka	i	poetka	oraz	długoletnia	
nauczycielka	języka	polskiego	(obecnie	na	emeryturze).	Absolwentka	LO	
w	Sieniawie	i	WSP	w	Rzeszowie.	Od	wielu	lat	mieszka	i	tworzy	w	Bytom-
sku	położonym	w	Beskidzie	Wyspowym.	Członek	TPSP	w	Nowym	Sączu.	
Uczestniczyła	w	wielu	wystawach	 zbiorowych,	 a	 także	 indywidualnych,	
m.in.	w	Bochni,	Miechowie,	Nowym	Wiśniczu,	Krakowie,	Limanowej,	Sie-
niawie,	Biłgoraju,	a	także	wśród	polonii	brytyjskiej	w	Coventry.	Jest	autor-
ką	tomików	wierszy	„Krajobrazy	serca”	oraz	„Wiersze	pozbierane”,	a	także	
redaktorką	 książki	 „Rok	obrzędowy	w	 tradycji	 religijnej	 i	 ludowej	 ziemi	
żegocińskiej	wpleciony	w	cztery	pory	roku”	(2013).	
	 	 	 	 	 	 	 										MK

Wyróżnia		artystów	kultywujących	tradycje	i	autentyczne	wartości	
kultury	swoich	regionów	.
	 	 	 	 	 	Konkurs	 jest	ogłaszany	przez	Ministra	Kultury	 i	Dziedzictwa	
Narodowego.	 Podmiotem	 realizującym	 procedurę	 konkursową	 
w	 imieniu	Ministra	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	Narodowego	 jest	Mu-
zeum	 im.	 Oskara	 Kolberga	 w	 Przysusze,	 	 Oddział	 Muzeum	Wsi	
Radomskiej	w	Radomiu,	we	współpracy	z	Narodowym	Centrum	
Kultury	oraz	Fundacją	„Cepelia”	Polska	Sztuka	i	Rękodzieło.
						Dziękujemy	wszystkim,	którzy	uwierzyli	w	nasze	działania	na	
rzecz	kultywowania	folkloru	leżajskiej	wsi	i	poparli	nasz	wniosek	 
o	przyznanie	Nagrody:	Dyrektorowi		Jackowi	Bardanowi	i		pracow-
nikom	Muzeum	 Kultury	 Ludowej	 w	 Kolbuszowej,	 Jerzemu	 Dyni	
–	red.	TVP	Rzeszów	–	twórcy	programu	„Spotkanie	z	 folklorem”	
oraz	Czesławowi	Drągowi	–	b.	Kier.	Działu	Upowszechniania	Sztuki	
i	Współpracy	z	Samorządami	WDK	w	Rzeszowie,	a	Dyr.	GOK	Gminy	
Leżajsk	Markowi	Krauzowi		za	wnioskowanie.	
							Członkowie	Zespołu	Folklorystycznego	„Folusz”	z	Giedlarowej

Nagroda Oskara Kolberga dla Zespołu Folklorystycznego 
„Folusz” z Giedlarowej !

W barwach i słowach zaklęte

 KULTURA KULTURA
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LEŻAJSK OPEN KARATE CUP
						W	dniu	21.05.br.	w	Zespole	Szkół	Licealnych	odbył	się	Leżajsk 
Open Karate Cup	 organizowany	 przez	 Centrum	 Sztuk	Walki	 i	
Sportu	w	Leżajsku	pod	patronatem	Starosty	Leżajskiego.	Głów-
nym	sędzią	był	Shihan	Wiesław	Gwizd	z	Tarnowa.
						W	turnieju	startowało	207	zawodników	z	21	klubów.	Byli	to	
zawodnicy	z	miejscowości:	Kolbuszowa,	Mielec,	Rzeszów,	Nowa	
Dęba,	 Niepołomice,	 Dąbrowa	 Tarnowska,	 Tarnów,	 Końskie,	
Przemyśl,	 Krosno,	 Tarnobrzeg,	 Łosice,	 Sandomierz,	 Skarżysko	
Kamienna,	Busko	Zdrój,	Chełm,	Morawica,	Starachowice,	Dębi-
ca,	Leżajsk.
						Drużynowo	zajęliśmy	2	miejsce,	co	dało	nam	dużą	satysfakcję,	
ponieważ	walka	była	zacięta.	Motywował	nas	dodatkowo	fakt,	
że	mamy	do	zdobycia	jedyne	takie	puchary	w	Europie	-	ufundo-
wane	przez	Starostwo	Powiatowe	w	Leżajsku,	za	co	dziękujemy.
						Dzięki	sponsorom,	goście	mogli	skorzystać	z	wspaniałej	goś-
cinności	 Ziemi	 Leżajskiej,	 każdy	doskonale	 się	bawił	 i	wywiózł	
stąd	dobre	wspomnienia.
	 	 	 	 	 	Serdecznie	podziękowania	składamy	sponsorom	turnieju:	
Powiat	 Leżajski,	 Polenergia	 Elektrociepłownia	 Nowa	 Sarzyna,	
BMF	Leżajsk,	Firma	Cyprys	 II,	Zakład	Budowy	Dróg	 i	Transpor-
tu	 Stanisław	Babiś,	 Progres-Stal	 Sp.	 z	 o.o.,	 Stare	Miasto	 Park,	
Zakład	Handlowo-Usługowy	Arras,	Elektronik	S.C.,	Okno-Center	
Plus	S.C.,	Bazar	u	Wojciecha,	Drukarnia	eMKa,	Masarnia	OSIP,	
Usługi	Budowlane	Waldemar	Burek.	Mini	Max,	Max	Elektro	Sa-
lon	AGD-RTV	Sensor.	Dziękujemy	również	tym,	bez	których	ten	
turniej	by	się	nie	odbył,	a	mianowicie	członkom	naszego	klubu,	
i	ich	Rodzicom,	osobom	zainteresowanym	oraz	naszym	walecz-
nym	zawodnikom.
	 	 	 	 	 Pozdrawiam,	Osu!
	 	 	 	 	 	 									AD

     W	dniach	21-22.05.br.	ponad	600	
zawodników	 z	 24	 państw	 wystąpiło	 
w	 Warnie	 (Bułgaria)	 na	 XXX	 Wago-
wych	Mistrzostwach	Europy	Seniorów	
i	 Juniorów	 Karate	 Kyokushin	 organi-
zacji	 IKO.	 Oprócz	 gospodarzy	 udział	
wzięły	 reprezentacje	 narodowe	 z	 ta-
kich	krajów	jak	Hiszpania,	Rosja,	Ukrai-
na,	Węgry,	Białoruś,	Rumunia,	Francja,	
Włochy,	Serbia,	Iran,	Turcja,	Finlandia,	
Kazachstan,	 Mołdawia,	 Grecja,	 Bel-
gia,	Izrael,	Czarnogóra,	Litwa,	Niemcy,	
Holandia,	 Wielka	 Brytania	 i	 Polska.	
Organizatorem	mistrzostw	była	 Inter-
national	 Karate	 Organization	 Kyokus-
hinkaikan	Bułgaria	i	Branch	Chief	Sen-
sei	Emil	Kostov.
						Oprócz	licznej	kadry	polskiej	udział	w	tym	najważniejszym	
wydarzeniu	 w	 Europie	 wzięli	 również	 zawodnicy	 Leżajskiego	
Klubu	 Kyokushin	 Karate	 w	 składzie	 Anna	 Szczuka,	 Katarzyna	
Burda,	Natalia	Stachula,	Julia	Żak,	Magdalena	Zielińska,	Oliwia	
Wojtas,	 Natalia	 Kondeusz	 oraz	 Patryk	 Siwiec.	 Nasi	 zawodnicy	
otrzymali	 powołanie	 z	 Polskiego	 Związku	Karate	do	 reprezen-
towania	 barw	 Polski	 na	 tych	 mistrzostwach	 dzięki	 świetnym	
wynikom	 w	 ubiegłym	 i	 obecnym	 sezonie.	 Mocno	 obsadzone	

Runda	 wiosenna	 okazała	 się	 bardzo	 udana	 dla	 drużyny	
Trampkarz	 Młodszy.	 Jest	 to	 najstarsza	 grupa	 wchodząca	 
w	 struktury	 Klubu	 Piłkarskiego	 Sparta	 Leżajsk.	 Drużynę	
tworzą	chłopcy	z	roczników	2002/2003.	W	rundzie	wiosen-
nej	nasi	zawodnicy	pod	wodzą	trenera	Adriana	Rauzy	w	ra-
mach	I	Podkarpackiej	Ligi	Trampkarzy	Młodszych	rozegrali	
10	spotkań	uzyskując	2	miejsce		w	tabeli.	
Końcowa	tabela	przedstawia	się	następująco.

MINIMISTRZOSTWA DEICHMANN
Duży	 sukces	 odnieśli	 również	 zawodnicy	 z	 drużyny	 Orlik	
Młodszy,	 zajmując	 pierwsze miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Deichmann w kategorii wiekowej U-11.	Minimi-
strzostwa	 Deichmann	 goszczą	 w	 najważniejszych	 ośrod-
kach	 sportowych	 na	 terenie	 wszystkich	 województw.	
Podopieczni	 trenera	 Tomasza	 Szmuca	 rozegrali	 14	meczy	 
(	13	wygranych,	1	remis)	na	stadionie	Resovii	w	Rzeszowie,	
zdobywając	101	bramek,	tracąc	zaledwie	15.	Królem	strzel-
ców		został	zawodnik	naszej	drużyny	Kacper Plichta strze-
lając	47	bramek.
Serdecznie	gratulujemy	wszystkim	zawodnikom	i	trenerom	
osiągniętych	wyników	i	życzymy	dalszych	sukcesów.	 	
	 	 	 	 											 	 IM

ANIA SZCZUKA BRĄZOWĄ MEDALISTKĄ MISTRZOSTW EUROPY 
KARATE W WARNIE!

zawody	we	wszystkich	 kategoriach	 zapew-
niły	niespotykane	emocje.	Za	wielki	sukces	
trzeba	uznać	 to,	 że	w	mistrzostwach	takiej	
rangi	nasza	zawodniczka	Anna	Szczuka	wy-
walczyła	brązowy	medal	w	kategorii	kumite	
juniorek	 (–55kg).	Pozostała	ekipa	zawodni-
ków	naszego	klubu	wróciła	bez	medali,	ale	
za	to	z	nowymi,	cennymi	doświadczeniami.	
Cieszy	 nas	 fakt,	 że	 nawiązaliśmy	 równo-
rzędną	walkę	na	europejskim	poziomie	i	to	
oznacza,	 że	 są	 pozytywne	 efekty	 ciężkich	
przygotowań.
						Wszystkim	zawodnikom	gratulujemy	do-
brych	występów	i	życzymy	dalszych	sukce-
sów.	Opiekunami	naszych	zawodników	byli:	
sensei	Dariusz	Burda	i	senpai	Adam	Fleszar.
Oczywiście	 tak	wielkie	przedsięwzięcie	nie	
byłoby	 możliwe	 gdyby	 nie	 pomoc	 innych	

osób	 i	 instytucji.	Serdeczne	podziękowania	za	pomoc	 i	wspar-
cie	kierujemy	między	 innymi	do	Urzędu	Miasta	 i	Gminy	Nowa	
Sarzyna,	 Banku	 Spółdzielczego	 w	 Leżajsku,	 Miejskiego	 Zakła-
du	Komunalnego	w	Leżajsku,	Zakładu	Gospodarki	Komunalnej	 
w	Nowej	Sarzynie	i	Komunalnej	Biologicznej		Oczyszczalni	Ście-
ków	w	Nowej	Sarzynie.
	 	 				Więcej	informacji	na	www.karate.lezajsk.pl

UDANY SEZON DLA ZAWODNIKÓW KLUBU PIŁKARSKIEGO SPARTA LEŻAJSK

Górny rząd od lewej: Adrian Rauza (trener), Świeżawski Michał, Tłuczek Bar-
tosz, Bosak Wojciech, Baj Konrad, Śliwa Maciej, Lizak Krzysztof (kierownik dru-
żyny). Środek od lewej: 
Podwyszyński Szymon, Banaś Nikodem, Szostak Bartłomiej, Dmitrowski Do-
minik, Decowski Norbert. Dolny rząd od lewej: Masełek Adam, Fusiarz Jakub,  
Lizak Norbert, Sigda Dawid, Kowalczyk Kacper.

Górny rząd od lewej: 
Radosław Chmura, 
Kacper Kisielewicz, 
Wojciech Sierżęga, 
Konrad Borek. 
Dolny rząd od lewej: 
Kacper Fusiarz, Kacper 
Plichta, Adam Zaharyasz

Kacper Plichta	–	
król	strzelców	
w	 rozgrywkach	
Turnieju	 Deich-
mann	w	katego-
rii	U-11

 SPORT  SPORT

CSWIS W LEŻAJSKU 
W ZAWODACH KARATE 

„PRZEŁĘCZ CUP” W DUKLI
	 	 	 	 	 	 30.04.br.	w	hali	 sportowo	 -	widowiskowej	MOSiR	w	Du-
kli	 odbył	 się	 I	 Ogólnopolski	 Turniej	 Karate	 Kyokushin	 Dzieci	 
i	 Młodzieży	 „Przełęcz	 Cup”.	 Organizatorem	 i	 koordynatorem	
całego	turnieju	był	Krośnieński	Klub	Karate	Kyokushin	Dojo	Du-
kla	-	sensei	Marek	Sawczuk	1	Dan.	W	zawodach	wzięło	udział	
218	zawodników	reprezentujących	15	klubów	karate	z	różnych	
rejonów	 Polski.	 Sędzią	
głównym	 był	 shihan	
Zbigniew	Zieliński	5	Dan	
z	Chrzanowskiego	KKK.	
						Nasz	klub	reprezen-
towało	11	zawodników,	
którzy	 zdobyli	 następu-
jące	miejsca.
Jakub	Czubat	(2008):	I	miejsce	kumite	i	III	miejsce	w	kata;	Oskar	
Majder	 (2007):	 I	miejsce	w	 kata;	 Paweł	 Piela	 (2006):	 II	miej-
sce	kumite;	Karolina	Jurkowska	(2006):	 I	miejsce	w	kumite	i	 II	
miejsce	w	kata;	Karina	Karakuła	(2004):	 III	miejsce	w	kumite	 i	
III	miejsce	w	kata;	Norbert	Stachowiak	(2004):	II	miejsce	w	ku-
mite;	Kryspin	Karakuła	(2003):	III	miejsce	w	kumite	i	III	miejsce	 
w	kata;	 Jakub	Mędrek	 (2003):	 I	miejsce	w	kumite;	 Jakub	Kor-
chowiec	 (2001):	 II	miejsce	w	kumite	 i	 III	miejsce	w	kata;	Pau-
la	Majder	(2000):	III	miejsce	w	kumite;	Patryk	Marcinowski:	III	
miejsce	w	kumite.
	 	 	 	 	 	 Podsumowując,	 zajęliśmy	 III	miejsce	drużynowo	 i	 jedno-
cześnie	gratulujemy	wszystkim	zawodnikom.	Wyjazd	był	współ-
finansowany	z	środków	Powiatu	Leżajskiego	oraz	przy	wsparciu	
finansowemu	firmy	Polenergia	Elektrociepłownia	Nowa	Sarzy-
na	–	za	co	serdecznie	dziękujemy.
	 	 	 Zarząd	Klubu	oraz	zawodnicy,	Osu!
	 	 	 	 	 	 								AD
	 	 	 	 	 		www.csw.net.plIII FINAŁOWY TURNIEJ SZACHOWY 

W WARSZAWIE
„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość 

możecie być spokojni”

	 	 	 	 	 	 3.06.br.	 do	Warszawy	 na	 III	 Finałowy	 Turniej	 Szachowy	 
w	ramach	Ogólnopolskiego	projektu	EDUKACJA	PRZEZ	SZACHY	
W	SZKOLE	wybrali	się	uczniowie	z	klas	pierwszych	Szkoły	Pod-
stawowej	nr	1	im.	Mikołaja	Kopernika	w	Leżajsku,	którzy	zosta-
li	wyłonieni	w	czasie	szkolnego	turnieju.	Impreza	ta	odbyła	się	 
w	HALI	 TORWARU	 i	 zgromadziła	 700	 szachistów	 ze	 135	 szkół	 
z	całej	Polski.	
	 	 	 	 	 	 Każdy	 uczestnik	 turnieju	 otrzymał	 od	 organizatorów	 pa-
miątkową	czapeczkę	oraz	breloczek.	Ciekawostką	zawodów	był	
system	punktacji,	dzięki	któremu	zwycięzcy	otrzymywali	3	pkt,	
a	przegrani	1pkt.	Taki	system	liczenia	punktów	docenili	ucznio-
wie,	którym	nie	zawsze	udało	się	wygrywać.
Uczniom	 towarzyszyli	 rodzice	 oraz	 nauczyciel,	 instruktor	 sza-
chowy	Andrzej	Mazurkiewicz.	Reprezentacja	w	składzie:	Miłosz	
Mazurkiewicz	 kl.	 1b,	 Kacper	Olechowski	 kl.	 1b,	 Jakub	 Stopyra	
kl.	1a,	Anita	Ślesińska	kl.	1a,	Wiktoria	Matkowska	kl.	1b,	Lena	
Bęben	kl.	1b	zajęła	56	miejsce.
						W	indywidualnych	rozgrywkach	duży	sukces	odniósł	Miłosz	
Mazurkiewicz,	który	zajął	III	miejsce.	W	nagrodę	otrzymał	brą-
zowy	medal	i	upominki,	a	także	prawo	startu	na	Mistrzostwach	
Polski,	które	odbędą	się	w	Drzonkowie	w	październiku	2016r.	
W	roku	szkolnym	2015/2016	wszystkie	dzieci	z	klas	pierwszych	

w	 SP1	 w	 Leżajsku	 uczestniczyły	 w	 obowiązkowych	 zajęciach	 
w	ramach	projektu	EDUKACJA	PRZEZ	SZACHY	W	SZKOLE,	czego	
zwieńczeniem	był	udział	najlepszych	zawodników	w	finałowym	
turnieju.
						Wyjazd	był	możliwy	dzięki	finansowemu	wsparciu	Dyrektora	
Szkoły	Ryszarda	Pysza,	za	co	serdecznie	dziękujemy.
Szczegółowe	wyniki	znajdują	się	na	stronie	www.sp1.lezajsk.pl
				 	 	 	 	 	 					(am)
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	 Opuszczamy	 tajny	 tunel,	 wykopany	 przez	 Koreę	 Pół-
nocną	pod	 linią	demarkacyjną	w	celu	ewentualnego	ataku	na	
południowego	sąsiada.	Zabieramy	z	 szafek	nasze	bagaże	 i	wy-
chodzimy	 na	 zewnątrz.	 Z	 błogą	 radością	 łykamy,	 pierwszy	 od	
dłuższego	 czasu	 haust	 świeżego	 powietrza.	 Pryska	 klaustrofo-
biczne	 	poczucie	zagrożenia.	Rzut	oka	na	rozległy	plac	 i	 rusza-
my	w	stronę	 rozdartej	miedzianej	 kuli,	podtrzymywanej	przez	
symboliczne	postacie	 koreańskiego	 społeczeństwa.	 To	Pomnik	
Zjednoczenia	Narodu,	popularny	wśród	turystów	motyw	na	pa-
miątkowe	zdjęcie.	
	 W	 towarzystwie,	 wojskowego	 opiekuna,	 autobusem	
ruszamy	dalej.	Kilka	minut	 jazdy	 i	ponownie	zatrzymujemy	się	
na	parkingu	otoczonym	kolczastymi	zasiekami.	Przed	nami	po-
kaźnych	 rozmiarów	 budynek,	 na	 dachu	 którego	 umieszczono	
platformę	 obserwacyjną.	 Szybkim	 krokiem	 idziemy	 na	 górę,	
by	zając	miejsce	tuż	przy	żółtej	 linii,	wyznaczającej	granice	dla	
fotografujących.	Przekroczenie	tej	 linii	–	w	najlepszym	wypad-
ku	–	skutkuje	konfiskatą	karty	pamięci.	Szczerze	mówiąc	–	i	tak	
nic	nie	widać,	nawet	wspinając	się	na	palce	i	podnosząc	wysoko	
aparat.	 Po	 chwili	 zauważamy	 turystów,	 którzy	 oficjalnie	 łamią	
zakaz	bez	reakcji	ze	strony	żołnierzy.	Nieśmiało	zbliżamy	się	do	
krawędzi	platformy.	I	tu	z	satysfakcją	odkrywamy	informację,	iż	
od	 dwóch	miesięcy	 zniesiono	 restrykcyjne	 przepisy	 dotyczące	
przekraczania	 żółtej	 linii.	 Tak	 więc,	 aparaty	 i	 kamery	 w	 ruch.	
Dora	 Obesrvatory	 jest	 częścią	 południowokoreańskiego	 tery-
torium	położonego	najbliżej	granicy.	Tuż	przy,	silnie	chronionej,	
zaminowanej	 strefie	 bezpieczeństwa.	 Stąd,	 doskonale	 widać,	
szeroki	 na	 cztery	 kilometry	 pas	 ziemi	 niczyjej	 oraz	 północno-
koreańska	 wioskę	 propagandową	 	 Kijong-dong	 –	 a	 właściwie	
miasteczko	 –	 z	wywieszoną	 pokaźnych	 rozmiarów	 flagą.	Mia-
steczko	pełni	rolę	wyłącznie	propagandową.	To	teatralna	deko-
racja	–	miasto	makieta	 -	 która	ma	pokazywać,	 jak	na	północy	
jest	dobrze	i	dostatnio.	Patrząc	w	lewo	dostrzegamy	miasto	Ka-
esong,	 kompleks	 przemysłowy	Kaesong	prowadzony	wspólnie	
przez	obie	Koree	(obecnie	nie	działa).	Z	ciekawostek,	które	prze-
kazał	nam	przewodnik,	w	Kompleksie	Przemysłowym	Kaesong	
południowokoreańscy	 pracownicy	 nie	 mogą	 się	 kontaktować	
bezpośrednio	z	pracownikami	północnokoreańskimi	–	muszą	to	
robić	za	pośrednictwem	żołnierzy,	mimo	że	wszyscy	mówią	tym	
samym	językiem.		Pracownicy	południowokoreańscy	nie	mogą	
też	mieć	 przy	 sobie	 laptopów	 czy	 komórek,	 ponieważ	mogło-
by	 to	wywołać	chęć	posiadania	 takich	samych	urządzeń	przez	
Koreańczyków	z	Północy.	Ponownie	 jesteśmy	w	autobusie.	At-
mosfera	zaczyna	być	nerwowa.	Przewodniczka,	nieustannie	roz-
mawia	przez	telefon,	a	kierowca	z	żołnierzem	zajadle	dyskutują.	
A	my	wsłuchujemy	 się	w	 koreańskie	pochrząkiwanie,	 naiwnie	
próbując	 zrozumieć	 ich	 znaczenie.	 Niespodziewanie,	 ponow-
nie	 jesteśmy	na	parkingu	 Imjingak,	 tuż	przy	Moście	Wolności.	
Wchodzimy	 na	 kolejny	 punkt	 obserwacyjny,	 oglądamy	wysta-

DMZ – granica obłędu
cz.2

Korea Południowa

Ale	o	koreańskim	jedzeniu,	może	innym	razem.	Teraz	z	niecierp-
liwością	czekamy	na	dalszą	ciąg	naszej	wycieczki.	
Jest	 kolejny	 sygnał.	 Ruszamy.	 	 Ponownie	mijamy	 pas	 linii	 de-
markacyjnej	 i	 wioskę	 Daesong-dong,	 w	 której	 mieszka	 około	
200	osób.	Ponoć	życie	płynie	tutaj	podobnie	jak	w	głębi	kraju,	
oprócz	conocnej	godziny	policyjnej,	w	zamian	za	niższe	podatki	
i	 zwolnienie	 ze	 służby	wojskowej.	 Po	 kilkunastu	minutach	 za-
trzymujemy	 się	 przed	wjazdem	 do	 Camp	 Bonifas,	 położonym	
bezpośrednio	przy	Panmundżon.	Miejsce	to	nazwano	na	cześć	
Kapitana	Artura	Bonifasa,	który	zginął	podczas	tzw.	incydentu	z	
siekierami.	Powodem	konfliktu	było	drzewo	zasłaniające	widok	
pomiędzy	budynkiem	dowództwa	sił	ONZ	a	dwoma	punktami	
obserwacyjnymi.	 Żołnierze	 armii	 Korei	 Północnej	 kilkakrotnie	
podejmowali	próby	porwania	żołnierzy	z	checkpointu,	a	 także	
naszpikowali	całą	okolicę	własnymi	punktami	obserwacyjnymi.	
Z	powodu	bliskości	do	linii	wroga,	punkt	obserwacyjny	sił	ONZ,	
był	 określany	mianem	 „najbardziej	 osamotnionej	warowni	 na	
świecie”.	18	sierpnia	1976	roku	do	wspólnej	strefy	bezpieczeń-
stwa	 weszła	 grupa	 nieuzbrojonych	 żołnierzy	 południowoko-
reańskich,	 której	 towarzyszył	 dowódca	 sił	USA	 kapitan	Arthur	
Bonifas.	 Ich	 celem	 było	 ścięcie	 spornego	 drzewa,	 co	 zostało	
uzgodnione	z	delegacją	z	Korei	Płn.	tydzień	wcześniej.	Gdy	tyl-
ko	rozpoczęli	ścinanie	drzewa,	na	miejscu	natychmiast	pojawili	
się	żołnierze	północnokoreańscy.	Dowodził	nimi	porucznik	Pak	
Chul,	nazywany	„Buldogiem”,	 z	 racji	 konfrontacyjnego	charak-
teru.	Porucznik	Chul	powiedział,	że	„to	drzewo	osobiście	zasa-
dził	i	podlewał	Kim	Ir-Sen,	twórca	Północnokoreańskiej	Repub-
liki	 Ludowej”.	Bonifas	 zlekceważył	 słowa	„Buldoga”,	więc	Chul	
krzyknął	 „Zabić	 ich	wszystkich!”.	 Żołnierze	północnokoreańscy	
wyrwali	 żołnierzom	siekiery	 i	 zadali	nimi	ciosy	kapitanowi	Bo-
nifasowi	 i	 porucznikowi	 Barrettowi.	 Pierwszy	 z	 nich	 zmarł	 na	
miejscu,	drugi,	ciężko	ranny,	zdołał	wskoczyć	do	przydrożnego	
rowu.	Całe	zajście	trwało	pół	minuty.	Nieświadomi	nieobecno-
ści	Barretta	żołnierze	ONZ	wycofali	się	za	„swoją”	część	granicy.	
Północni	 Koreańczycy	w	 tym	 czasie	 przeczesali	 pobocze	 drogi	
i	 ciosami	 siekiery	dobili	 rannego	Barretta.	Gdy	dowództwo	sił	
ONZ	zarządziło	poszukiwanie	Amerykanina,	było	 już	za	późno.	
Stany	 Zjednoczone,	 w	 odpowiedzi	 na	 incydent,	 przygotowały	
operację	o	kryptonimie	„Paul	Bunyan”.	W	sporny	rejon	wysłano	
elitarną	jednostkę	sił	specjalnych.	W	akcji	brało	udział	27	heli-
kopterów	oraz	bombowce	B-52	osłaniane	przez	myśliwce	F-4.	
Na	morzu	do	operacji	włączono	 lotniskowiec	„Midway”,	który	
zbliżył	się	w	pobliże	granicy	obu	Korei.	Armia	amerykańska	przy-
gotowała	się	na	najgorsze.	Napięcie	na	granicy	sięgało	zenitu.	
Pokaz	siły	odniósł	jednak	skutek.	Drzewo	ścięto,	a	armia	KRLD	
nie	odważyła	się	wejść	w	konflikt	z	potężną	armią	USA.
Po	godzinie	czekania	dostajemy	zgodę	na	wjazd.	Niestety	tylko	
do	Camp	Bonifas,	w	którym	dla	turystów	przygotowano	niewiel-
kie	muzeum	opowiadające	o	incydencie	z	siekierami	i	sklep	z	pa-
miątkami	ze	strefy	DMZ.	W	asyście	żołnierzy	czekamy	na	wjazd	
do	Panmundżon.	Mijają	kolejne	minuty.	Nagle,	ciszę	przerywają	
strzały.	Po	chwili	 zapada	decyzja.	Cywile	 -	opuścić	 strefę	 JSA!.	
Powód?	Tak	skończyła	się	nasza	wizyta	na	granicy	obłędu.	Gra-
nicy	jednego	narodu,	skłóconego	przez	dwa	polityczne	systemy.

Tekst,	zdjęcia	-	Ireneusz	Wołek
www.niezwyklyswiat.com
Youtube	-	niezwykly	swiat	Korea	Poludniowa

wę	i	czekamy.	Z	nudów	robimy	zdjęcie	na	tle	wielkiej	 fotogra-
fii	przedstawiającej	jedyne,	bezpośrednie	miejsce	styku	dwóch	
państw	zwane	JSA,	czyli	Joint	Security	Area.	Niemalże	mistyczne	
miejsce,	w	którym	umarł	rozsadek,	a	króluje	teatr	absurdu.	Nie-
bieskie	baraki	 i	niepozorna	przestrzeń	miedzy	nimi	 to	esencja	
miasteczka	 Panmundżon.	 Prężący	 się	 na	 baczność	 oficerowie	
policji	wojskowej	KRLD	 i	 Korei	 Południowej	 stoją	naprzeciwko	
siebie	–	czasami	nos	w	nos	–	 i	 toczą	pojedynek	wzrokowy.	Co	
jakiś	czas	zerkają	na	ziemię,	dokładnie	na	środek	chodnika.	Sze-
roki	na	kilkanaście	centymetrów	betonowy	rozgranicznik	dzieli	
dwa	 światy	–	 kapitalistyczny	 i	 komunistyczny.	 Został	 położony	
po	 zrobieniu	 bardzo	 dokładnych	 pomiarów.	 Żadna	 ze	 stron	
nie	chciała	oddać	choćby	milimetra	terytorium.		Żołnierze	obu	
stron	maja	całkowity	zakaz	przekraczania	lub	nadeptywania	na	
ten	maleńki	fragment	terenu.	Jeden	nieuważny	krok	może	stać	
się	powodem	wściekłej	napaści	drugiej	strony.	Niebieskie	baraki	
obok	leżą	na	terytorium	obu	państw	i	tylko	w	nich	można	„prze-
kroczyć”	 granicę	 przechodząc	 z	 jednego	 końca	 pomieszczenia	
na	drugi.	W	barakach	odbywają	 się	negocjacje,	głównie	doty-
czące	wymiany	uciekinierów	lub	szpiegów.	Powszechnie	jednak	
wiadomo,	że	na	co	dzień,	budynki	–	zwane	„małpiarnią”	-	służą	
do	zupełnie	innych	celów.	Nazwa	wzięła	się	od	wyczynów	ofice-
rów	KRLD,	którzy	okazując	pogardę	przeciwnikowi,	psują	wypo-
sażenie	lub	brudzą	stoły.	Oficerowie	południowokoreańscy	nie	
pozostają	dłużni.	Mają	obowiązek	stać	z	zaciśniętymi	pięściami	i	
najczęściej	to	oni	podchodzą	do	przeciwnika	by	stoczyć	pojedy-
nek	wzrokowy	–	do	czego	służą	przyciemniane	okulary.	Wymia-
na	dokumentów	a	właściwie	 apeli	 to	 również	 złowroga	 farsa.	
Żołnierz	 przekazując	 oficjalny	 dokument	 jest	 przytrzymywany	
prze	drugiego	 żołnierza	 by	 ten	nie	 został	wciągnięty	 na	 teren	
wroga.	
	 Jest	w	końcu	sygnał.	Pospiesznie	wsiadamy	do	autobu-
su.	Po	kilku	minutach	zatrzymujemy	się	-	ale	na	posiłek.	Wspa-
niałe	 danie,	 które	 przyrządzamy	 sami,	 bezpośrednio	 na	 stole.	

Camp Bonifas - czekamy na zezwolenie wjazdu do 
Panmundżon

Nasza pamiatka ze strefy JSA

Widok z punktu obserwacyjnego Imjingak

w tle: Widok z Dora Obserwatory na 
zasieki i pola minoweMoze kiedyś dotrzemy w to miejsce.

 PODRÓŻE  PODRÓŻE
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Miejsce załatwienia:
Starostwo	 Powiatowe	 w	 Leżajsku	 –	 Wydział	 Ochrony	 Środo-
wiska,	Rolnictwa	 i	Leśnictwa	–	budynek	B	 (ul.	Skłodowskiej	8,	 
I	piętro,	pokój	nr	105),	tel.	17	24	04	580

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Wniosek powinien zawierać:
•	 numer	identyfikacji	podatkowej	(NIP)	i	numer	REGON	
posiadacza	odpadów,	o	ile	został	nadany;
•	 wyszczególnienie	 rodzajów	 odpadów	 przewidzianych	
do	przetwarzania;
•	 określenie	 masy	 odpadów	 poszczególnych	 rodzajów	
poddawanych	przetwarzaniu	i	powstających	w	wyniku	przetwa-
rzania	w	okresie	roku;
•	 oznaczenie	miejsca	przetwarzania	odpadów;
•	 wskazanie	miejsca		i	sposobu	magazynowania	oraz	ro-
dzaju	magazynowanych	odpadów;
•	 szczegółowy	opis	stosowanej	metody	lub	metod	prze-
twarzania	odpadów,	w	tym	wskazanie	procesu	przetwarzania,	
zgodnie	 z	 załącznikami	 nr	 1	 i	 2	 do	 ustawy	 oraz	 opis	 procesu	
technologicznego	 z	 podaniem	 rocznej	 mocy	 przerobowej,	 
a	w	uzasadnionych	przypadkach	–	także	godzinowej	mocy	prze-
robowej;
•	 przedstawienie	możliwości	technicznych	i	organizacyj-
nych	pozwalających	należycie	wykonywać	działalność	w	zakre-
sie	 przetwarzania	 odpadów,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	
kwalifikacji	 zawodowych	 lub	 przeszkolenia	 pracowników	 oraz	
liczby	 i	 jakości	posiadanych	 instalacji	 i	urządzeń	odpowiadają-
cych	wymaganiom	ochrony	środowiska;
•	 oznaczenie	 przewidywanego	 okresu	 wykonywania	
działalności	w	zakresie	przetwarzania	odpadów;
•	 opis	 czynności	 podejmowanych	w	 ramach	monitoro-
wania	i	kontroli	działalności	objętej	zezwoleniem;
•	 opis	czynności,	które	zostaną	podjęte	w	przypadku	za-
kończenia	 działalności	 objętej	 zezwoleniem	 i	 związanej	 z	 tym	
ochrony	terenu,	na	którym	działalność	ta	była	prowadzona;
•	 informacje	wymagane	na	podstawie	odrębnych	prze-
pisów.

2. Do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarun-
kowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana. 
Opłaty:	wydanie	zezwolenia	na	gospodarowanie	odpadami	-	
616 zł.
Obowiązek	zapłaty	opłaty	skarbowej	powstaje	z	chwilą	złożenia	
wniosku	o	wydanie	zezwolenia.	Dowód	uiszczenia	opłaty	skar-
bowej	(lub	jego	uwierzytelnioną	kopię)	należy	załączyć	do	wnio-
sku.	Opłaty	można	dokonać		w	kasie	tut.	Urzędu	lub	na	konto	
Urzędu	Miejskiego	w	 Leżajsku	 -	 nr	 konta	 31	 2030	 0045	 1110	
0000	0251	2720.

 

Termin i załatwianie: 
Zgodnie	z	Kpa	do	1	miesiąca	od	dnia	złożenia	wniosku,	a	w	spra-
wach	szczególnie	skomplikowanych	–	do	2	miesięcy.	
Ważność	decyzji:	Zezwolenie	obowiązuje	przez	okres,	na	który	
została	wydana	–	zgodnie	z	wnioskiem,	nie	dłuższy	 jednak	niż	
10	lat.

 
Tryb odwoławczy:
Od	decyzji	przysługuje	stronom	odwołanie	do	Samorządowego	
Kolegium	Odwoławczego	w	Rzeszowie,	za	pośrednictwem	Sta-
rosty	Leżajskiego,	w	terminie	14	dni	od	dnia	jej	doręczenia.

Informacje dodatkowe:
Zezwolenie	 na	 przetwarzanie	 odpadów	 jest	 wydawane	 po	
sprawdzeniu	 przez	wojewódzkiego	 inspektora	 ochrony	 środo-
wiska	 z	 udziałem	 przedstawiciela	właściwego	 organu	 kontroli	
instalacji,	obiektu	budowlanego		lub	jego	części,	w	których	ma	
być	prowadzone	przetwarzanie	odpadów,	w	zakresie	spełniania	
wymagań	określnych	w	przepisach	ochrony	środowiska.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI
CZĘŚĆ II: ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

 PORADNIK  KOMUNIKATY

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:	 jednostki	budżeto-
we,	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego	oraz	 osoby,	 które	do-
konując	zgłoszenia	lub	składając	wniosek	o	dokonanie	czynności	
urzędowej	albo	wniosek	o	wydanie	zaświadczenia	(pozwolenia,	
koncesji)	 albo	 składając	 dokument	 stwierdzający	 udzielenie	
pełnomocnictwa	lub	prokury	albo	 jego	odpis,	wypis	 lub	kopię,	
przedstawią	 zaświadczenie	o	 korzystaniu	 z	pomocy	 społecznej	
z	powodu	ubóstwa,	organizacje	pożytku	publicznego,	jeżeli	do-
konują	zgłoszenia	 lub	składają	wniosek	o	dokonanie	czynności	
urzędowej	 albo	wniosek	 o	wydanie	 zaświadczenia	 lub	 zezwo-
lenia	 -	wyłącznie	w	związku	z	nieodpłatną	działalnością	pożyt-
ku	publicznego	w	rozumieniu	przepisów	o	działalności	pożytku	
publicznego		i	o	wolontariacie.
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Na prośbę prof. UR dr hab. Józefa Półćwiarka 
zamieszczamy informację o zmarłym w marcu br. 

prof. dr hab. Józefie Hamplu – wybitnym historyku zaangażowa-
nym w opracowywanie „Dziejów Leżajska” 

oraz sympatyku naszego regionu.

 Prof. dr hab. Józef Hampel (1942-2016)
31.03.br.	w	Krakowie	 zmarł	wybitny	historyk	prof.	 dr	hab.	 Józef	
Hampel.	Pochowany	został	na	cmentarzu	w	Skawinie.
Profesor	 Hampel	 był	 autorem	 dwóch	 obszernych	 rozdziałów	
„Dziejów	Leżajska”	(I	wyd.	Leżajsk	1996	r.	i	II	wyd.	Leżajsk	2003	r.)	
Podjął	się	opracowania	dziejów	miasta	 i	 regionu	w	latach	1918-
1944,	 co	 pod	 względem	 badawczym	 było	 niezmiernie	 trudne,	
zwłaszcza	te	zagadnienia,	które	dotyczyły	okresu	II	wojny	świato-
wej	w	Leżajsku	i	jego	regionie.
	 Wybitny	 ten	 badacz	 przeszłości	 dziejów	 ojczystych	
związany	był	 całą	 swoją	 pracą	naukową	 i	 dydaktyczną	 z	 dzisiej-
szym	 Uniwersytetem	 Pedagogicznym	 w	 Krakowie	 (dawną	Wyż-
szą	 Szkołą	 Pedagogiczną).	Wykształcił	wiele	 pokoleń	 nauczycieli	
historyków	(niektórzy	spośród	nich	pracują	w	regionie	Leżajska).	
Był	autorem	około	170	prac	naukowych,	popularnonaukowych	 i	
publicystycznych,	związanych	w	większości	z	historią	ruchu	ludo-
wego	 na	 terenie	Małopolski	 (głównie	 na	 obszarze	województw	
krakowskiego,	 tarnowskiego,	 ale	 też	 i	 rzeszowskiego:	pow.	Rop-
czyce,	 Dębica,	 Tarnobrzeg,	 Łańcut).	 Prowadził	 również	 badania	
gospodarczo-społeczne	czasów	nowożytnych,	także	z	zakresu	hi-
storiografii	 polskiej	 i	 obcej,	 dziejów	 regionalnych	 i	 biografistyki.	
Zasłynął	przede	wszystkim	 jako	utalentowany	 i	wybitny	historyk	
ruchu	 ludowego.	Był	 członkiem	wielu	ważnych	gremiów	nauko-

wych,	 komitetów	 redakcyjnych	 periodyków	naukowych,	 a	 także	
redaktorem	naukowym	wielu	zbiorowych	prac	historycznych.
	 Bardzo	bliskie	były	mu	badania	nad	dziejami	Leżajska	 i	
jego	szerokiego	regionu	w	czasach	najnowszych.	Świadczą	o	tym	
oba	wydania	„Dziejów	Leżajska”.	Pierwsze	wydanie	z	1996	r.	nosiło	
w	sobie	jeszcze	ułomności	wypływające	z	czasów	PRL	z	uwagi	na	
ograniczoną	bazę	źródłową,	brak	dostępu	do	materiałów	i	wspo-
mnień	uczestników	ruchu	oporu.	W	drugim	natomiast	poszerzo-
nym	 wydaniu	 „Dziejów	 Leżajska”	 (2003	 r.),	 poczynił	 J.	 Hampel	
szereg	 sprostowań	 i	 uzupełnień.	 Czasy	 przez	 niego	 analizowane	
wciąż	jednak	dostarczać	będą	dla	następnych	pokoleń	historyków	
szeregu	dalszych	wyjaśnień	 i	 odkryć,	 bo	 taka	 jest	prawidłowość	
warsztatu	naukowego	historyka.
Był	 ciągle	 życzliwym	 pomocnikiem	 i	 recenzentem	w	 badaniach	
naukowych	w	regionie	Leżajska.	Po	ukazaniu	się	drukiem	książki	
autorstwa	mgr	 inż.	 Józefa	 Szczepana	Hospoda	 (emerytowanego	
nadleśniczego),	 którą	 napisał	 o	 swoim	 dziadku	 z	Wólki	 Grodzi-
skiej,	 wybitnym	 działaczu	 ludowym	 w	 Galicji	 -	 obecnie	 niemal	
zapomnianym	(„Chłopski	adwokat.	Biografia	Józefa	Alojzego	Ho-
spoda	1861-1935”,	Rzeszów	2013),	profesor	Hampel	napisał:	„Jest	
to	praca	wyjątkowa	i	będzie	niezmiernie	użyteczna.	To	swoistego	
rodzaju	biografia,	ale	też	„saga	rodzinna”,	historia	powiązań	śro-
dowiskowych	 przez	 dziesięciolecia.	 Nie	można	 przy	 lekturze	 tej	
książki	pominąć	żadnego	wątku	ani	zdania.”
	 Prof.	dr	hab.	Józef	Hampel	wpisał	się	mocno	w	historio-
grafię	Leżajska	i	regionu,	ale	zostanie	zapamiętany	przede	wszyst-
kim	jako	człowiek	niezmiernie	życzliwy,	otwarty,	zaangażowany.
 
	 	 			Prof.	UR	dr	hab.	Józef	Półćwiartek	ze	Sarzyny
	 	 	 	 							Uniwersytet	Rzeszowski
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