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W wyniku realizacji zadania
pn. „Remont drogi powiatowej
nr 1258R Giedlarowa – Wierzawice
w km 0+000-4+115” wyremontowa-
no drogê powiatow¹ o ³¹cznej d³ugo-
œci 4 115 m. W ramach tego dzia³ania:
– wzmocniono konstrukcjê na-

wierzchni drogi poprzez wyko-
nanie nowych warstw z betonu
asfaltowego,

– poprawiono geometriê ³uków
drogi,

– usprawniono system odwodnie-
nia poprzez odmulenie rowów
i przebudowê przepustów,

– poprawiono bezpieczeñstwo ru-
chu montuj¹c nowe oznakowa-
nie i urz¹dzenia zwiêkszaj¹ce bez-
pieczeñstwo uczestników ruchu.
Wartoœæ ca³ego zadania to kwo-

ta 1 671 000 z³. Okres realizacji in-
westycji to kwiecieñ – sierpieñ 2012r.
(26.04.2012 r. – 31.08.2012 r.). In-
westycja by³a wspó³finansowana
w ramach programu wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebu-

W wyjeŸdzie tym wziêli udzia³:
Wicestarosta Le¿ajski Marek Ko-
gut, Dyrektor ZST Halina Samko,
Radny Rady Powiatu Le¿ajskiego
Józef Majkut, podinspektor z Wy-
dzia³u Promocji, Kultury i Wspó³-
pracy Miêdzynarodowej Starostwa
Powiatowego Damian Majkut,
choreograf zespo³u Jan Brzuzan
oraz opiekunowie zespo³u Agata
Zygmunt i Artur Pêcak.

Pereczyn jest partnerem Powia-
tu Le¿ajskiego od 2005 roku, cze-
go efektem jest  wspó³praca z wie-
loma instytucjami. Wœród nich zna-
laz³ siê Zespó³ Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku, w którym realizowany
by³ w latach 2007-2008 projekt

„Ziemia le¿ajska i pereczyñska
szans¹ rozwoju potencja³u tury-
stycznego”.

Goszcz¹c na Ukrainie, „Ziemia
Le¿ajska” wyst¹pi³a jako goœæ spe-
cjalny festiwalu, prezentuj¹c pol-
skie tañce ludowe. Wystêp zespo-
³u zosta³ niezwykle serdecznie przy-
jêty przez mieszkañców Pereczyna
i okolic.

Wszyscy uczestnicy delegacji byli
pod ogromnym wra¿eniem goœcin-
noœci mieszkañców ukraiñskiego
Zakarpacia. Na zakoñczenie wizy-
ty Pani Dyrektor ZST zaprosi³a de-
legacjê m³odzie¿y z Pereczyna do
z³o¿enia wizyty w ZST.

MCh

29.09.br. uroczyœcie oddano do
u¿ytku kolejn¹ wyremontowan¹
drogê powiatow¹.

dowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ-
Rozwój”. Dotacja z bud¿etu Pañ-
stwa stanowi³a 30% wartoœci zada-
nia, pozosta³e 70% kosztów zosta-
³o sfinansowane w równych czê-
œciach przez Powiat Le¿ajski
i Gminê Le¿ajsk. Wykonawc¹ za-
dania by³o Przedsiêbiorstwo Budo-
wy Dróg i Mostów S.A. w Le¿ajsku.

Symbolicznego poœwiêcenia odda-
nej do u¿ytku drogi dokona³ Kanc-

lerz Kurii Przemyskiej ks. Pra³at Bar-
tosz Rajnowski, a w uroczystym otwar-
ciu drogi uczestniczyli: Proboszcz
Parafii Giedlarowa ks. Jan Balicki,
Zarz¹d Powiatu Le¿ajskiego oraz Prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu wraz z rad-
nymi powiatowymi, Wójt Gminy Le-
¿ajsk z Przewodnicz¹cym Rady Gmi-
ny i radnymi gminnymi, delegacja
z Ukrainy (partner Gminy Le¿ajsk
na czele z Burmistrzem Miasta Py-
riatynia oraz jego zastêpc¹).

Wœród zaproszonych goœci byli
tak¿e wójtowie i burmistrzowie
z s¹siednich gmin, so³tys wsi Gie-
dlarowa, kierownik Zarz¹du Dróg
Powiatowych, przedstawiciel firmy
wykonuj¹cej remont, czyli Przed-
siêbiorstwa Budowy Dróg i Mostów
S.A. w Le¿ajsku oraz przedstawi-
ciele instytucji z terenu powiatu
le¿ajskiego.

PW

Delegacja Powiatu

Le¿ajskiego goœci³a

w Pereczynie na Ukrainie
W dniach 15-16 wrzeœnia br. delegacja powiatu oraz Zespó³ Pieœni
i Tañca „Ziemia Le¿ajska” dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku uczestniczyli w Festiwalu „Pereczyn przyci¹ga talenty”, który
odby³ siê w Pereczynie na Ukrainie.

�Delegacja powiatu z przedstawicielkami Rejonowej Administracji w Pereczynie.

�ZPiT „Ziemia Le¿ajska” wyst¹pi³ na festiwalu jako goœæ specjalny.
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NAGRODY DLA NAUCZYCIELI
Starosta Le¿ajski przyzna³ w tym

roku 2 nagrody I stopnia oraz
15 nagród II stopnia dla nauczycie-
li zatrudnionych w szko³ach pro-
wadzonych przez Powiat Le¿ajski
za szczególne osi¹gniêcia dydak-
tyczno-wychowawcze.

Nagrod¹ I stopnia zostali uhonoro-
wani:
� Halina Samko – dyrektor Zespo³u

Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku

ka Karaku³a, Marta Œmia³ek,
Czes³aw Zawierucki

� z Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzy-
nie: Ewa Chmiel

� ze Specjalnego Oœrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Le¿aj-
sku: Adam Dudziñski, Katarzy-
na Sobuœ, Adam Szczêch

� z Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Le¿ajsku: Ewa Du-
biel

NAGRODY POWIATU LE¯AJSKIEGO
W DZIEDZINIE KULTURY I SPORTU:

Nagrody Powiatu Le¿ajskiego
przyznawane przez Zarz¹d Powia-
tu s¹ wyró¿nieniem osób, które
w swoim dorobku mog¹ pochwa-
liæ siê wybitnymi osi¹gniêciami
i dzia³alnoœci¹ w dziedzinie twór-
czoœci artystycznej oraz upowszech-
niania i ochrony dóbr kultury,
a tak¿e osi¹gniêtymi wynikami

sportowymi we wspó³zawodnictwie
krajowym lub miêdzynarodowym
oraz za osi¹gniêcia w dzia³alnoœci
sportowej na terenie Powiatu Le-
¿ajskiego.

Nagrody w dziedzinie KULTURY
otrzymali:
� JÓZEF KURAS za ca³okszta³t do-

tychczasowej dzia³alnoœci zwi¹-
zanej z upowszechnianiem kul-
tury, a w szczególnoœci tradycji
i ludowych obyczajów;

� WINCENTY PA¯YRA za ca³o-
kszta³t dotychczasowej dzia³al-
noœci zwi¹zanej z upowszechnia-
niem kultury oraz ochron¹ dzie-
dzictwa;

Nagrody w dziedzinie kultury

12 paŸdziernika br. w Dworze Staroœciñskim – siedzibie Muzeum Ziemi
Le¿ajskiej odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia Nagród Powiatu Le¿ajskie-
go w dziedzinie kultury i sportu oraz Nagród Starosty Le¿ajskiego dla
nauczycieli za szczególne osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze. Na-
grody wrêcza³ Wicestarosta Le¿ajski Marek Kogut.

�Nagrodzeni w dziedzinie kultury i sportu oraz nauczyciele.

�Ewa Chmiel – Nagroda Starosty II stop-

nia.

�Adam Dudziñski – Nagroda Starosty

II stopnia.

�Nagrodzeni nauczyciele z Zespo³u Szkó³ Licealnych z Wicestarost¹ Le¿ajskim.

� Jadwiga Bryniarska – wicedy-
rektor Zespo³u Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku

Nagrod¹ II stopnia zostali uhono-
rowani:
� z Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le-

¿ajsku: £ucja £ukasik, Agniesz-
ka Wiliñska – Gol, Anna Czer-
wonka

� z Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku: Piotr Foryt, Kazi-
mierz B³oñski, Dorota D¹bek,
Ma³gorzata Jakubowska, Moni-

�Nagrodzeni nauczyciele z Zespo³u Szkó³ Technicznych z Wicestarost¹ Le¿ajskim.

�Józef Kuras-nagroda w dziedzinie „Kul-

tura”.

�Wyró¿nienie w dziedzinie „Kultura” dla

„Fajnych Gienków” odbiera Dorota WylaŸ.

Fot. Damian Majkut
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� STOWARZYSZENIE MI£OŒNI-
KÓW FOLKLORU WSI LE¯AJ-
SKIEJ za ca³okszta³t dotychcza-
sowej dzia³alnoœci zwi¹zanej
z upowszechnianiem tradycji i lu-
dowych obyczajów;

� GRUPA WOKALNA „MERITUM”
za osi¹gniêcia i ca³okszta³t do-
tychczasowej dzia³alnoœci zwi¹-
zanej z muzyk¹

Zarz¹d Powiatu w tym roku
przyzna³ równie¿ WYRÓ¯NIE-
NIE w tej dziedzinie dla ZESPÓ-
£U TANECZNO-ESTRADO-
WEGO „FAJNE GIENKI” za ca-
³okszta³t dotychczasowej dzia³alno-
œci zwi¹zanej z upowszechnianiem
kultury

Nagrody w dziedzinie SPORTU
otrzymali:
- w kategorii TRENER:
� DARIUSZ BURDA – prowadz¹cy

szkolenia zawodników osi¹gaj¹-
cych wysokie wyniki sportowe
we wspó³zawodnictwie sporto-
wym miêdzynarodowym i kra-
jowym

Pan Dariusz Burda jest trenerem
II klasy karate oraz instruktorem
m.in. samoobrony, sportu karate
kyokushinkai, strzelectwa sporto-
wego, jest Wiceprezesem Le¿ajskie-
go Klubu Kyokushin Karate

- w kategorii DZIA£ACZ wyró¿nia-
j¹cy siê osi¹gniêciami w dzia³alno-
œci sportowej na terenie powiatu:

i sportu oraz dla nauczycieli

Wiêcej informacji
o nagrodzonych

oraz opis osi¹gniêæ
mo¿na przeczytaæ na stronie inter-

netowej Powiatu Le¿ajskiego:
www.starostwo.lezajsk.pl

�  Aktualnoœci (data zamieszcze-
nia informacji: 15.10.2012r.)

�Nagrodzeni w dziedzinie „Kultury”: Grupa Wokalna „Meritum”.

� DANIEL DOMAGA£A – pracuje
w Szkole Podstawowej Nr 3
w Le¿ajsku, jest instruktorem
pi³ki siatkowej dziewcz¹t w dzia-
³aj¹cym przy szkole Uczniow-
skim Klubie Sportowym „Trój-
ka”.

� KS. TOMASZ FLIS – jest instruk-
torem sportu w zakresie tenisa
sto³owego, pe³ni funkcjê wice-
prezesa Parafialnego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego
„Arka” w £êtowni

� ADAM WYLAZ – jest za³o¿ycie-
lem Centrum Sztuk Walki
i Sportu w Le¿ajsku oraz in-
struktorem karate i samoobro-
ny.

� JÓZEF MIŒ – jest instruktorem
i organizatorem oraz animato-
rem sportu.

� ARTUR WZI¥TKA – jest instruk-
torem sportu, rekreacji ze spe-
cjalizacj¹ samoobrona oraz in-
struktorem karate.

- w kategorii ZAWODNIK za osi¹-
gniête wyniki sportowe we wspó³-
zawodnictwie sportowym MIÊDZY-
NARODOWYM:
� MACIEJ JEZIOROWSKI – zawod-

nik Le¿ajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate

- w kategorii ZAWODNIK za osi¹-
gniête wyniki sportowe we wspó³-
zawodnictwie sportowym MIÊDZY-
NARODOWYM i KRAJOWYM:
� IZABELA DEC, MARCIN OLSZO-

�Dariusz Burda – nagrodzony „Trener”. �Adam WylaŸ – nagrodzony „Dzia³acz”.

�Zawodniczki UKS „Trójka”.

�Izabela Dec – zawodniczka LKKK.

�Kinga Sowa – zawodniczka KLKS „Aza-

lia”.

WY, IWONA TUROSZ – zawod-
nicy Le¿ajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate

� PAWE£ SZOSTAK – zawodnik
rzeszowskiej dru¿yny rugby na
wózkach Flying-Wings oraz za-
wodnik polskiej dru¿yny naro-
dowej

� RYSZARD DRYPS – zawodnik
zdobywaj¹cy medale w biegach

- w kategorii ZAWODNIK za osi¹-
gniête wyniki sportowe we wspó³-
zawodnictwie sportowym KRAJO-
WYM:
� KATARZYNA WILKOS, KINGA

SOWA, KATARZYNA KOZYRA,
KATARZYNA SOCHA – zawod-
niczki Kolarskiego Ludowego
Klubu Sportowego „Azalia”
w Brzózie Królewskiej

� MARCIN WYLAZ – zawodnik
Centrum Sztuk Walki i Sportu
w Le¿ajsku

� MAGDALENA TRÊBACZ, MARIA
BIGAS, KATARZYNA ZIÊZIO,
EL¯BIETA MATERNA, MIRO-
S£AWA KOWAL, MONIKA KO-
NIOR, ROZALIA TWOREK, PAU-
LINA POPOWICZ, ZUZANNA
KOSIARSKA I SYLWIA TARAJ-
KO – zawodniczki Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Trójka”
przy SP Nr 3 w Le¿ajsku,

� KAMIL KLOCEK, £UKASZ MA-
DEJ, DOMINIKA KU£ACZ, KA-
ROLINA PIETROÑSKA – zawod-
nicy Parafialnego Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Arka”
w £êtowni,

� MARCIN KARAKU£A – zawod-
nik klubu sportowego Resovia
Rzeszów w kategorii m³odzik.

Ceremoniê wrêczenia nagród
uœwietni³ wystêp Grupy Wokal-
nej „Meritum” w sk³adzie: Julia
Kurasiewicz, Ania Rejman, Eweli-
na Brudniak, Magdalena Piestrak
i Ola Federkiewicz.

�Pawe³ Szostak – zawodnik rzeszowskiej

dru¿yny rugby na wózkach Flying.
´´

´
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Trzy kultury, trzy g³osy i trzy hi-
storie, których wspólnym mianow-
nikiem jest zgoda na wspó³istnie-
nie. I w³aœnie t¹ cech¹ szczyci siê
nasz le¿ajski Festiwal – dla mnie
(i byæ mo¿e dla wielu innych ludzi,
a tak¹ mam nadziejê) symbol daw-
nych, braterskich spotkañ prze-
wodników duchowych ka¿dej z za-
mieszkuj¹cych le¿ajskie ziemie na-
cji. Coroczne festiwalowe spotka-
nia przypominaj¹ nam o wspól-
nym dziedzictwie kulturowym,
z którego nale¿y czerpaæ pe³nymi
garœciami, wybieraj¹c to, co najlep-
sze, a o tym, ¿e tak siê dzieje i jak
bardzo jest to potrzebne œwiadczy
fakt, ¿e 9 wrzeœnia br. Festiwal œwiê-
towa³ swoje dziesiêciolecie. Uczest-
nicy imprezy, którzy przybyli na
plac przy Miejskim Centrum Kul-
tury w Le¿ajsku, tak¿e z miejsco-
woœci oddalonych od Le¿ajska
o wiele kilometrów, doskonale wie-
dzieli po co przyjechali. Na tak ró¿-
norodn¹ muzyczn¹ ucztê warto
czekaæ okr¹g³y rok. Tak¿e tym ra-
zem organizatorzy nas nie zawiedli
zapraszaj¹c trzy uznane i wyj¹tko-
we zespo³y: Turnioki, Chmielnikers
i Dollars Brothers.

Jako pierwsza wyst¹pi³a grupa
Turnioki, która przyjecha³a do nas

„spod samiuœkich Tater” z piêkn¹
i charyzmatyczn¹ wokalistk¹ Ani¹
Malacin¹-Karpiel na czele. Zespó³
z powodzeniem ³¹czy muzykê gó-
ralsk¹ z innymi muzycznymi ga-
tunkami, g³ównie z rockiem, jaz-
zem i reggae, czym doskonale wpi-
suje siê w nurt wspó³czesnej mu-
zyki folkowej. Moc, jak¹ wyzwalaj¹
utwory grupy udzieli³a siê tak¿e
le¿ajskiej publicznoœci, bo nie by³o
pod scen¹ nikogo komu nogi nie
rwa³y siê do tañca przy „Ciupadze”
czy „Spod tego jawora”.

W nastrojowy klimat klezmer-
skich dŸwiêków, tu¿ po ¿ywio³o-
wych Turniokach, wprowadzi³a nas
kielecka formacja Chmielnikers, re-
prezentuj¹ca kulturê ¿ydowsk¹. Na-
zwa zespo³u pochodzi od miastecz-
ka Chmielnik, które przed wojn¹
by³o niemal w ca³oœci zamieszkane
przez spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹. Gru-
pa odwo³uje siê w swoim repertu-
arze do XVII-wiecznej tradycji mu-
zyki klezmerskiej (zwi¹zanej niegdyœ
z obrzêdami religijnymi), nie zamy-

Trzy kultury, trzy g³osy, trzy historie
Buszuj¹c kiedyœ w muzealnej bibliotece w poszukiwaniu informacji
o cadyku Elimelechu z Le¿ajska, natrafi³am na opowieœæ o tym, jak to
dawniej, w jednej karczmie, przy jednym stole zasiadali: rabin, ksi¹dz
i pop (dziœ batiuszka). W nieskoñczonoœæ wiedli rozprawy o ¿yciu, dzielili
siê rozterkami i zaœmiewali do ³ez. A pamiêtam tê historyjkê tylko dlatego,
¿e za ka¿dym razem, gdy wybieram siê na Festiwal Trzech Kultur w Le¿aj-
sku mój umys³ samodzielnie zdrapuje mentalny strupek niepamiêci i znów
lec¹ strumyczkiem owe literackie obrazki z karczmy.

kaj¹c siê tak¿e na wp³ywy jazzu, roc-
ka i jak¿e odrêbnej kulturowo mu-
zyki ba³kañskiej.

Po piêknych i nostalgicznych
balladach znów przyszed³ czas na
muzyczny zastrzyk energii w wy-
konaniu zespo³u Dollars Brothers,
polsko – ³emkowskiej formacji, któ-
ra swoj¹ muzyk¹ oddaje ho³d kul-
turze £emkowszczyzny. Grupê
mo¿na œmia³o nazwaæ muzycznym
fenomenem, a to dlatego, ¿e two-
rzy niespotykane jak dot¹d po³¹-
czenia ³emkowskiej muzyki ludo-
wej z bluesem, funkiem, pop-roc-
kiem i jazzem. Choæ wystêp zespo-
³u nieco siê opóŸni³, to jednak war-
to by³o czekaæ, bo kiedy grupa
w koñcu pojawi³a siê na scenie
i zabrzmia³y pierwsze dŸwiêki utwo-
ru „Lisom, lisom”, zapomnia³am,
¿e jeszcze przed chwil¹ cisnê³y mi
siê na usta inwektywy pod adresem
„ciê¿ko rannego” poniedzia³ku
i ulotni³a siê gdzieœ wizja odsypia-
nia festiwalowej niedzieli w tak
atrakcyjnych warunkach wzmo¿o-

nej (raczej wymuszonej) aktywno-
œci fizycznej, jak¹ mo¿e zapewniæ
tylko fotel w poci¹g osobowym
o 6.30 rano.

Podczas festiwalowego szaleñ-
stwa nie zabrak³o równie¿ regional-
nego akcentu w postaci Zespo³u
Pieœni i Tañca „San”, a entuzjastów
rêkodzielnictwa na pewno ucieszy³
kiermasz rêkodzie³a artystycznego
przygotowany przez lokalnych ar-
tystów.

Solidne podziêkowania za tak
przedni¹ zabawê nale¿¹ siê organi-
zatorom Festiwalu: Miejskiemu
Centrum Kultury w Le¿ajsku
i Miastu Le¿ajsk. Nieocenion¹ po-
moc okazali niezawodni jak zwy-
kle sponsorzy: Grupa ¯ywiec S.A.
Browar w Le¿ajsku, Hortino
ZPOW w Le¿ajsku, Elektrocie-
p³ownia Nowa Sarzyna, Miejski
Zak³ad Komunalny w Le¿ajsku,
Owens Illinois w Jaros³awiu i BMF
Polska S.A.

Natalia Nowicka

W ramach tegorocznej XIX edy-
cji Giedlarowskiego Jarmarku
Kulturalnego „Na Micha³a” poka-
zano widowisko pt. „Jak to ze
lnem bywa” w wykonaniu Zespo-
³u „Lubenianki”. Na przestrzeni
setek lat usiane lnem pola wpisa³y
siê w polski krajobraz. Len zyska³
s³awê roœliny magicznej, bo zaspo-
kaja³ potrzeby wy¿sze ni¿ tylko
g³ód, a jego uprawa by³a impul-
sem cywilizacyjnym dla polskiej

wsi. Zasiew lnu i jego uprawa okra-
szone by³y w polskiej tradycji lu-
dowej ró¿nego rodzaju czynnoœcia-
mi rytualnymi. Pragn¹c przypo-
mnieæ wspó³czesnemu spo³eczeñ-
stwu jak cenn¹ i wszechstronn¹
roœlin¹ by³ i jest len, pokazaæ spo-
soby pozyskiwania ziaren i w³ók-
na, jego s³u¿ebn¹ rolê w ¿yciu cz³o-
wieka zorganizowano w formie
plenerowego widowiska pokazy:
miêdlenia, trzepania, czesania,

przêdzenia, tkania lnu, wreszcie
haftowania na gotowej tkaninie
lnianej – z wykorzystaniem archa-
icznych narzêdzi i urz¹dzeñ do
jego obróbki w okresie od pocz¹t-
ku XX wieku do dziœ.

Pokazy tych czynnoœci w czasie
trwania widowiska by³y obficie ko-
mentowane przez profesjonalnego
folklorystê. Pomiêdzy pokazami wy-
st¹pi³y ludowe zespo³y wokalne i ta-
neczne z Giedlarowej, Jelnej, Soni-
ny, £añcuta, Che³ma i Biedaczowa.

Licznie zgromadzona publicz-
noœæ, któr¹ organizatorzy szacuj¹
na ok. 1000 osób mog³a obejrzeæ
pokazy: tkania rêcznego tkaniny
lnianej w wykonaniu artystki Ag-
nieszki Niemiec z ̄ o³yni oraz „spa-

lania ró¿y”. Natomiast na stoisku
rêkodzie³a cz³onkinie z Zespo³u
„Olszynka” z Biedaczowa prezen-
towa³y lniane tkaniny tkane rêcz-
nie z lasowiackim haftem.

Organizatorami byli: Gmina Le-
¿ajsk, Parafia Rzymskokatolicka
pw. Œw. Micha³a Archanio³a, GOK
Gminy Le¿ajsk; natomiast wspó³-
organizatorami: Powiat Le¿ajski,
Stowarzyszenie Mi³oœników Folk-
loru Wsi Le¿ajskiej w Giedlarowej.

Imprezie towarzyszy³y kierma-
sze, wystawy i urz¹dzenia rekreacyj-
ne dla dzieci.

Na zakoñczenie o godz. 20.00
na estradzie GOK odby³a siê zaba-
wa taneczna – przy akompania-
mencie Zespo³u „Medium” i Ka-
peli Biesiadnej „Brzózanie”.

OK

Giedlarowski Jarmark Kulturalny „Na Micha³a”



7KURIER POWIATOWY 10/2012 (102)

POWIAT �

– Osoby bezrobotne bêd¹ mog³y uzy-
skaæ 21,5 tys. z³ jednorazowej pomocy
na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej
w ramach projektu prowadzonego przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku
pod nazw¹: W³asna firma – szans¹
dla zdecydowanych z powiatu le¿aj-
skiego – poinformowa³a na wrzeœnio-
wej sesji Rady Powiatu dyrektor le-
¿ajskiego PUP. Program ruszy w lip-
cu 2013 r. i potrwa do marca 2015 r.
Kierowany jest do osób pozostaj¹-
cych na bezrobociu przez okres co
najmniej 6 miesiêcy. Rada Powiatu
zatwierdzi³a jego realizacjê.

O¿ywion¹ dyskusjê radnych wy-
wo³a³a sprawa pomocy finansowej
dla Le¿ajska (miasta) na remont ulic
Leœnej i Podleœnej. Z przed³o¿one-
go projektu uchwa³y wynika³o, ¿e
samorz¹d powiatowy mia³by wes-
przeæ starania w³adz miejskich
w umieszczeniu tego zadania w Na-
rodowym programie przebudowy
dróg lokalnych kwot¹ 30 tys. z³
i zwiêkszyæ tym samym szanse mia-

Obradowa³a Rada Powiatu
26 wrzeœnia 2012 r. Rada Powiatu Le¿ajskiego podjê³a nastêpuj¹ce
uchwa³y:
1. Uchwa³a Nr XXX/166/2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji projek-

tu „W³asna firma – szans¹ dla zdecydowanych z powiatu le¿ajskiego”
w ramach Dzia³ania 6.2 PO KL.

2. Uchwa³a Nr XXX/167/2012 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XXI/101/2012
Rady Powiatu Le¿ajskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie powo-
³ania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

3. Uchwa³a Nr XXX/168/2012 zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XXIII/112/2012
Rady Powiatu Le¿ajskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie okre-
œlenia zadañ z zakresu zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i spo-
³ecznej osób niepe³nosprawnych oraz wysokoœci œrodków Pañstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przeznaczo-
nych na realizacjê tych zadañ w 2012 r.

4. Uchwa³a Nr XXX/169/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Le¿ajskiego.

5. Uchwa³a Nr XXX/170/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿e-
cie Powiatu na 2012 r.

6. Uchwa³a Nr XXX/171/2012 w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania po-
nad bud¿et 2012r.

7. Uchwa³a Nr XXX/172/2012 w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
porozumienia z Gmin¹ Miasto Le¿ajsk w sprawie wspólnej realizacji
projektu pod nazw¹: Remont ulic Leœnej i Podleœnej jako po³¹czenie
drogi wojewódzkiej nr 875 z drog¹ krajow¹ nr 77 w Le¿ajsku.

sta na otrzymanie dotacji. Po burzli-
wej dyskusji w g³osowaniu ostatecz-
nie przewa¿y³ pogl¹d, by wspomóc
remont miejskich ulic.

Radni zdecydowali o powiêksze-
niu sk³adu rady Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej z siedmiu do dziewiêciu
osób. Nowymi jej cz³onkami zostali
pp. Zdzis³aw Zawilski (radny po-
wiatowy) i Stanis³aw Chmura
(b. starosta le¿ajski).

Tadeusz Trêbacz, przewodnicz¹-
cy rady poinformowa³ o dwóch pis-
mach – grupy radnych oraz wój-
tów: Gminy Grodzisko Dolne
i Gminy Le¿ajsk, którzy zawnio-
skowali o zaplanowanie w przysz³o-
rocznym bud¿ecie œrodków na wy-
konanie dokumentacji technicznej
drogi powiatowej nr 1259R na od-
cinku Giedlarowa – Grodzisko
Górne. (ja)

23 sierpnia 2012 r. odby³o siê spo-
tkanie Pana Marka Koguta Wice-
starosty Le¿ajskiego z nauczyciela-
mi objêtymi awansem zawodowym
na stopieñ nauczyciela mianowa-
nego, tj.:
1) z Zespo³u Szkó³ Licealnych

w Le¿ajsku: Aleksandra Dubiel,
Iwona Wêdzicha, Ma³gorzata
Mika, Ma³gorzata Szeliga, Bo-
gus³aw Majcher i Ksi¹dz Pawe³
Polasz

2) z Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych w Le¿ajsku: Marta Kata,
Emilia Szlajnda, Pawe³ Moskal,
Grzegorz Nalepa i Artur Pêcak

3) ze Specjalnego Oœrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Le¿aj-
sku: Lidia Roman, Ma³gorzata
Podubny, Lidia Kania, Anna Pa-
cyniak i Agnieszka Krudysz

4) z Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Le¿ajsku: Anna
Kobarynko

Nauczyciele uczestnicz¹cy
w spotkaniu ukoñczyli procedurê
awansu zawodowego na stopieñ
nauczyciela mianowanego. Trzy
lata temu rozpoczêli swój sta¿ na
kolejny stopieñ awansu zawodowe-
go z³o¿eniem wniosku oraz planu

Awans na stopieñ nauczyciela mianowanego
rozwoju zawodowego dyrektorowi
szko³y. Przez 2 lata i 9 miesiêcy (nie-
którzy d³u¿ej) realizowali zadania
wynikaj¹ce z planu rozwoju. Sta¿
zakoñczyli ocen¹ dorobku zawodo-
wego wystawion¹ przez dyrektora
szko³y. Po z³o¿eniu w maju i czerw-
cu wniosków o wszczêcie postêpo-
wania egzaminacyjnego, wszyscy
nauczyciele pozytywnie przeszli
procedurê egzaminacyjn¹.

Podczas spotkania nauczyciele
uroczyœcie z³o¿yli œlubowanie przed
Wicestarost¹ Le¿ajskim, po czym
otrzymali akty nadania stopnia
nauczyciela mianowanego.

W spotkaniu uczestniczy³ tak¿e
Pan Ireneusz Stefañski – naczelnik
Wydzia³u Edukacji, Zdrowia i Kul-
tury Fizycznej oraz Pan Rafa³ Pa-
kosz inspektor ds. oœwiaty w tym¿e
wydziale.

Nauczycielom ¿yczymy w dalszej
pracy zawodowej równie¿ wielu
osi¹gniêæ, jak tych prezentowanych
podczas egzaminu oraz by praca
w zawodzie nauczyciela nadal da-
wa³a du¿o satysfakcji osobistej.
¯yczymy tak¿e, aby za 4 lata pozy-
tywnie przeszli procedurê awansu
na stopieñ nauczyciela dyplomo-
wanego. EZ
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¯ycie pani Marianny od zawsze
by³o trudne i choæ nie za³o¿y³a w³a-
snej rodziny, to ca³kowicie poœwiê-
ci³a siê swoim najbli¿szym. Pani
Marianna wychowywa³a siê wœród
piêciorga rodzeñstwa: trzech braci
i dwóch sióstr. Losy ich rodziny po-
toczy³y siê tak, i¿ z gromadki sze-
œciorga rodzeñstwa zosta³a trójka:
jeden z braci utopi³ siê p³yn¹c na
pontonie, drugi zgina³ w czasie
wojny. Tragicznie zmar³a równie¿
najstarsza siostra – Kasia, która zo-
sta³a poparzona podpalaj¹c pale-
nisko naft¹. Pani Marianna próbo-
wa³a ratowaæ siostrê je¿d¿¹c do le-
karzy-specjalistów, jednak oparze-
nia by³y zbyt rozleg³e. Kasia zmar-
³a, zostawiaj¹c czteroletniego syna
Mirona. Ch³opiec du¿o chorowa³
i dlatego trzeba by³o z nim jeŸdziæ
do Kielc, potem do Rabki. To w³a-
œnie ma³ym siostrzeñcem zajê³a siê
pani Marianna pomagaj¹c w jego
wychowaniu i zastêpuj¹c mu nie-
jako matkê. Ch³opca uda³o siê wy-

leczyæ, a w latach póŸniejszych Mi-
ron wyjecha³ do Kanady, gdzie za-
³o¿y³ rodzinê. Mama pani Marian-
ny umar³a m³odo na zapalenie
opon mózgowych maj¹c zaledwie
40 lat.

Tak wiêc ¿ycie pisa³o dla pani Ma-
rianny gorzki scenariusz, jednak
ona nigdy nie za³amywa³a r¹k – tak-

Stulatk¹ byæ!
Pani Marianna Berestka z Przy-
chojca 6 paŸdziernika br. skoñczy-
³a 100 lat! Piêkn¹ uroczystoœæ
z okazji tego wyj¹tkowego œwiêta
zorganizowano dla pani Marianny
w Zak³adzie Opiekuñczo-Leczni-
czym w Le¿ajsku, gdzie solenizant-
ka obecnie przebywa. Na te wy-
j¹tkowe urodziny przyby³o wielu
goœci, a pani Marianna przyjmo-
wa³a ca³y dzieñ gratulacje i ¿ycze-
nia kolejnych stu lat.

¿e wtedy gdy z siostr¹ zajmowa³y
siê same gospodarstwem rolnym.
Praca w polu nie by³a ³atwa, wyma-
ga³a nie rzadko „mêskiej” si³y i umie-
jêtnoœci. One we dwie gospodarzy-
³y tak, ¿e niejeden gospodarz pa-
trzy³ z uznaniem.

Pani Marianna zapytana o setne
urodziny uœmiecha siê i wspomina

z rozrzewnieniem: Piêknie by³o! Tyle
kwiatów dosta³am, tyle ¿yczeñ. Ten
bukiet (Pani Marianna wskazuje na
kwiaty stoj¹ce na stoliku obok jej
³ó¿ka)- dosta³am od dyrektora szpita-
la. Wszyscy mi ¿yczyli kolejnych stu
lat i sk³adaj¹c ¿yczenia ca³owali –
nikogo nie odstrasza³o to, ¿e jestem
taka stara – wspomina z rozrzew-
nieniem pani Marianna.

Piêkny jubileusz uœwietni³y wy-
stêpy Zespo³u „Labirynt” dzia³aj¹-
cego przy Zespole Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku pod kierownictwem
Andrzeja Horoszki oraz Zespó³ Pie-
œni i Tañca „Ziemia Le¿ajska” z Ze-
spo³u Szkó³ Technicznych w Le¿aj-
sku pod kierownictwem Tomasza
Kyci.

Na pytanie: jak ¿yæ, by do¿yæ tak
piêknego wieku, pani Marianna
odpowiada bez namys³u: Od zawsze
lubi³am siê modliæ. Modlitwa nadaje
sens mojemu ¿yciu. W czasach m³odo-
œci nosi³am Obraz na uroczystoœciach
koœcielnych. Nale¿ê do Franciszkañ-
skiego Zakonu Œwieckich przy na-
szym le¿ajskim Klasztorze, a tak¿e do
Ró¿y Ró¿añcowej, piszê i wysy³am ofia-
ry do ró¿nych Sanktuariów, w tym
m.in. do Sanktuarium Maryjnego
w Licheniu. W swych modlitwach pa-
miêtam o wszystkich, bo ka¿dy z nas
potrzebuje opieki Matki Bo¿ej.

Pani Marianna w le¿ajskim Za-
k³adzie Opieki Zdrowotnej jest
z siostr¹, która równie¿ jest pod-
opieczn¹ placówki. Siostra urodzo-
na w 1914 roku ma 98 lat. Gdy pani
Marianna zamieszka³a w ZOL-u,
jej siostra chcia³a byæ razem z ni¹.
Na pytanie czy nie têskni do ro-
dzinnego domu, pani Marianna
z uœmiechem odpowiada: Dobrze
mi tu, nawet bardzo dobrze. Ale jak
stare przys³owie mówi: Wszêdzie do-
brze, ale w domu najlepiej. Cieszê siê,
¿e nie zapomina o mnie moja rodzi-
na, odwiedzaj¹ mnie, dzwoni¹. Przez
ca³e ¿ycie najwa¿niejsze dla mnie by³o
to, by pomagaæ bliskim. By³am i je-
stem wyczulona na ludzk¹ krzywdê.
¯ycie ma wtedy sens, gdy dzielimy siê
sob¹ z innymi, gdy potrafimy poœwiê-
ciæ swoje szczêœcie dla dobra innych.

mab

�Na setne urodziny pani Marianny przybyli m.in.: Starosta Le¿ajski Jan Kida, Wicestarosta Le¿ajski Marek Kogut, Wójt Gminy Le¿ajsk

Krzysztof Sobejko, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Le¿ajsk Dariusz Mêdrek, Dyrektor SP ZOZ Le¿ajsk Marian Furmanek, Kierownik

KRUS w Le¿ajsku Piotr Tokarz, Naczelna Pielêgniarka w SP ZOZ Le¿ajsk Ewa Czaja.

Najstarsi mieszkañcy Gminy Le¿ajsk
W „Kurierze Powiatowym” nr

7-8/2012 zamieœciliœmy wykaz naj-
starszych mieszkañców Miasta Le-
¿ajsk. W tym wydaniu przedstawia-
my najstarszych mieszkañców
Gminy Le¿ajsk, czyli tych któ-
rzy maj¹ 85 i wiêcej lat. Tak jak
i w Mieœcie Le¿ajsk, w gminie wiê-

cej osób z wiekiem powy¿ej 85 roku
¿ycia jest wœród p³ci ¿eñskiej, co
oznacza, ¿e panie ¿yj¹ d³u¿ej. Pañ
powy¿ej 85 roku ¿ycia jest w ca³ej
gminie 244, a Panów tylko 80! Naj-
starsza mieszkanka ma 103 lata
i mieszka w so³ectwie Piskorowice.
W Gminie Le¿ajsk mieszkaj¹ rów-

nie¿ dwie stulatki: Marianna –
w so³ectwie Przychojec (o której pi-
szemy wy¿ej) oraz Mary – z so³ec-
twa Brzóza Królewska. Najstarszy
mieszkaniec zaœ ma 97 lat i miesz-
ka w so³ectwie Biedaczów.

Opracowanie przygotowano na
dzieñ 3.10.2012 r. na podstawie wy-

kazu z Urzêdu Gminy Le¿ajsk.
W tym miejscu redakcja sk³ada po-
dziêkowanie pani Ma³gorzacie
Mase³ek (UG Le¿ajsk) za pomoc
w przygotowaniu w/w informacji.

Zbigniew Larendowicz
Ma³gorzata Bechta
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CHA£UPKI DÊBNIAÑSKIE
Lp. Data ur. Imiê
1. 1919.06.29 Karolina

2. 1921.05.21 Aniela

3. 1921.07.01 Zofia

4. 1922.09.07 Maria

5. 1923.02.10 Maria

6. 1924.07.11 Maria

7. 1924.07.29 Kazimiera

8. 1927.01.13 Zofia

DÊBNO
Lp. Data ur. Imiê
1. 1914.10.28 Aniela

2. 1919.01.20 Eugenia

3. 1920.02.08 Anna

4. 1920.08.25 Józefa

5. 1920.10.20 Zofia

6. 1921.07.26 Stanis³awa

7. 1922.01.04 Anna

8. 1922.11.11 Barbara

9. 1924.01.29 Anna

10. 1924.04.24 Maria

11. 1924.08.06 Ewa

12. 1924.09.27 Czes³awa

13. 1924.11.06 Leonia

14. 1924.11.15 Aniela

15. 1925.05.24 Katarzyna

16. 1925.12.06 Anna

17. 1926.01.14 Bronis³awa

18. 1926.04.25 Bronis³awa

19. 1926.05.01 Janina

20. 1926.06.16 Tekla

21. 1927.01.29 Bronis³awa

22. 1927.02.12 Emilia

23. 1927.11.28 Olga

GIEDLAROWA
Lp. Data ur. Imiê
1. 1914.05.09 Zofia

2. 1918.06.26 Emilia

3. 1919.10.12 Katarzyna

4. 1920.07.01 Magdalena

5. 1920.11.09 Maria

6. 1921.01.08 Aniela

7. 1921.06.22 Maria

8. 1922.03.27 Józefa

9. 1922.04.20 Maria

10. 1922.05.05 Aniela

11. 1922.05.30 Aniela

12. 1922.07.03 Paulina

13. 1922.08.20 Maria

14. 1922.11.16 Krystyna

15. 1922.12.01 Anna

16. 1922.12.07 Helena

17. 1923.03.20 Apolonia

18. 1923.05.30 Apolonia

19. 1923.11.27 Maria

20. 1924.01.13 Balwina

21. 1924.01.28 Anna

22. 1924.02.12 Julia

23. 1924.03.18 Maria

24. 1924.06.10 Aniela

25. 1924.06.28 Apolonia

26. 1924.11.10 Halina

27. 1925.01.30 Helena

28. 1926.02.03 Maria

29. 1926.03.25 Maria

30. 1926.03.30 Stefania

31. 1926.05.25 Maria

32. 1926.08.20 Helena

33. 1926.10.14 Wiktoria

34. 1926.10.24 Helena

35. 1926.12.28 Agnieszka

36. 1927.03.02 Maria

37. 1927.03.26 Magdalena

38. 1927.06.24 Agnieszka

39. 1927.08.11 Maria

40. 1927.09.07 Aniela

41. 1927.12.25 Emilia

GWIZDÓW
Lp. Data ur. Imiê
1. 1923.08.21 Helena
2. 1925.07.11 Maria
3. 1926.12.28 Helena
4. 1927.03.14 Salomea

5. 1927.07.28 Aniela

HUCISKO
Lp. Data ur. Imiê
1. 1922.01.15 Agnieszka
2. 1923.07.15 Maria
3. 1924.04.19 Zofia
4. 1924.12.12 Józefa

5. 1925.02.05 Maria
6. 1925.03.07 Julia
7. 1925.03.22 Janina
8. 1926.07.23 Maria

MALENISKA
Lp. Data ur. Imiê
1. 1927.07.30 Aniela

PISKOROWICE
Lp. Data ur. Imiê
1. 1909.12.10 (103-latka)

Katarzyna
2. 1916.05.30 Wiktoria
3. 1917.08.14 Emilia
4. 1920.11.15 Jadwiga

5. 1921.11.18 Anna
6. 1922.01.05 Maria
7. 1922.02.22 Anna
8. 1924.02.27 Maria

9. 1924.09.08 Stanis³awa
10. 1925.08.19 Maria
11. 1925.11.15 Anastazja
12. 1926.04.18 Katarzyna

13. 1926.05.28 Stanis³awa
14. 1926.09.20 Paulina
15. 1927.02.02 Stefania
16. 1927.07.27 Maria

PRZYCHOJEC
Lp. Data ur. Imiê
1. 1912.10.06 (100-latka)

Marianna
2. 1914.12.14 Klementyna
3. 1921.01.14 Agnieszka
4. 1921.10.16 Aniela
5. 1922.03.24 Maria

6. 1923.08.12 Maria
7. 1924.06.26 Bronis³awa
8. 1925.03.12 Helena
9. 1925.06.13 Julia

10. 1925.12.25 Maria
11. 1926.03.07 Bronis³awa
12. 1926.07.08 Genowefa
13. 1926.07.10 Bronis³awa

14. 1926.10.04 Katarzyna
15. 1927.01.04 Tekla

RZUCHÓW
Lp. Data ur. Imiê
1. 1921.02.13 Aniela
2. 1925.07.26 Olga
3. 1927.02.16 Katarzyna

STARE MIASTO
Lp. Data ur. Imiê
1. 1919.02.19 Maria

2. 1922.12.16 Aniela
3. 1925.01.20 Emilia
4. 1925.05.04 Emilia
5. 1925.08.02 Aniela

6. 1925.08.05 Emilia
7. 1925.10.19 Weronika
8. 1925.11.11 Maria
9. 1926.02.28 Zofia

10. 1926.03.01 Katarzyna
11. 1927.02.03 Helena
12. 1927.09.08 Aniela

13. 1927.11.03 Zofia

WIERZAWICE
Lp. Data ur. Imiê
1. 1913.02.02 Weronika

2. 1918.09.11 Maria

3. 1918.12.31 Maria

4. 1920.01.07 Aniela

5. 1921.03.19 Maria

6. 1921.04.12 Maria

7. 1921.09.22 Anna

8. 1921.10.12 Katarzyna

9. 1921.12.04 Maria

10. 1922.01.17 Aniela

11. 1922.07.07 Katarzyna

12. 1923.07.28 Aniela

13. 1923.10.20 Katarzyna

14. 1924.01.01 Maria

15. 1924.04.26 Maria

16. 1924.09.04 Zofia

17. 1925.02.15 Maria

18. 1925.05.10 Katarzyna

19. 1925.07.26 Stanis³awa

20. 1925.08.16 Katarzyna

21. 1925.09.07 Maria

22. 1925.12.09 Maria

23. 1926.02.25 Katarzyna

24. 1926.03.26 Helena

25. 1926.04.28 Maria

26. 1926.06.14 Florentyna

27. 1926.11.15 Marianna

28. 1926.12.09 Cecylia

29. 1926.12.21 Karolina

30. 1927.05.01 Stanis³awa

31. 1927.06.13 Antonina

32. 1927.06.20 Maria

33. 1927.06.29 Aniela

34. 1927.11.02 Katarzyna

35. 1927.11.21 Maria

36. 1927.11.24 Katarzyna

37. 1927.11.27 Maria

38. 1927.11.30 El¿bieta

39. 1927.12.04 Genowefa

40. 1927.12.29 Maria

Najstarsi MIESZKAÑCY Gminy

Le¿ajsk: 85 i wiêcej lat

BIEDACZÓW
Lp. Data ur. Imiê
1. 1915.03.26 Wincenty
2. 1923.12.02 Jan

3. 1926.09.10 W³adys³aw

4. 1926.01.21 Stanis³aw

BRZÓZA KRÓLEWSKA
Lp. Data ur. Imiê
1. 1920.04.16 Jan

2. 1920.08.17 Alfred

3. 1922.06.09 Antoni

4. 1922.09.17 Micha³

5. 1922.12.06 Józef

6. 1923.04.18 Antoni

7. 1923.08.20 Józef

8. 1925.04.10 Józef

9. 1925.10.04 Jan

10. 1926.01.14 Edward

11. 1926.03.29 Jan

12. 1926.12.18 Jan

13. 1927.02.15 Jan

14. 1927.03.17 Józef

15. 1927.08.23 Jan

CHA£UPKI DÊBNIAÑSKIE
Lp. Data ur. Imiê
1. 1924.06.15 Jan

2. 1925.01.01 Józef

3. 1925.08.05 W³adys³aw

4. 1925.08.29 Jan

5. 1926.01.03 Franciszek

6. 1926.09.29 Stanis³aw

DÊBNO
Lp. Data ur. Imiê
1. 1922.10.01 Franciszek

2. 1924.09.12 Mateusz

3. 1925.04.16 Stanis³aw

4. 1927.05.08 Marian

GIEDLAROWA
Lp. Data ur. Imiê
1. 1917.02.24 Jan

2. 1921.05.02 Wawrzyniec

3. 1921.07.16 Kazimierz

4. 1921.11.21 Karol

5. 1922.12.06 Wojciech

6. 1923.01.07 Józef

7. 1923.12.28 Tomasz

8. 1924.08.11 Jan

9. 1925.04.28 Bronis³aw

10. 1925.11.28 Andrzej

11. 1926.08.21 Antoni

12. 1926.10.09 Jan

13. 1927.02.28 Franciszek

14. 1927.07.01 Edward

GWIZDÓW
Lp. Data ur. Imiê
1. 1923.10.05 Jan

2. 1927.01.23 Jan

HUCISKO
Lp. Data ur. Imiê
1. 1921.02.24 Józef

2. 1921.07.16 Jakub

3. 1923.08.17 Jan

4. 1925.07.05 Marcin

5. 1925.10.07 Kazimierz

6. 1925.12.09 Wincenty

7. 1926.04.26 Stanis³aw

MALENISKA
Lp. Data ur. Imiê
1. 1924.10.18 Micha³

PISKOROWICE
Lp. Data ur. Imiê
1. 1919.12.26 Jan

2. 1925.06.15 Stanis³aw

PRZYCHOJEC
Lp. Data ur. Imiê
1. 1921.11.15 Andrzej

2. 1921.11.28 Bronis³aw

3. 1923.07.13 Bronis³aw

4. 1923.09.21 Micha³

5. 1925.09.27 Franciszek

6. 1926.07.08 Bronis³aw

RZUCHÓW
Lp. Data ur. Imiê
1. 1927.10.27 Dymitr

STARE MIASTO
Lp. Data ur. Imiê
1. 1920.02.22 Józef

2. 1922.03.16 Józef

3. 1922.08.12 Leopold

4. 1923.01.11 Bronis³aw

5. 1923.11.05 Jan

6. 1924.03.02 W³adys³aw

WIERZAWICE
Lp. Data ur. Imiê
1. 1921.01.19 Micha³

2. 1921.06.17 Micha³

3. 1921.10.28 Edward

4. 1923.03.14 Józef

5. 1924.03.25 Józef

6. 1925.03.26 Jan

7. 1925.06.08 Bronis³aw

8. 1925.12.22 W³adys³aw

9. 1926.10.08 Jan

10. 1926.12.16 Stanis³aw

11. 1927.08.22 W³adys³aw

12. 1927.12.18 Stanis³aw

Najstarsi mieszkañcy Gminy Le¿ajsk z podzia³em na so³ectwa: Biedaczów, Brzóza Królewska, Cha³upki Dêbniañskie, Dêbno, Giedlarowa,
Gwizdów, Hucisko, Maleniska, Piskorowice, Przychojec, Rzuchów, Stare Miasto, Wierzawice.

Najstarsze MIESZKANKI Gmi-
ny Le¿ajsk: 85 i wiêcej lat

BIEDACZÓW
Lp. Data ur. Imiê
1. 1915.05.15 Helena

2. 1919.02.17 Anna

3. 1922.07.12 Magdalena

4. 1923.11.04 Aniela

5. 1924.06.14 Aniela

6. 1925.02.01 Maria

7. 1925.03.18 Emilia

8. 1925.04.12 Stanis³awa

9. 1926.05.16 Helena

10. 1927.04.14 Helena

11. 1927.05.13 Zofia

12. 1927.08.27 Paulina

BRZÓZA KRÓLEWSKA
Lp. Data ur. Imiê
1. 1912.02.20 (100-latka) Mary
2. 1917.07.03 Wanda

3. 1918.02.01 Julia

4. 1919.09.05 Agnieszka

5. 1920.03.18 Anna

6. 1920.06.11 Julia

7. 1920.09.10 Helena

8. 1921.02.20 Maria

9. 1921.06.01 Julia

10. 1922.01.30 Maria

11. 1922.02.01 Maria

12. 1922.02.02 Julia

13. 1922.03.10 Kazimiera

14. 1922.03.25 Weronika

15. 1922.06.15 Anna

16. 1922.08.29 Julia

17. 1922.10.11 Anna

18. 1922.11.29 Stefania

19. 1923.02.13 Zofia

20. 1923.07.08 Stefania

21. 1923.07.21 Magdalena

22. 1923.10.19 Zofia

23. 1923.11.05 Weronika

24. 1923.12.19 Wiktoria

25. 1924.01.06 Karolina

26. 1924.04.20 Julia

27. 1924.05.29 Aniela

28. 1924.08.30 Bronis³awa

29. 1924.09.10 Maria

30. 1924.10.05 Katarzyna

31. 1924.11.01 Katarzyna

32. 1925.03.18 Zofia

33. 1925.04.12 Zofia

34. 1925.07.04 Weronika

35. 1925.08.11 Maria

36. 1925.11.12 Julia

37. 1925.12.25 Julia

38. 1926.01.04 Zofia

39. 1926.01.22 Julia

40. 1926.03.18 Helena

41. 1926.04.16 Genowefa

42. 1926.04.25 Anna

43. 1926.06.14 Weronika

44. 1926.08.05 Aniela

45. 1926.10.07 Józefa

46. 1926.10.28 Maria

47. 1926.10.29 Maria

48. 1926.11.03 Katarzyna

49. 1927.01.21 W³adys³awa

50. 1927.01.23 Emilia

51. 1927.01.29 Aleksandra

52. 1927.02.24 Janina

53. 1927.03.16 Józefa

54. 1927.07.03 Maria

55. 1927.08.12 Maria

56. 1927.09.15 Maria

57. 1927.10.20 Maria

58. 1927.11.03 Anna

59. 1927.11.27 Józefa
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Dwóch nowych

cz³onków Rady

Muzeum

Kompetencje Rady Mu-
zeum:

1) sprawuje nadzór nad wy-
pe³nianiem przez muzeum
jego powinnoœci wobec zbio-
rów i spo³eczeñstwa, w szcze-
gólnoœci nad realizacj¹ celów
okreœlonych w art. 1 ustawy
o muzeach z dnia 21 listopada
1996 r.,

2) ocenia, na podstawie
przed³o¿onego przez dyrektora
muzeum sprawozdania roczne-
go z dzia³alnoœci, dzia³alnoœæ
muzeum oraz opiniuje przed-
³o¿ony przez dyrektora roczny
plan dzia³alnoœci.

W dniu 2.10.2012 r., w Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej odby³a
siê Sesja Rady Powiatu.
W zwi¹zku ze zmian¹ statutu
Muzeum zwiêkszono liczbê
cz³onków rady do dziewiêciu
osób. Nowo powo³anym cz³on-
kom rady – Zdzis³awowi Za-
wilskiemu i Stanis³awowi
Chmurze – Wicestarosta Le-
¿ajski Marek Kogut wrêczy³
akty nominacji.

Wirtualne Muzea Podkarpacia
Wirtualne Muzea oraz wirtualne
zwiedzanie jest doskona³¹ opcj¹
dla tych turystów, którzy nie maj¹
zbyt wiele czasu na realizowanie
swoich pasji, jak równie¿ dla tych,
którzy planuj¹c trasy zwiedzania
chc¹ wstêpnie poznaæ obiekt, który
maj¹ zamiar odwiedziæ.

Maj¹c to na uwadze powsta³ por-
tal w ramach projektu „Wirtualne
Muzea Podkarpacia” wspó³finanso-
wanego ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Bud¿etu Województwa Podkar-
packiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata
2007-2012. G³ównym celem jaki
przyœwieca³ podczas tworzenia por-
talu by³a chêæ zaprezentowania
zdigitalizowanych zbiorów podkar-
packich muzeów w sposób jak naj-
bardziej przystêpny i atrakcyjny dla
szerokiego grona odbiorców za
pomoc¹ sieci internetowej.

Internet w obecnych czasach jest
jedn¹ z najwa¿niejszych stale rosn¹-
cych w si³ê form komunikacyjnych
wspó³czesnego spo³eczeñstwa.
Chc¹c zatem dotrzeæ z ofert¹ kul-
turaln¹ do wiêkszej iloœci odbior-
ców, œwiatowe muzea coraz chêt-
niej dziel¹ siê swoimi zbiorami
w postaci cyfrowej poprzez sieæ In-
ternet.

Muzea bior¹ce udzia³ w projek-
cie to aktualnie: Muzeum-Zamek
w £añcucie, Muzeum Kultury Lu-
dowej w Kolbuszowej, Muzeum
Marii Konopnickiej w ¯arnowcu,
Muzeum Narodowe Ziemi Prze-

myskiej, Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku, Muzeum
Podkarpackie w Kroœnie, Muzeum
Okrêgowe w Rzeszowie i Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej. Dalsza wirtuali-
zacja muzeów odbywa siê w nowo
powsta³ej Pracowni digitalizacji
2D/3D mieszcz¹cej siê w Muzeum
Okrêgowym w Rzeszowie, gdzie za
pomoc¹ technologii skanowania
laserowego i optycznego oraz re-
konstrukcji, digitalizowane jest
dziedzictwo kulturowe.

W trakcie wirtualnej wycieczki
po ka¿dym z muzeów, u¿ytkownik
ma mo¿liwoœæ skorzystania z szere-
gu ró¿nych rodzajów prezentacji
multimedialnej. Mamy tu do wy-
boru spacer wirtualny po salach
muzealnych wykonany metod¹
panoram sferycznych. Pomieszcze-
nie 3D, czyli cyfrowy model istnie-
j¹cych wnêtrz, po którym mo¿na
poruszaæ siê swobodnie (jak
w grach komputerowych) oraz sale

wirtualne które nie istniej¹ w rze-
czywistoœci, a które maj¹ za zada-
nie prezentacje eksponatów z mu-
zealnych magazynów, niedostêp-
nych podczas regularnego zwiedza-
nia.

OBIEKTY 3D
Ka¿dy obiekt cyfrowy 3D posia-

da opis katalogowy zawieraj¹cy in-
formacje jak np. lokalizacja, kate-
goria, datowanie zabytku, miejsce
pochodzenia, itp. Jak równie¿ po-
siada przypisane s³owa kluczowe,

pozwalaj¹ce na wyszukiwanie in-
teresuj¹cych zabytków w ca³ej ba-
zie portalu. Podczas przegl¹dania
obiektu 3D internauta ma mo¿li-
woœæ obrotu obiektu, przesuniêcia,
zbli¿enia oraz pomiaru jego wiel-
koœci za pomoc¹ myszki.

ANIMACJE
Aby uatrakcyjniæ prezentacje

eksponatów, wykonane zosta³y ani-
macje komputerowe prezentuj¹ce
niektóre z nich. Animacje maj¹
charakter edukacyjny, prezentuj¹
bowiem sposób, w jaki przedmioty
by³y u¿ywane w przesz³oœci, ale s¹
równie¿ i takie o charakterze hu-
morystycznym z przymru¿eniem
oka.

Na portalu Wirtualne Muzea
Podkarpacia znajduj¹ siê tak¿e zdjê-
cia, filmy prezentacyjne a tak¿e pliki
ze œcie¿kami dŸwiêkowymi, które
zosta³y przetworzone ze starych
analogowych noœników na postaæ
cyfrow¹.

Wystawa zosta³a przygotowana
w siedemdziesi¹t¹ rocznicê wybu-
chu drugiej wojny œwiatowej, jest
poœwiêcona jej pocz¹tkowemu eta-
powi w po³udniowo-wschodniej
czêœci obecnej Polski. Pokazano
polskie jednostki wojskowe stacjo-
nuj¹ce na terenie Dowództwa
Okrêgu Korpusu nr X w Przemy-
œlu przed wrzeœniem 1939 r. Za-
mieszczone fotografie pochodz¹
zarówno z lat dwudziestych, jak
równie¿ z koñca lat trzydziestych,
kiedy nastêpowa³y zmiany w wy-
posa¿eniu wojska i powsta³y
pierwsze oddzia³y zmotoryzowane.

Krótko scharakteryzowano te¿ po-
wstanie Armii „Karpaty”, jej do-
wódców i jednostki. Zasadnicza
czêœæ wystawy przedstawia prze-
bieg dzia³añ wojennych na tere-
nie Podkarpacia, które ukazano
w trzech etapach. Ekspozycjê za-
mykaj¹ opisy poœwiêcone wydarze-
niom, które rozgrywa³y siê ju¿ na
wschód od obecnego terytorium
Pañstwa Polskiego – dzia³aniom
zgrupowania gen. broni Kazimie-
rza Sosnkowskiego w Ma³opolsce
Wschodniej i obronie Lwowa –
oraz próba oceny strat ludzkich
na Podkarpaciu.

Podkarpacki wrzesieñ

Wystawê mo¿na ogl¹daæ
w terminach:

15.10.– 15.12.2012 r.

ZapraszamyZapraszamyZapraszamyZapraszamyZapraszamy

równie¿ na stronêrównie¿ na stronêrównie¿ na stronêrównie¿ na stronêrównie¿ na stronê

www.wmp.podkarpackie.plwww.wmp.podkarpackie.plwww.wmp.podkarpackie.plwww.wmp.podkarpackie.plwww.wmp.podkarpackie.pl
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Wyjechaliœmy po Mszy Œw.
w niedzielê wraz z o. Bartyme-
uszem i o. Klaudiuszem. Przez ca³¹
podró¿ towarzyszy³ nam przewod-
nik – pan Marek Faber. Pomimo
gor¹cego ba³kañskiego klimatu,
z trudem znoszonego przez pol-
skich turystów, nasz program by³
urozmaicony i napiêty.

W Medugorje braliœmy udzia³
w Modlitewnym Spotkaniu M³o-
dych z ca³ego œwiata – Mladifest.
Podczas tego wydarzenia kultural-
nego, oprócz spotkania ludzi z ca-
³ego œwiata, mogliœmy prze¿ywaæ
adoracje, Msze Œw., s³uchaæ œwia-
dectw wielu ciekawych ludzi,
wspólnie tañczyæ i œpiewaæ.

Cennym doœwiadczeniem by³a
wyprawa na Wzgórze Objawieñ

Ju¿ po raz drugi smakoszy
mro¿onych warzyw, mieszanek
warzywnych oraz zup czeka mi³a
niespodzianka. Rozpoczyna siê
ogólnopolska promocja mro¿o-
nek POLTINO, podczas której
bêdzie mo¿na kupiæ produkty
z 20% gratisem. Promocj¹ objê-
te zosta³y produkty, które ciesz¹
siê najwiêksz¹ popularnoœci¹.
S¹ to: W³oszczyzna, Bukiet ja-
rzyn, Mieszanka warzywna „7”,
Zupa broku³owa, Zupa babuni
oraz Warzywa na patelniê. Pro-
mocja potrwa do wyczerpania
zapasów.

Po drodze Antoni Bereziewicz
opowiada³ o historii le¿ajskich leœni-
czówek i lasów – pozosta³oœci po
Puszczy Sandomierskiej, a opowie-
œci leœniczego Lecha Steligi dope³-
ni³y obrazu bogatej fauny i flory na-
szego piêknego powiatu. Pan Lech
zachwyci³ wszystkich ogromn¹
wiedz¹ przyrodnicz¹ i ³owieck¹ – do-
wiedzieliœmy siê o wielu ciekawost-
kach przyrodniczych, zwyczajach
zwierz¹t, o ludziach, którzy tworzy-
li historiê naszych lasów i dbali o ich
ochronê oraz o leœniczówkach i ga-
jówkach. Pobyt w Julinie obfitowa³

Jeszcze wiêcej
warzyw!

M³odzie¿ z „Baszty” w Medugorje
Podczas wakacyjnej przerwy M³o-
dzie¿ Franciszkañska – „Baszta”
dzia³aj¹ca przy parafii OO. Bernar-
dynów w Le¿ajsku wraz z mini-
strantami wyjecha³a na pielgrzym-
kê do Medugorje. Trwa³a ona od
29 lipca do 4 sierpnia br., a uczest-
niczy³o w niej 30 osób.

(Podbrdo), gdzie Maryja ukaza³a siê
dzieciom kilkanaœcie lat temu, a tak-
¿e wyjœcie na Górê Krzy¿a (Kri¿e-
vac) z ogl¹daniem wschodu s³oñ-
ca.

ZnaleŸliœmy równie¿ czas na re-
kreacjê i zabawê. Spêdziliœmy przy-
jemne popo³udnia nad Morzem
Adriatyckim w miejscowoœciach

Split i Gradac oraz podziwiaj¹c
piêkno wodospadów Kravica.

Tygodniowy pobyt w Boœni
i Hercegowinie oraz Chorwacji
zwieñczy³ nocny przejazd nad
Dunajem przez urokliwie oœwie-
tlony Budapeszt. Najwiêksze wra-
¿enie wywar³ na nas jeden z sym-
boli Wêgier – budynek parlamen-

tu zachwycaj¹cy sw¹ neogotyck¹
architektur¹.

Wypoczêci, pe³ni entuzjazmu
i wzbogaceni nowymi doœwiadcze-
niami wróciliœmy do Polski. By³y to
z pewnoœci¹ jedne z piêkniejszych
chwil w naszym ¿yciu, które bêd¹
nieraz wspominane...

Magda Szuba

Szlakiem gajówek i leœniczówek
Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Le¿ajskiej zorganizowa³o kolejny rajd rowerowy dla sympatyków czynnego
wypoczynku. Tym razem trasa prowadzi³a przez piêkne obszary leœne z Le¿ajska do Pa³acyku Myœliwskiego
Potockich w Julinie.

w wiele atrakcji – jak zwykle nie za-
brak³o ciekawych konkursów i za-
baw zrêcznoœciowych, odby³ siê kon-
kurs piosenki i oczywiœcie wspania-
³e ognisko. By³o te¿ wspólne œpie-
wanie dziêki opracowanemu przez
cz³onków towarzystwa œpiewnikowi
rajdowemu, a akompaniament gi-
tarowy zapewni³ nam Maciek So-
³ek. Wszyscy uczestnicy wspólnych
zabaw i konkursów otrzymali na-
grody i upominki. W rajdzie wziê³a
udzia³ m³odzie¿ z Gimnazjum Miej-
skiego, „Strzelcy” z klasy wojskowej
w Zespole Szkó³ Licealnych oraz ro-

dzice z dzieæmi i sympatycy nasze-
go Towarzystwa – ³¹cznie ponad 80
osób.

Rajd zorganizowany by³ przez
Towarzystwo w ramach realizowa-
nego projektu „Osobliwoœci przy-
rody i architektury w powiecie le-
¿ajskim” przy wsparciu finanso-
wym Urzêdu Miasta Le¿ajska. Or-
ganizatorzy dziêkuj¹ wszystkim
osobom wspieraj¹cym nasze inicja-
tywy, a naszych sympatyków zapra-
szamy na kolejne rajdy „Po zdro-
wie”.

Leszek Sarzyñski
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Uroczystoœci rozpoczê³a Msza
Œwiêta w miejscowym koœciele pa-
rafialnym pod przewodnictwem
ks. proboszcza Kazimierza Kawy,
który w wyg³oszonej homilii po-
równa³ szko³ê do matki wychowu-
j¹cej i kszta³tuj¹cej charaktery m³o-
dych ludzi.

Dalsza czêœæ odby³a siê w szkol-
nej auli. Wœród osób, które przyjê-
³y zaproszenie znaleŸli siê parla-
mentarzyœci, samorz¹dowcy woje-
wódzcy, powiatowi i gminni, so³ty-
si, przedstawiciele firm i instytucji,
dyrektorzy szkó³ i jednostek orga-
nizacyjnych gminy. Najliczniejsz¹
czêœæ widowni stanowili gospoda-
rze obiektu – uczniowie, nauczy-
ciele i pracownicy szko³y.

Wszystkich zgromadzonych przy-
wita³ burmistrz Jerzy Paul, a nastêp-
nie przybli¿y³ szczegó³y zwi¹zane
z realizacj¹ inwestycji. Ka¿de takie
przedsiêwziêcie przyczynia siê do dal-
szego rozwoju Gminy Nowa Sarzyna
i jest kolejnym krokiem w stronê do-
stosowania infrastruktury do wyma-
gañ nowoczesnej oœwiaty. Jestem prze-
konany, ¿e nowy budynek gimnazjum
bêdzie spe³nia³ za³o¿one przez nas funk-
cje, poprawi w sposób znacz¹cy orga-
nizacjê pracy nauczycieli oraz zapew-
ni wszechstronny rozwój naszej m³o-
dzie¿y – powiedzia³ burmistrz.
W dalszej czêœci swojego wyst¹pie-
nia zwróci³ siê do uczniów i nauczy-
cieli – To dla was ma to byæ miejsce
szczególne, miejsce, do którego chêtnie
co dzieñ bêdziecie przychodziæ, miej-
sce, gdzie bêd¹ królowa³y: m¹droœæ,
¿yczliwoœæ, tolerancja. To waszymi ma-
rzeniami i sukcesami wype³ni¹ siê

mury tej placówki. To wasze osi¹gniê-
cia bêd¹ stanowiæ jej dorobek. Na
koniec burmistrz podziêkowa³ pro-
jektantom budynku, wykonawcy,
inspektorowi nadzoru oraz pracow-
nikom referatu inwestycji za trud
i zaanga¿owanie podczas realizacji
tej inwestycji.

W dalszej czêœci uroczystoœci
mia³o miejsce symboliczne otwar-
cie budynku. Przeciêcia wstêgi do-
konali senator Janina Sagatowska,
pos³owie Stanis³aw O¿óg i Kazi-
mierz Go³ojuch, starosta Jan Kida,
ks. proboszcz Kazimierz Kawa,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

O inwestycji

Budowê szko³y rozpoczêto w sierpniu 2010 roku. Inwestycja w ca³o-

œci zosta³a zrealizowana ze œrodków bud¿etu gminy, a wartoœæ robót

budowlanych wraz z dokumentacj¹ wynios³a ponad 7 milionów z³otych.

W oddanym do u¿ytku obiekcie znajduje siê 19 sal lekcyjnych w tym

9 pracowni, doskonale wyposa¿onych w nowoczesny sprzêt dydaktycz-

ny i multimedialny, aula, biblioteka z czytelni¹, kuchnia, sto³ówka, po-

koje administracyjne, pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz szat-

nie. Ka¿de piêtro posiada przestrzenne hole i ³azienki, a dla osób niepe³-

nosprawnych zamontowano windê. Ca³kowita powierzchnia u¿ytkowa

budynku wynosi 4 732 m2.

Uroczyste otwarcie nowego budynku

Gimnazjum w Nowej Sarzynie

W dniu 10 wrzeœnia br. odby³o siê
oficjalne otwarcie wybudowane-
go za ponad siedem milionów z³o-
tych obiektu Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Nowej Sarzynie.

Stanis³aw Kurlej, burmistrz Jerzy
Paul oraz dyrektor szko³y Les³aw
Marciniak. Nastêpnie ks. Kazi-
mierz Kawa poœwiêci³ pomieszcze-
nia gimnazjum oraz krzy¿e, które
zosta³y zawieszone w salach lekcyj-
nych.

W nastêpnej kolejnoœci g³os za-
bierali zaproszeni goœcie, którzy gra-
tulowali budynku na miarê XXI wie-
ku, doskonale wyposa¿onego
i przestronnego oraz ¿yczyli spo³ecz-
noœci szkolnej owocnej, twórczej
pracy i czerpania wzorców dobra od
patrona placówki – Jana Paw³a II.
Na zakoñczenie czêœci oficjalnej

dyrektor Les³aw Marciniak podziê-
kowa³ by³ym i obecnym w³adzom
samorz¹dowym, projektantom,
wykonawcy i wszystkim, którzy
przys³u¿yli siê do powstania nowo-
czesnego budynku Gimnazjum.
Skierowa³ tak¿e s³owa uznania do
pracowników szko³y za pomoc
w przenoszeniu wyposa¿enia i urz¹-
dzaniu nowych pomieszczeñ.

Ostatni punkt uroczystoœci na-
le¿a³ do uczniów Gimnazjum, któ-
rzy zaprezentowali swoje próby ar-
tystyczne. W programie znalaz³y siê
przedstawienia teatralne, koncerty
wokalne oraz wystêpy taneczne.
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Akcja przebieg³a sprawnie dziêki
ogromnemu zaanga¿owaniu dzieci
i ludzi dobrej woli z gminy Kury-
³ówka, miasta i gminy Le¿ajsk oraz
Rzeszowa i okolic. Zbiórkê nakrê-
tek rozpoczêliœmy w grudniu 2011 r.
Trwa³a ona 9 miesiêcy. W tym czasie
uzbieraliœmy ponad 4 tony nakrê-
tek (4120 kg). Przy za³adunku na-
krêtek na tira pracowa³o przez 2,5
godziny 9 wolontariuszy. Szczegól-
nie wyró¿nili siê uczniowie ZS w Ku-
ry³ówce Adrian Wrona i Ernest Haj-
dasz z kl. V oraz Miko³aj Borkowski
– uczeñ kl. VI. Ch³opcy nie tylko
pracowali przy za³adunku, lecz rów-
nie¿ pomogli uporz¹dkowaæ teren.

Cieszymy siê bardzo, ¿e akcja za-
tacza coraz wiêkszy kr¹g i coraz wiê-
cej osób dostrzega potrzebê zbiera-
nia plastikowych nakrêtek co jed-
noczeœnie œwiadczy o zrozumieniu
problemu segregacji surowców
wtórnych. Zbieraj¹c nakrêtki nie
tylko pomagamy innym, ale rów-
nie¿ przyczyniamy siê do dba³oœci
o œrodowisko naturalne.

Obecnie zbieramy nakrêtki dla
16- letniego Kamila z Le¿ajska.
Ch³opiec cierpi na mózgowe po-
ra¿enie dzieciêce i jest mu potrzeb-
ny nowy, l¿ejszy wózek inwalidzki,
dziêki któremu Kamil bêdzie móg³
siê samodzielnie poruszaæ. Zachê-
camy wszystkich do w³¹czenia siê
do naszej akcji. Im wiêcej nas bê-
dzie tym szybciej pomo¿emy cho-
remu Kamilowi, którego los jest
w naszych rêkach. Aby ch³opiec

móg³ otrzymaæ nowy wózek inwa-
lidzki musimy do grudnia tego
roku nazbieraæ 5 ton nakrêtek. Bê-
dzie to niezwykle trudne, ale jak
najbardziej mo¿liwe. Wszystko za-
le¿y od naszej wra¿liwoœci na los
drugiego cz³owieka i naszego
ogromnego zaanga¿owania. Pamiê-
tajmy, nawet najmniejsza nakrêt-
ka jest na wagê zdrowia.

Nasz¹ akcjê wsparli: Tadeusz
Halesiak – wójt gminy Kury³ówka,
Alicja Kycia – dyrektor GOPS
w Kury³ówce, Wies³aw Mynart –
prezes Zak³adu Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o. o. w Kury³ówce, dy-
rekcja i pracownicy GOK w Kury-
³ówce, dyrekcja i pracownicy Oœrod-
ka Kultury w Nowej Sarzynie, fir-
ma Us³ugowo-Handlowa „Koples”
z Kury³ówki, SP w Brzyskiej Woli,
SP w Kulnie, ZS w D¹browicy, ZS
w Kury³ówce, SP w Dêbnie, SP nr
1 w Le¿ajsku, Szko³a Muzyczna
I Stopnia w Le¿ajsku, Gimnazjum
w Le¿ajsku, ZS w Piskorowicach,
SP w Tarnogórze, ZS w Nowej Sa-
rzynie, Gimnazjum w Nowej Sa-
rzynie, SP w Nowej Sarzynie, SP
w Brzózie Królewskiej, SP w Male-
niskach, przedszkole w Brzózie
Królewskiej, SP w Cieplicach,
Przedszkola nr 3 i 4 w Le¿ajsku, ZS

w Wierzawicach, SP w Rudzie £añ-
cuckiej, Przedszkole w Rudzie £añ-
cuckiej, Przedszkole Samorz¹dowe
w Nowej Sarzynie, Przedszkole
w Woli Zarczyckiej, Pañstwo Agata
i Boles³aw Wilkosowie – sklep „Le-
wiatan” w Kury³ówce, Pani Marta
Serkiz – Apteka w Kury³ówce,
Gminna Spó³dzielnia „Samopo-
moc Ch³opska” – piekarnia Kury-
³ówka, Pani Dorota Zacharyasz –
Us³ugi Transportowe w D¹browi-
cy, MOPS w Le¿ajsku, Oœrodek
Kultury w Wierzawicach, Hotel
i Restauracja „U Braci Zygmun-
tów”, Stare Miasto – Park Sp. z o.o.,
sklep spo¿ywczy nr 15 PSS „Spo-
³em” w Le¿ajsku, Caritas w Le¿aj-
sku oraz mieszkañcy województwa
podkarpackiego.

Wszystkim, którzy zaanga¿owa-
li siê w akcjê zbiórki plastikowych
nakrêtek sk³adamy serdeczne po-
dziêkowania i zachêcamy do dal-
szej wspó³pracy.

Dyrektor ZS w D¹browicy
Ma³gorzata Leja

Koordynator akcji
Beata Kamiñska

Dok³adnych informacji na temat
akcji udziela ZS w D¹browicy
nr tel. 172438029

Z tej okazji dzieci uczêszczaj¹ce
do œwietlic wraz z opiekunami przy-
gotowali piêkny program artystycz-
ny. W wiêkszoœci by³y to wiersze
i piosenki okolicznoœciowe, zwi¹-
zane tematycznie z tym¿e œwiêtem.
Oprócz monta¿u s³owno-muzycz-
nego, szanowni goœcie mieli tak¿e
okazjê obejrzeæ wystawê sztuki lu-
dowej, obrazy malowane na p³ót-

nie oraz piêknie wyszywane ha-
ftem krzy¿ykowym obrazy i kolo-
rowe serwety. Ponadto seniorzy
mieli równie¿ mo¿liwoœæ obejrze-
nia prac z krepiny, a tak¿e sztuki
origami. Chc¹c przypomnieæ se-
niorom ich lata m³odoœci zorgani-
zowano równie¿ wystawê fotogra-
fii z lat 40, 50 i 60. Atmosfera tej
uroczystoœci by³a wspania³a, a po-

Nakrêtki,
które
pomagaj¹
6 wrzeœnia 2012 r. zosta³a zakoñ-
czona akcja zbiórki plastikowych
nakrêtek. Pieni¹dze uzyskane z ich
sprzeda¿y zosta³y przeznaczone na
leczenie i sprzêt rehabilitacyjny dla
pó³torarocznej Zuzi Gondek z Ku-
ry³ówki.

Obchody Miêdzynarodowego Dnia Osób Starszych
na terenie Gminy Kury³ówka
Z okazji przypadaj¹cego 1 paŸdziernika Miêdzynarodowego Dnia Osób
Starszych w Œwietlicach Œrodowiskowych dzia³aj¹cych na terenie gminy
we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Gminy Kury³ów-
ka, zosta³y zorganizowane wyj¹tkowe spotkania dla osób starszych.
Wychowankowie œwietlic chcieli w tym dniu daæ odczuæ jak wa¿ne
i potrzebne s¹ dla nich osoby starsze.

dziêkowaniom ze strony goœci nie
by³o koñca. Na przyby³ych goœci
czeka³ równie¿ s³odki poczêstunek,
przygotowany przez dzieci w ra-
mach zajêæ kulinarnych. Wycho-
wankowie bardzo siê cieszyli, ¿e

wielu seniorów odpowiedzia³o na
ich zaproszenie i przyby³o na spo-
tkanie. By³a to wspania³a okazja dla
osób starszych, które na co dzieñ
nie maj¹ mo¿liwoœci spotkania siê
i porozmawiania ze sob¹.
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92 lata temu, 17 sierpnia 1920 r.
318 m³odych ochotników polskich
pod wodz¹ kapitana Boles³awa Za-
j¹czkowskiego zginê³o œmierci¹ bo-
haterów pod Zadwórzem, broni¹c
dostêpu do Lwowa.

Ju¿ w 1920 r. spo³eczeñstwo pol-
skie usypa³o kurhan pamiêci na
miejscu tej krwawej bitwy.
W 1928 r. na kopcu zosta³ posta-
wiony postument i od tego czasu
rocznica bitwy by³a obchodzona do

Grodziska delegacja w Zadwórzu

II wojny. Szczêœliwie, jako jeden
z nielicznych, kopiec przetrwa³ cza-
sy burzy dziejowej. Po latach mil-
czenia, przywracaniem pamiêci
o tych wydarzeniach, zajêli siê pol-
scy Lwowiacy. Dziêki nim od kilku
lat ponownie obchodzona jest
rocznica bitwy.

W tym roku 19 sierpnia zgroma-
dzi³ licznie przyby³e delegacje z Pol-
ski, m.in. z Le¿ajska, Stalowej Woli,
Mielca, Œwidnika i Janowa Lubel-

skiego. W uroczystoœciach uczest-
niczyli tak¿e Marek Kuchciñski
Wicemarsza³ek Sejmu RP, Andrzej
Kunert Szef Rady Pamiêci Ofiar
Walk i Mêczeñstwa, Konsul Gene-
ralny RP we Lwowie Jaros³aw
Drozd, senator RP £ukasz Abgaro-
wicz oraz przedstawiciele rz¹du
Ukrainy i lokalnych w³adz.

Uroczystoœæ mia³a miejsce przy
pomniku w Zadwórzu, gdzie
o godz. 14.00 odprawiono polow¹

Z pomocy Œrodowiskowego
Domu Samopomocy korzysta
obecnie 30 podopiecznych.
By zyskaæ umiejêtnoœæ lepszego
funkcjonowania w œrodowisku lo-
kalnym i zawodowym, wymagaj¹
oni rehabilitacji i terapii. Pobyt w
placówce wp³ywa na poprawê
umiejêtnoœci i sprawnoœci uczest-
ników. Dziêki prowadzonym tera-
piom osoby te lepiej radz¹ sobie z
w³asn¹ chorob¹ i problemami
¿ycia codziennego.

Wychodz¹c naprzeciw istniej¹-
cym potrzebom i problemom, z ja-
kimi borykaj¹ siê osoby niepe³no-
sprawne, Gmina przyst¹pi³a do

ŒDS-y sieci¹ wsparcia spo³ecznego
Oœrodkiem wsparcia dla doros³ych osób niepe³nosprawnych jest w na-
szej gminie powsta³y w Laszczynach w 2010 r. Œrodowiskowy Dom
Samopomocy. Obecnie Gmina Grodzisko Dolne rozszerza dzia³alnoœæ
oœrodka poprzez budowê filii ŒDS w Podlesiu.

utworzenia filii istniej¹cego ŒDS
w Podlesiu.

Wolnostoj¹cy budynek remizy
OSP przy wsparciu œrodków ze-
wnêtrznych adaptowany jest na Pla-
cówkê Dziennego Pobytu dla Do-
ros³ych Osób Niepe³nosprawnych.
Dziêki temu mo¿liwa bêdzie tera-
pia dla kolejnych 15 osób. Otwarcie
filii przewidziane jest na grudzieñ
tego roku.

W zwi¹zku z tym, ¿e zarówno
ŒDS w Laszczynach, jak i filia
w Podlesiu przeznaczone s¹ dla osób
niepe³nosprawnych, w tym osób
o ograniczonej zdolnoœci porusza-
nia siê, zamieszka³ych w znacznej

odleg³oœci od ŒDS, koniecznym jest
zapewnienie im bezpiecznego
i szybkiego dotarcia na zajêcia. Obo-
wi¹zek ten spoczywa na placówce,
dlatego te¿ w lipcu br. do Pañstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych z³o¿ono wnio-
sek o dofinansowanie zakupu dru-
giego samochodu do przewo¿enia
osób niepe³nosprawnych. Rozstrzy-

gniêcie konkursu nast¹pi na prze-
³omie listopada tego roku.

Warto dodaæ, i¿ bie¿¹ca dzia³al-
noœæ tego typu jednostek finanso-
wana jest w ca³oœci ze œrodków bu-
d¿etu pañstwa. Tak¿e obecna ada-
ptacja obiektu w czêœci przeznaczo-
nej na ŒDS pokryta zostanie ze œrod-
ków zewnêtrznych.

MH

Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowy-
mi we Lwowie, w dniu 19 sierpnia br., delegacja z³o¿ona z przedstawi-
cieli powiatu le¿ajskiego, w tym Gminy Grodzisko Dolne, uczestniczy³a
w obchodach 92-giej rocznicy boju stoczonego przez ochotników pol-
skich z bolszewick¹ konnic¹ Budionnego pod Zadwórzem na Ukrainie.

Mszê Œw. w intencji bohaterów, z³o-
¿ono wi¹zanki i wieñce oraz wys³u-
chano programu artystycznego
o tematyce patriotycznej. W czasie
uroczystoœci zagra³a nasza Orkie-
stra Dêta.

Przed po³udniem delegacja
z Powiatu Le¿ajskiego odwiedzi³a
Cmentarz £yczakowski i Cmentarz
Orl¹t we Lwowie.

MH
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Ranking przygotowany zosta³
przez Ma³opolski Instytut Samo-
rz¹du i Administracji w Krakowie
we wspó³pracy z Urzêdem Staty-
stycznym w Rzeszowie. Dwudziest-
ka najlepszych gmin wy³oniona
zosta³a ju¿ po raz drugi w oparciu
o 11 wskaŸników mierz¹cych po-
tencja³, aktywnoœæ i wyniki osi¹ga-
ne przez gminê w sferze gospodar-

czej i spo³ecznej. W tegorocznej
edycji rankingu Gmina Grodzisko
Dolne zajê³a 18 miejsce. W zesz³ym
roku byliœmy na 125 miejscu. Awans
zosta³ doceniony przez autorów
opracowania: Godne podziwu s¹
wyniki Grodziska Dolnego – gminie
uda³o siê wskoczyæ na osiemnaste miej-
sce a¿ z 125 lokaty w ubieg³ym roku.

Wysokie miejsce w tegorocznym
rankingu podkarpackich gmin cie-
szy tym bardziej, ¿e wœród tegorocz-
nych 20 laureatów jesteœmy najbied-
niejsz¹ gmin¹, a mimo to mieliœmy
jedne z najwy¿szych wydatków in-
westycyjnych na jednego mieszkañ-

6 kobiecych i 8 dru¿yn mêskich
wystartowa³o w tegorocznych Po-
wiatowych Zawodach Sportowo-
Po¿arniczych, jakie odby³y siê
w niedzielê 23 wrzeœnia br. na sta-
dionie Grodziszczanki w Grodzi-
sku Górnym. W zawodach wziêli
udzia³ zwyciêscy zawodów szczebla
gminnego z poszczególnych gmin
powiatu le¿ajskiego.

W sportowej rywalizacji, niesio-
ne dopingiem licznie przyby³ych
kibiców dru¿yny z Grodziska Dol-
nego, Grodziska Dolnego „Mia-
sta”, Grodziska Górnego, Lasz-
czyn, Woli Zarczyckiej, Rzuchowa,
Kury³ówki, Sarzyny, Rudy £añcuc-
kiej, Biedaczowa, œciga³y siê w æwi-
czeniu bojowym i sztafecie po¿ar-
niczej z przeszkodami.

Czo³owe dru¿yny otrzyma³y pa-
mi¹tkowe dyplomy, puchary i na-
grody rzeczowe. Zawody sêdziowa-
³a komisja sêdziowska z Komendy
Powiatowej PSP z Le¿ajska, na cze-
le z sêdzi¹ g³ównym st. kpt. Marci-
nem Wieczerzakiem, z Komendy
PSP w Kolbuszowej.

Zawody zaszczycili swoj¹ obecno-
œci¹ m.in.: Pose³ na Sejm RP – Zbi-
gniew Rynasiewicz, Podkarpacki
Komendant Wojewódzki PSP
w Rzeszowie – st. bryg. Bogdan Ku-
liga, Wicestarosta Le¿ajski – Marek
Kogut, burmistrzowie, wójtowie
oraz liczni dzia³acze OSP i funk-
cjonariusze PSP. W zawodach go-
œcinnie wystartowa³a równie¿ dru-
¿yna austriackich stra¿aków
z Krems.

MH

OSP Grodzisko Dolne wiedzie prym!
Dwukrotne Mistrzynie Polski z OSP Grodzisko Dolne znów najlepsze. Dru¿yna „Z³otek” – faworytki zawodów, nie da³y sobie odebraæ zwyciêstwa
i w piêknym stylu pokona³y swoje kole¿anki z gminnych OSP z terenu powiatu le¿ajskiego. Sukces jednostki by³ podwójny, bowiem równie¿
w grupie mêskiej najlepiej spisali siê druhowie z Dolnego.

ca. Pod wzglêdem dochodów w³a-
snych zajmujemy 132 miejsce w ran-
kingu (556,88 z³ na 1 mieszkañca),
zaœ w zestawieniu wydatków inwe-
stycyjnych na jednego mieszkañca
zajmujemy 4 miejsce (1876,32 z³ na
1 mieszkañca). Czêœciowym wyja-
œnieniem tej sytuacji jest bardzo
wysokie 2 miejsce w województwie
w pozyskanych œrodkach europej-
skich. Jak wyliczono na potrzeby
rankingu, w 2011 r. na jednego
mieszkañca zdobyliœmy 1149,91 z³
œrodków UE.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e wyniki
rankingów w zale¿noœci od przyjê-

tych kryteriów mog¹ siê ró¿nie
kszta³towaæ. Wiele satysfakcji spra-
wia nam jednak fakt, ¿e w kolej-
nym rankingu Gmina Grodzisko
Dolne zajmuje wysokie miejsce
pod wzglêdem zdobytych œrodków
zewnêtrznych. Przypomnijmy, ¿e
w 2010r. w rankingu pozyskanych
funduszy UE opracowanym przez
„Rzeczpospolit¹” zajêliœmy 53 miej-
sce na ok. 1600 gmin wiejskich
w Polsce. W zesz³orocznym rankin-
gu samorz¹dowego pisma „Wspól-
nota” zajêliœmy 6 miejsce w woje-
wództwie podkarpackim i 115 miej-
sce wœród gmin wiejskich w Polsce
w wykorzystaniu funduszy UE za
lata 2007-2013.

Grzegorz Potacza³a

Gmina Grodzisko Dolne w ekstraklasie!
Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e
Gmina Grodzisko Dolne znalaz³a siê
w tzw. samorz¹dowej ekstraklasie
Podkarpacia, czyli wœród 20 naj-
lepszych gmin pod wzglêdem roz-
woju spo³eczno-gospodarczego.

GRUPA C (dru¿yny kobiece):

1 miejsce OSP Grodzisko Dolne
(117,79 pkt.)

2 miejsce OSP Sarzyna
(128,04 pkt.)

3 miejsce OSP Grodzisko Górne
(136,73 pkt.)

GRUPA A (dru¿yny mêskie):

1 miejsce OSP Grodzisko Dolne
(97,48 pkt.)

2 miejsce OSP Sarzyna
(100,06 pkt.)

3 miejsce OSP Wola Zarczycka
(106,43 pkt.)

Kolejnoœæ czo³owych miejsc

przedstawia siê nastêpuj¹co:
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Pierwszego dnia w odnowionej
œwi¹tyni mszê œw. sprawowa³o po-
nad 30 kap³anów pod przewodnic-
twem ksiêdza pra³ata Bartosza Raj-
nowskiego, Kanclerza Kurii Metro-
politalnej w Przemyœlu, który rów-
nie¿ wyg³osi³ do licznie zgromadzo-
nych wiernych homiliê. Jubileuszo-
wi towarzyszy³o wiele innych atrak-
cji kulturalnych w wykonaniu pro-
fesjonalnych artystów, zespo³ów
dzieci z przedszkola i m³odzie¿y
z Zespo³u Szkó³ w Giedlarowej.
Szczególnymi goœæmi spotkania byli
Aleksandra i Mariusz Drzewiccy oraz
£ukasz B³aszczyk z Akademii Mu-
zycznej w £odzi, zespó³ ,,Animato”,
kwartet smyczkowy z wokalist¹, ka-
pela „Brzózanie”, schola parafialna,
zespó³ Pieœni i Tañca „Ziemia Le¿aj-
ska”, zespó³ „Meritum” z MCK
w Le¿ajsku oraz zespó³ taneczny
„Maraton Boogie”. Odby³ siê rów-
nie¿ pokaz sekcji karate i musztry
paradnej Turków z Giedlarowej. Wie-
czorem zosta³a wylosowana nagro-
da, któr¹ by³ rower ufundowany
przez ksiêdza proboszcza Jana Ba-
lickiego. Szczêœliwcem okaza³ siê
szeœcioletni Szymon Miœ z Giedla-
rowej. Przy licznej widowni wyst¹-
pi³ zespó³ „Siewcy Lednicy”. Po kon-
cercie odby³a siê zabawa taneczna
dla wszystkich, której przygrywa³

zespó³ „Medium”. Podczas tego dnia
wszyscy goœcie mieli mo¿liwoœæ wpi-
sania siê do ksiêgi jubileuszowej,
zwiedzenia koœcio³a, obejrzenia po-
kazów jazdy konnej i przeja¿d¿ki na
koniu, zwiedzania mini ZOO.

Drugi dzieñ obchodów jubile-
uszu rozpoczê³a msza œw. koncele-
browana przez ksiêdza pra³ata dra
Stanis³awa Janusza z Dynowa. Po
niej zosta³y z³o¿one kwiaty pod po-
mnikiem ofiar II wojny œwiatowej
przez delegacje Zespo³u Szkó³
w Giedlarowej, w³adz samorz¹do-
wych oraz ksiê¿y. Druga czêœæ uro-
czystoœci mia³a miejsce na placu
obok koœcio³a. W programie wyst¹-
pi³y: Zespó³ Œpiewaczy „Lubenian-
ki” z Lubeni, Zespó³ Folklorystycz-
ny „Folusz” z Giedlarowej, Kapela

Giedlarowa: Jubileusz 100-lecia koœcio³a
W Giedlarowej zakoñczy³y siê
dwudniowe uroczystoœci dziêk-
czynne za 100-lecie istnienia tam-
tejszej parafii p.w. œw. Micha³a Ar-
chanio³a. Obchody wype³ni³y m.in.
koncert zespo³u „Siewcy Ledni-
cy”, pokaz Turków, wystêpy lokal-
nych zespo³ów, Giedlarowski Jar-
mark „Na Micha³a” oraz losowa-
nie atrakcyjnych nagród.

Organizatorzy dziêkuj¹
wszystkim za przybycie,

wspóln¹ modlitwê
i zabawê oraz

osobom zaanga¿owanym
w organizacjê

i przebieg uroczystoœci,
a szczególnie:

Radzie Gminy Le¿ajsk z prze-
wodnicz¹cym Dariuszem Mêdr-
kiem, Wójtowi Krzysztofowi So-
bejko, Starostwu Powiatowemu
w Le¿ajsku ze starost¹ Janem
Kid¹ i wicestarost¹ Markiem Ko-
gutem, dyrektorowi GOK Marko-
wi Krauzowi, so³tysowi Zdzis³a-
wowi Duszyñskiemu. Serdeczne
podziêkowania kieruj¹ do –
ochotniczej i pañstwowej stra¿y
po¿arnej za profesjonaln¹ pomoc
i obstawê uroczystoœci, krêgom
Domowego Koœcio³a, Akcji Ka-
tolickiej, s³u¿bie medycznej, dzie-
ciom i m³odzie¿y, Paniom z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich, policji
w Le¿ajsku, wszystkim zespo-
³om, które uœwietni³y uroczystoœæ
dziêkczynienia oraz sponsorom,
a w szczególnoœci: Browarowi
Le¿ajsk i Hortino.

Ludowa z Giedlarowej, Kapela lu-
dowa i zespó³ œpiewaczy „Z³oty Po-
tok ” z Jelnej, Klub Taneczny „Bo-
ogi opust Twist” z Che³mna, Ka-
pela podwórkowa „Œwagry” z So-
niny, Zespó³ Muzyczny „Kompa-
nia Contry” z £añcuta. Punktem
kulminacyjnym poprzedzaj¹cym
zabawê taneczn¹, by³o losowanie
nagrody ufundowanej przez Wój-
ta Gminy Krzysztofa Sobejko.

Fot. Parafia Giedlarowa

Fot. Tadeusz Rup

Fot. Tadeusz Rup

Fot. Tadeusz Rup
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Zakoñczy³ siê remont drogi
powiatowej nr 1258R Giedlaro-
wa – Wierzawice o ³¹cznej d³u-
goœci ponad 4 km. Symboliczne
oddanie drogi do u¿ytku mia³o
miejsce 29 wrzeœnia. Dodajmy, ¿e
Rada Gminy Le¿ajsk zagwaran-
towa³a w tegorocznym bud¿ecie
kwotê 575 tys. z³ na remont tej
drogi. Koñczy siê remont drogi
powiatowej w Cha³upkach Pi-
skorowickich. Inwestycja znacz-

BMF POLSKA w Parku

Przemys³owym Gminy Le¿ajsk
W czwartek 13 wrzeœnia w siedzibie Urzêdu nast¹pi³o podpisanie umowy miêdzy Gmin¹ Le¿ajsk, spó³k¹
„Stare Miasto – Park” a BMF Polska. Umowa dotyczy³a w³¹czenia BMF Polska do Parku Przemys³owego.

Ze strony Gminy umowê pod-
pisa³ wójt Krzysztof Sobejko, ze
strony spó³ki „Stare Miasto – Park ”
– prezes Marta Zygmunt, nato-
miast BMF Polska reprezentowali
Dariusz Kuras i Adam Mœcisz. Pod-

Wspólne

inwestycje drogowe
Gmina Le¿ajsk na ró¿nych p³asz-
czyznach prowadzi wspólne dzia-
³ania z powiatem le¿ajskim. Dziê-
ki wspó³pracy mo¿liwa sta³a siê
realizacja wielu zadañ, które
w znacz¹cy sposób powinny wp³y-
n¹æ na rozwój regionu.

nie poprawi stan drogi nr 1326R,
czego od dawna domagali siê
mieszkañcy. Tak¿e i w tym przy-
padku Rada Gminy Le¿ajsk
uchwali³a pomoc dla powiatu
le¿ajskiego na realizacjê tego za-
dania w wysokoœci 300 tys. z³.

Podczas ostatnich sesji radni
postanowili wesprzeæ kolejne za-
dania realizowane przez powiat:
przebudowê drogi powiatowej nr
1241R Hucisko – Ruda £añcuc-
ka – Przychojec – Le¿ajsk na od-
cinku Hucisko – Ruda £añcuc-
ka do wysokoœci 711 tys. z³ oraz
remont odcinka drogi powiato-
wej nr 1254R od drogi nr 1257R
O¿anna – Piskorowice w miejsco-
woœci Piskorowice w wysokoœci
100 tys. z³. �Remont drogi powiatowej nr 1326R w Cha³upkach Piskorowickich

pisanie umowy otwiera nowe per-
spektywy rozwojowe zarówno dla
gminy, jak i jej mieszkañców oraz
stwarza realne mo¿liwoœci stworze-
nia miejsc pracy tak bardzo po-
trzebnych w naszym œrodowisku.

BMF Polska Sp. z o.o. to cen-
trum kompetencji grupy BMF,
specjalizuj¹cej siê w obróbce stali
i blachy. Powierzchnia produkcyj-
na firmy to 12 tys. m2 oraz teren
o powierzchni ok. 100 tys. m2.

Trwa kanalizacja gminy

W 2011 r. rozpoczêto, a w obec-
nym zakoñczono budowê kanali-
zacji sanitarnej w Starym Mieœcie
i Przychojcu w ramach PROW na
lata 2007-2013, dzia³anie 321 „Pod-
stawowe us³ugi dla gospodarstw
i ludnoœci wiejskiej”. Wykonano
ponad 44 km sieci, 19 sieciowych
przepompowni œcieków i 3 przy-
domowe przepompownie. Kwo-
ta dofinansowania zadania wynio-
s³a 2 mln 763 tys. z³, koszt ca³oœci
– 6 mln 797 tys. z³.

Gmina Le¿ajsk realizuje kom-
pleksowy projekt budowy kana-
lizacji sanitarnej. Inwestycja
idzie zgodnie z planem, a tempo
robót budowlanych jest dobre.

Obecnie prowadzone s¹ pra-
ce zwi¹zane z budow¹ kanaliza-
cji w Cha³upkach Dêbniañ-
skich, Wierzawicach i Dêbnie.
W ramach przedsiêwziêcia do
koñca wrzeœnia 2013 r. ma po-
wstaæ blisko 25 km sieci kanali-
zacyjnej wraz z przepompownia-
mi. W Cha³upkach Dêbniañ-
skich inwestycja jest dofinanso-
wana w ramach PROW na lata
2007-2013, dzia³anie 321 „Podsta-
wowe us³ugi dla gospodarstw
i ludnoœci wiejskiej”. Wartoœæ tej
inwestycji wyceniono na 3 mln
542 tys. z³, dofinansowanie –
1 mln 236 tys. z³.

Do koñca sierpnia 2013 r. prze-
widziano wykonanie II etapu sie-

ci kanalizacyjnej w Giedlarowej
o d³ugoœci oko³o 18 km wraz
z przepompowniami. Przetarg na
to zadanie zosta³ w³aœnie og³oszo-
ny. Ponadto planowane jest wy-
konanie odcinków kanalizacji sa-
nitarnej w Giedlarowej, Wierza-
wicach i Dêbnie.

Na etapie projektowania znaj-
duje siê kanalizacja sanitarna
w Brzózie Królewskiej – wydano
decyzjê lokalizacyjn¹ i aktualnie
jest opracowywany projekt bu-
dowlany. W trakcie wydawania
decyzji lokalizacyjnej s¹ sieci
w Hucisku i Maleniskach. Jed-
noczeœnie w tych miejscowo-
œciach obecnie s¹ uzgadniane
trasy przebiegu sieci. W Gwiz-

dowie i Biedaczowie trwa aktu-
alizacja projektu budowlanego.
Natomiast w Piskorowicach
i Rzuchowie s¹ opracowywane
projekty budowlane i kompleto-
wane dokumentacje do pozwo-
lenia na budowê.

Problemy, z jakimi boryka siê
gmina podczas projektowania lub
póŸniej w trakcie realizacji inwe-
stycji to wycofywanie zgód przez
w³aœcicieli posesji (np. z powodu
waœni s¹siedzkich) czy rezygnacji
z kanalizacji sanitarnej na w³asnej
dzia³ce. Inne problemy, które wy-
nikaj¹ z poprzedniego to koniecz-
noœæ ponownego uzgadniania
trasy kanalizacji.

Kolejnym k³opotem, z którym
musimy siê borykaæ to przeszkody
architektoniczne powsta³e w okre-
sie miêdzy projektowaniem a wy-
konywaniem kanalizacji.
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Specjalistyczny Reumatologiczno-Internistyczny Gabinet Lekarski

Jan Marczak
Internista, Specjalista reumatolog

przyjmuje: Le¿ajsk – Przychojec 52 w poniedzia³ki: 18-19; w czwartki: 16-17

– Profilaktyka i leczenie chorób wewnêtrznych
– Profilaktyka i leczenie chorób reumatologicznych (krêgos³upa, stawów, tkanek miêkkich)
– Profilaktyka i leczenie osteoporozy
– Badanie kandydatów na prawo jazdy

Tel. 604 48 72 42

OG£OSZENIE P£ATNE

W proces efektywnego zarz¹dza-
nia projektem zaanga¿owani byli:
Grzegorz Leja – informatyk i ad-
ministrator projektu oraz Leszek
Sarzyñski – Dyrektor do spraw dy-
daktycznych odpowiedzialny
w projekcie za dydaktykê i logisty-
kê zajêæ, szkoleñ i wyjazdów.
W projekcie o wartoœci 553 394 z³
uczestniczy³o 72 uczniów kszta³c¹-
cych siê w zawodach: technik eko-
nomista i technik logistyk.

Sukcesem zakoñczone zosta³y
wszystkie zaplanowane dzia³ania
projektowe.

W ramach zrealizowanych dzia-
³añ osi¹gniête zosta³y nastêpuj¹ce
rezultaty i produkty:
� 140 godzin dy¿urów pedago-

gów i 140 godzin dy¿urów psy-
chologa w celu zwiêkszenia mo-
tywacji uczniów i podwy¿szenia
ich frekwencji na zajêciach lek-
cyjnych (poprzedzone warszta-
tami psychologicznymi i peda-
gogiczno-motywacyjnymi),

� 120 godzin zajêæ z jêzyka angiel-
skiego dla ekonomistów i logi-

Kompetentny ekonomista i logistyk

– sukces na rynku edukacyjno-zawodowym!

Czas na podsumowanie projektu:

W okresie od 4 maja 2010 roku do
31 sierpnia br. w Zespole Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku – Techni-
kum Nr 2 realizowany by³ projekt
edukacyjny w ramach PO KL Dzia-
³anie: 9.2 Podniesienie atrakcyj-
noœci i jakoœci szkolnictwa zawo-
dowego, który koordynowa³ An-
drzej Makówka – nauczyciel za-
wodowych przedmiotów ekono-
micznych i logistycznych.

styków dla ka¿dej z 6 grup (po-
dzielonych na 60 godzin zajêæ
dydaktyczno-wyrównawczych
i 60 godzin jêzyka angielskiego
zawodowego),

� 100 godzin zajêæ w programie
finansowo- ksiêgowym Insert
dla ka¿dej z 4 grup oraz 100
godzin zajêæ w programie logi-
styczno-spedycyjnym Sped-
Trans dla 2 grup. Uczniowie po
zdaniu egzaminów otrzymali
certyfikaty znajomoœci obs³ugi
programów Insert i SpedTrans,

� uczestnicy w ramach projektu
opracowali 55 jêzykowych zawo-
dowych tematycznych prezen-
tacji multimedialnych oraz udo-
skonalili swoje umiejêtnoœci jê-
zykowe rozwi¹zuj¹c testy z jêzy-
ka angielskiego zamieszczone
na utworzonym systemie zdal-
nego nauczania (e-learningu),

� 21 uczniów klasy logistyk uzy-
ska³o w ramach projektu pra-
wo jazdy kategorii B oraz 46
uczniów klas ekonomicznych
ukoñczy³o szkolenie: „Kadry
i p³ace z P³atnikiem”,

� uczniowie zostali objêci wspar-
ciem doradcy zawodowego, od-
byli wyjazdy na Miêdzynarodo-
we Targi Pracy i Podkarpackie
Targi Edukacyjne oraz ukoñczy-
li szkolenia: „Drogowskazy edu-
kacyjno-zawodowe” lub „ABC
przedsiêbiorczoœci” wspomaga-
j¹ce ich aktywne wejœcie na ry-
nek edukacyjno-zawodowy,

� przeprowadzone zosta³y 4 wy-
k³ady przez przedstawicieli wy-

¿szych uczelni o tematyce eko-
nomicznej i logistycznej.

W ramach realizacji projektu
zosta³ osi¹gniêty cel ogólny:
72 uczestników projektu wyrów-
na³o swoje szanse edukacyjne po-
przez podniesienie, dostosowanie
i rozszerzenie ich kompetencji klu-
czowych do potrzeb rynku pracy
oraz osi¹gniête zosta³y zaplanowa-
ne cele szczegó³owe:
� Wyposa¿enie Technikum Nr 2

w nowoczesny sprzêt kompu-
terowy, programy komputero-
we i fachow¹ literaturê; zaku-
piono ze œrodków projektu: 15
laptopów, 2 projektory, 2 urz¹-
dzenia wielofunkcyjne, 1 ekran
elektryczny, 2 tablice (gabloty),
specjalistyczny program logi-
styczno-spedycyjny SpedTrans,
fachow¹ literaturê zawodow¹,
specjalistyczne podrêczniki pe-
dagogiczno-psychologiczne,
pomoce dydaktyczne do nauki
jêzyka angielskiego oraz ksi¹¿ki
i programy z doradztwa zawo-
dowego.

� Nabycie przez uczniów umie-
jêtnoœci: podstawowej komu-
nikacji w jêzyku angielskim za-
wodowym, bieg³ej obs³ugi
komputerowych programów:
Insert i SpedTrans, prowadze-
nia pojazdów samochodowych
kat. B, obs³ugi programu ka-
drowo-p³acowego i programu
P³atnik, œwiadomych decyzji na
rynku edukacyjno-zawodo-
wym.

Projekt oprócz korzyœci dla
72 beneficjentów w postaci przy-
gotowania ich do wymagañ rynku
edukacyjno-zawodowego poprzez
podniesienie i dostosowanie ich
wiedzy i umiejêtnoœci oraz znacz-
nego doposa¿enia w sprzêt kom-
puterowy, programy i fachow¹ li-
teraturê szkolnictwa zawodowego
Technikum Nr 2 pozostawi³ tzw.
wartoœci dodane, które bêd¹ owo-
cowa³y w przysz³oœci:
� Funkcjonuj¹cy e-learning na

stronie projektu (z baz¹ testów
jêzykowych oraz zadañ zawodo-
wych).

� Jêzykowe prezentacje zawodo-
we do wykorzystania w dydak-
tyce jêzyka angielskiego oraz
przedmiotów zawodowych.

� Utworzony zosta³ Szkolny Oœro-
dek Kariery z wyposa¿on¹ baz¹
(ksi¹¿ki i programy kompute-
rowe).

� Nawi¹zana zosta³a trwa³a wspó³-
praca z firmami i instytucjami
z bran¿y ekonomicznej i logi-
stycznej.

Realizacja projektu i osi¹gniêcie
zak³adanych celów by³y mo¿liwe
wy³¹cznie dziêki: Dyrektorowi Sta-
nis³awowi Bartnikowi (dziêkujemy
za umo¿liwienie i pomoc w reali-
zacji wszystkich dzia³añ projekto-
wych) oraz Powiatowi Le¿ajskiemu
(dziêkujemy za udzielony wk³ad pie-
niê¿ny w wysokoœci 74 708,19 z³).
Podziêkowanie sk³adaj¹: zarz¹d pro-
jektu oraz uczniowie.

Andrzej Makówka
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Dla samych organizatorów
i uczniów wycieczka okaza³a siê
nie lada wyzwaniem logistycz-
nym z powodu ambitnego pro-
gramu, który obejmowa³ prak-
tyczne szkolenia przysz³ych lo-
gistyków w firmach i instytu-
cjach bran¿y TSL (Transport
Spedycja Logistyka), zlokalizo-
wanych w ró¿nych czêœciach Pol-
ski. Celem szkoleñ by³o zapozna-
nie uczniów z funkcjonowa-
niem wiod¹cych firm i instytu-
cji logistycznych poprzez obser-
wacjê pracy zatrudnionych
w nich pracowników oraz facho-
we szkolenia przeprowadzone
przez kierownictwo. Wyjazd by³
dla uczestników niepowtarzaln¹
szans¹ do zapoznania siê z dzia-
³alnoœci¹ tych firm, podniesienia
poziomu ich wiedzy zawodowej
oraz okazj¹ do zadawania pytañ.

Najpierw m³odzie¿ odwiedzi³a
Centrum Dystrybucyjne firmy Tra-
dis w Bêdzinie, doskonal¹c swoj¹
wiedzê z zakresu prowadzenia go-
spodarki magazynowej. Kolejnym
przystankiem w wycieczce by³ In-
stytut Logistyki i Magazynowania
w Poznaniu, w którym powstaj¹
kody kreskowe oraz etykiety logi-
styczne stosowane w bran¿y TSL.
Uczestnicy wyjazdu mieli równie¿
okazjê obserwowaæ pracê najwiêk-
szej sortowni DHL w Warszawie
oraz poznaæ procesy wysy³ania i do-
starczania przesy³ek kurierskich.

Organizatorzy zapewnili rów-
nie¿ inne atrakcje, m.in. zwiedza-
nie Zamku w Bêdzinie, Starego
Miasta w Poznaniu oraz zabytków
i obiektów Warszawy, wœród których
du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê
Stadion Narodowy oraz pokaz
w Multimedialnym Parku Fontann.

Wraz z rozpoczêciem roku szkol-
nego 2012/2013 ruszy³ nowy Od-
dzia³ Przedszkolny dla dzieci nie-
pe³nosprawnych „S³oneczna po-
lana” przy Szkole Podstawowej
w Specjalnym Oœrodku Szkolno-
Wychowawczym w Le¿ajsku.

Przedszkole mieœci siê w budyn-
ku Starostwa Powiatowego przy ul.
M. Curie-Sk³odowskiej 8, na trze-
cim piêtrze, gdzie równie¿ znaj-
duje siê Internat SOSW w Le¿aj-
sku. Oddzia³ Przedszkolny sk³ada
siê z dwóch sal wyposa¿onych
w atrakcyjne pomoce dydaktycz-

ne, logopedyczne, plastyczne
wp³ywaj¹ce na wszechstronny roz-
wój dziecka. Ponadto dzieci maj¹
mo¿liwoœæ korzystania z sali do-
œwiadczania œwiata oraz Integracji
Sensorycznej. Posiadamy w³asny
plac zabaw.

Podczas zajêæ z dzieæmi opiera-
my siê na programie edukacji
przedszkolnej „Nasze Przedszko-
le” wspomagaj¹cym rozwój i aktyw-
noœæ dzieci. Zajêcia uatrakcyjnia-
ne s¹ równie¿ metodami: ruchu
rozwijaj¹cego W. Sherborne, J. Cie-
szyñskiej, dobrego startu M. Bog-

Sama podró¿ autokarem okaza-
³a siê równie pozytywnym elemen-
tem wycieczki. Komfort jazdy i eks-
presowe pokonywanie du¿ych od-
leg³oœci nie s¹ niestety codzienno-
œci¹ na polskich drogach. Tym ra-
zem jednak by³o to mo¿liwe dziêki
nowoczesnej sieci drogowej i odda-
nej do u¿ytkowania autostradzie
A2. Wyjazd by³ wiêc praktyczn¹

Dzieci s¹ nadziej¹, która rozkwita wci¹¿ na nowo

projektem, który nieustannie siê urzeczywistnia

przysz³oœci¹, która pozostaje zawsze otwarta
Jan Pawe³ II

Rusza nowy Oddzia³

Przedszkolny
dla dzieci niepe³nosprawnych

danowicz. Dzieci objête s¹ opiek¹
logopedy, psychologa oraz bior¹
udzia³ w zajêciach dogoterapii.

Nasza kadra to wykwalifikowa-
ni specjaliœci, którzy z pasj¹ wyko-
nuj¹ swoj¹ pracê. Dobro i rozwój
dziecka to priorytet ich dzia³añ.

W Imieniu Rodziców dzieci
niepe³nosprawnych oraz Dyrek-
cji SOSW w Le¿ajsku serdecz-
nie dziêkujemy Zarz¹dowi Po-
wiatu w Le¿ajsku za umo¿liwie-
nie naszym pociechom uczest-
nictwa w zajêciach dostosowa-

nych do ich mo¿liwoœci i po-
trzeb oraz zapewnienie im od-
powiedniej opieki w nowo po-
wsta³ym Oddziale Przedszkol-
nym.

mgr El¿bieta Dunicz
mgr Aneta Brzuzan

Na logistycznym szlaku
W dniach od 4 do 7 lipca br.
uczniowie Technikum Nr 2 w Ze-
spole Szkó³ Licealnych im. B. Chro-
brego kszta³c¹cy siê w zawodzie
technik logistyk uczestniczyli
w wyjeŸdzie edukacyjnym w ra-
mach zadania: „Zawodu ucz siê
od najlepszych”, bêd¹cego ele-
mentem projektu PO KL: „Kompe-
tencje logistyczne kluczem do suk-
cesu zawodowego”.

konfrontacj¹ wp³ywu infrastruktu-
ry drogowej na stosowane rozwi¹-
zania logistyczne firm i sprawnoœæ
ich dzia³ania.

Nowe doœwiadczenia i umiejêt-
noœci zdobyte podczas wyjazdu nie-
w¹tpliwie pomog¹ w lepszym przy-
gotowaniu m³odzie¿y do wykony-
wania pracy logistyka w przysz³oœci.

Andrzej Makówka
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Tym razem nie samotnie,
a wiêksz¹ grup¹ zapaleñców, wy-
kupujemy wycieczkê do Egiptu.
Tak jest po prostu taniej. 1500 z³
wystarczy, by pokryæ koszty trans-
portu, wy¿ywienia i zakwaterowa-
nia w luksusowym hotelu na ca³y
tydzieñ. Niestety, zanim wyruszy-
my w podró¿, ka¿dy g³ówkuje jak
zmieœciæ siê w limitowanych 20 ki-
logramach baga¿u ze sprzêtem do
nurkowania, kamer¹, aparatem,
kosmetykami i wieloma innymi
niezbêdnikami. Czasami padaj¹
pomys³y, które nas rozbawiaj¹.
Wyobra¿amy sobie jak bêdziemy
wygl¹daæ w przebraniu p³etwonur-
ka w samolocie obni¿aj¹c tym sa-
mym ciê¿ar naszego baga¿u g³ów-
nego. Obcis³a pianka uwydatnia-
j¹c to i owo, maska, fajka, a mo¿e
i p³etwy. Niczym kosmici korzysta-
j¹cy z publicznych œrodków trans-
portu. Nie zawsze dobrym wyjœciem
okazuje siê upchanie niezbêdnej
nadwy¿ki w baga¿u ¿ony – tam ju¿
dawno nie ma miejsca. Jedyne wyj-
œcie: minimalna iloœæ ubrañ, kilka
t-shirtów, spodenki i klapki.

Tak wiêc, wyposa¿eni w niezbêd-
ne minimum ruszamy do Warsza-
wy. Po kilku godzinach jazdy, wcze-
snym rankiem przemykamy do hali
odlotów pozostawiaj¹c wszystkie
cieplejsze ubrania w samochodzie.
Odprawa, ostatnie zakupy w stre-
fie wolnoc³owej i wzbijamy siê
w powietrze przez zachmurzone
niebo zalegaj¹ce nad stolic¹. Po kil-
ku minutach jesteœmy na wysoko-
œci 8 kilometrów. Na zewn¹trz –
48oC. Pada sygna³ – mo¿na odpi¹æ
pas – i tu fenomen lotów pasa¿er-

skich. Wszyscy podnosz¹ siê
z miejsc, by stan¹æ w kolejce do to-
alety. I tak, je¿eli masz miejsce przy
przejœciu mo¿esz byæ pewien kon-
taktu wzrokowego z brzuchem,
pêpkiem, torebk¹ lub paskiem nie-
cierpliwie tuptaj¹cego pasa¿era.
Atmosfera jeszcze siê zagêszcza, gdy
uwolnieni od zbêdnego balastu
turyœci, przeciskaj¹ siê w w¹skim
przejœciu próbuj¹c omin¹æ oczeku-
j¹cych. Wtedy tylko dobry humor
mo¿e nas uratowaæ – patrz¹c jak
roœli faceci z pokaŸnymi brzucha-
mi niczym baletnice wspinaj¹ siê
na palach, by unikn¹æ kontaktu
ze swoj¹ kopi¹.

My równie¿ nie marnujemy cza-
su i integrujemy siê z nasz¹ grup¹.
Bo czas zacz¹æ przeciwdzia³aæ „ze-
mœcie Faraona”, która trapi tury-
stów przyje¿d¿aj¹cych do Egiptu.
To zatrucie zwi¹zane ze zmian¹ flo-
ry bakteryjnej mo¿e okazaæ siê przy-
pad³oœci¹, która zniweczy najpiêk-
niejsz¹ przygodê. A je¿eli Faraon
zacznie urzêdowaæ w naszych jeli-
tach, oddamy wszystko za to, by
nie straciæ toalety z oczu. Jest kilka
zasad, które warto przestrzegaæ, by
cieszyæ siê zdrowiem w tym piêk-
nym kraju: unikaæ surowych wa-
rzyw i owoców (chyba, ¿e mamy
mo¿liwoœæ ich sparzenia lub choæ-
by umycia przegotowan¹ czy mi-

neraln¹ wod¹), nie piæ wody nie-
przegotowanej, nie piæ napojów
z lodem, unikaæ twarogów, dese-
rów. A co warto. Warto po ka¿dym
posi³ku wypiæ 50-tkê czystej wód-
ki, a dzieciakom nie ¿a³owaæ coli.
Sprawdzi³em ju¿ kilka razy ten sys-
tem, nie tylko w Egipcie – to dzia-
³a. A tym, których mimo wszystko
dopad³ Faraon, polecam kupiony
na miejscu Antinal – taka koñska
dawka naszego Nifuroxazydu.

Cztery godziny lotu mijaj¹, gdy
pod nami ukazuje siê Afryka i roz-
leg³a delta najd³u¿szej rzeki œwiata.
Nil i ziemie do niego przylegaj¹ce
to zaledwie 3 procent powierzchni
pañstwa, reszta na wschód i zachód
od rzeki to pustynia – Arabska
i Libijska. Widaæ, nie przeszkadza-
³o to staro¿ytnym Egipcjanom
w stworzeniu jednej z najwspanial-
szych cywilizacji. Pod nami Kair, ha-
³aœliwa i gwarna stolica Egiptu,
a zarazem najwiêksza metropolia
Afryki. Nieco dalej Giza i jej nie-
zwyk³e grobowce, po³yskuj¹ce
w s³oñcu niczym sto¿kowe klocki
ustawione przez dziecko. Ma siê
jednak wra¿enie, ¿e Cheops, Che-
fren i Mykerinos, potê¿ni w³adcy
staro¿ytnego Egiptu z rozmys³em
postawili swoje piramidy w³aœnie tu
na rozleg³ym p³askowy¿u, by bo-
ska si³a uczyni³a ich wiecznymi.

Wydaje siê, ¿e wystarczy tylko wy-
stawiæ rêkê, by dosiêgn¹æ z pok³a-
du Boeinga dzie³a sprzed kilku ty-
siêcy lat.

Lecimy dalej na po³udnie, upar-
cie wypatruj¹c kolejnych piramid.
Niestety tylko cienka smu¿ka Nilu,
niczym kwiat z d³ug¹ nó¿k¹ po³o-
¿ony na pustynnym tle, urozma-
ica widoki. Nie myli³ siê Herodot
nazywaj¹c Egipt darem Nilu. Ten
pustynny kraj w pó³nocno-wschod-
niej Afryce jest w³aœciwie nad-
rzeczn¹ oaz¹, skupion¹ wokó³
¿yciodajnej rzeki.

Gdzieœ w dole mijamy wspania-
³oœci Luksoru, Karnaku, Edfu.
W koñcu samolot zaczyna siê prze-
chylaæ, a za oknami ukazuj¹ siê tur-
kusowo-granatowe wody Morza
Czerwonego, którego bia³e ba³wa-
ny rozbijaj¹ siê o pustynne wybrze-
¿e. L¹dujemy w Marsa Alam na wy-
brze¿u Morza Czerwonego. Wita
nas gor¹cy wiatr i zimny celnik,
który bez za¿enowania wymusza
dodatkowe dolary za wizê. Wska-
kujemy w poœpiechu do autobu-
su, gdzie klimatyzacja ³echce nasze
twarze i ruszamy do hotelu. Za
oknami, z jednej strony nieskoñ-
czonoœæ piasków, z drugiej ciemny
b³êkit Morza Czerwonego. Po kil-
kudziesiêciu minutach jesteœmy na
miejscu. Elegancki, przestronny

B³êkit Morza Czerwonego
Marsa Alam – Egipt

Czasami warto pos³uchaæ znajo-
mych i przyjació³. Przewartoœcio-
waæ swoje spojrzenie na podró¿e.
Zapomnieæ o niezwyk³oœciach
ludzkich dokonañ, wspania³ych
budowlach, wielowiekowej historii
i wyruszyæ tam, gdzie przyroda tyl-
ko dla wybranych ukazuje swoje
piêkno. W miejsca gdzie dawka
adrenaliny miesza siê z narko-
tyczn¹ eufori¹ a otaczaj¹cy œwiat
dos³ownie i w przenoœni zapiera
dech. Wyruszamy do Egiptu, by za-
nurzyæ siê w b³êkicie Morza Czer-
wonego i spojrzeæ na fenomen
podmorskich raf.

�Egipskie wybrze¿e Morza Czerwonego

�Barwny œwiat rafy

�Ustniczki – zawsze w parach
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Zapraszam na:

You Tube – Egipt

www.niezwyklyswiat.com

hotel, w kszta³cie ³uku, poœrodku
basen, czyste pokoje z widokiem
na morze, to jest to. S³oñce szybko
zachodzi. Oko³o 17.00 miejscowe-
go czasu robi siê szaro i ch³odno,
wzmaga siê wietrzyk. Siadamy
w drink barze i planujemy jutrzej-
szy dzieñ.

Nastêpnego dnia rano ob³ado-
wani sprzêtem wyruszamy pla¿¹
w stronê naszego Centrum Nur-
kowego. Przed nami kilka muro-
wanych domków, witaj¹cy nas in-
struktor (ksywka Kura) i ca³y nur-
kowy rytua³. Nurkowanie to jeden
z tych sportów, w których 90% cza-
su spêdza siê poza wod¹. Ca³odnio-
we nurkowanie to tylko dwie go-
dziny spêdzone pod wod¹. Pozo-
sta³y czas to przygotowanie sprzê-
tu, uk³adanie, transport na miej-
sce nurkowe, omówienie nurkowa-
nia, zak³adanie sprzêtu, konieczne
przerwy pomiêdzy zanurzeniami
i tak dalej a¿ do wieczora. Jednak te
dwie magiczne godziny w g³êbi-
nach, wynagradzaj¹ wszystkie wy-
rzeczenia i niedogodnoœci, unosze-
nie siê w bezkresie b³êkitu, pomiê-
dzy niezwyk³ym cudem natury ja-
kim s¹ rafy, to doznanie którego
nigdy siê nie zapomina.

Nurkowaæ mo¿e ka¿dy, niezale¿-
nie od wieku, lecz pamiêtajcie: nie
wtedy, gdy ma siê katar. Nie jest to
tak¿e sport dla osób, które maj¹
problemy z uszami i boj¹ siê wody.
Kto zamierza uprawiaæ nurkowa-
nie, powinien ukoñczyæ kurs fir-
mowany przez jedno ze stowarzy-
szeñ nurków. A uprawnienia to nie
tylko plastikowa karta, któr¹ mo-
¿emy pochwaliæ siê przed znajomy-
mi. To nasza œwiadomoœæ i bezpie-
czeñstwo zdobyte pod okiem in-
struktora. I nie dajmy siê zwieœæ licz-
nym firmom dzia³aj¹cym nad Mo-

rzem Czerwonym, ¿e kilkunasto-
minutowy „niby kurs” pozwoli
nam bezpiecznie podziwiaæ cuda,
które skrywa natura w g³êbinach.
Widzia³em nieraz sytuacje, kiedy
turyœci przecenili swoje mo¿liwo-
œci. A konsekwencje zniechêci³y ich
na zawsze do nurkowania. Doœæ
tych przestróg. Nurkowanie to nie-
zwyk³e doznania, kiedy adrenalina
i endorfina atakuj¹ nasze cia³a.
Woda jest 780 razy gêœciejsza ni¿
powietrze. Jej wielokrotnie wiêksza
lepkoœæ i gêstoœæ daje mo¿liwoœci
poruszania siê niczym w innym
wymiarze, cia³o staje siê lekkie, po-
zbawione ciê¿aru. Przedmioty ogl¹-
dane pod wod¹ wydaj¹ siê wiêksze
i bli¿sze ni¿ s¹ w rzeczywistoœci,
dziêki czemu, ryby to nie zawsze
ludojady. Niezwyk³e wra¿enia cze-
kaj¹ na ka¿dego, kto zdecyduje siê
zajrzeæ choæby kilka metrów pod
wodê. Tak wiêc ostatnie sprawdze-
nie sprzêtu, mocne spod serca
spluniêcie w maskê (dla dociekli-
wych – to najlepszy sposób zapo-
biegaj¹cy parowaniu maski),
i z 30-kilogramowym ciê¿arem
idziemy do wody. Automat odde-
chowy do ust. Pierwszy g³êboki
oddech i powoli stajemy siê coraz
l¿ejsi. Kilkunastokilogramowy o³o-
wiany balast, zaczyna nas stabilizo-
waæ, b¹belki ³askocz¹ policzki, pian-
ki przesi¹kaj¹ wod¹, by po chwili
poczuæ b³ogie ciep³o ogrzanej
wody. Po kilku minutach zapomi-
namy o wszystkim, gdzieœ pozostaj¹
problemy, a my jesteœmy tutaj
w raju podwodnego œwiata. Kolo-
rowe ryby ocieraj¹ siê o nasze rêce,
z zaciekawieniem spogl¹daj¹c na
nieznany im gatunek, jakim jest
rasa ludzka. A my podziwiamy ich
niezwyk³e kszta³ty, barwy i zacho-
wania. Gdzieœ przy dnie niczym

�Bogactwo podwodnego ¿ycia.

motyl szybuje jadowita skrzydlica.
GroŸnie wygl¹daj¹ca murena, jak
wielki w¹¿ wychyla siê ze ska³. War-
gacz uszczypuje kawa³ki korali, za-
kochane ustniczki z wysuniêty-
mi pyszczkami przemykaj¹ w pa-
rach, a kolorowe b³azenki chowaj¹
siê w ukwia³ach. A wszystko to za-
topione w podwodnym ogrodzie,
pe³nym barwnego ¿ycia. Kolejne
zdjêcia, za ka¿dym skalnym nawi-
sem zapieraj¹ce dech widoki. A czas
ucieka. Musimy jednak pamiêtaæ,
¿e jesteœmy w obcym i wrogim dla
ludzi œrodowisku. Sprawdzamy ma-
nometry – g³êbokoœæ, zu¿ycie po-
wietrza. Przeciêtny p³etwonurek-
amator nie powinien zapuszcza siê
g³êbiej ni¿ 15-20 metrów. I nie ma
wiêkszej potrzeby. Tutaj œwiat jest
bajecznie kolory, bogaty w rozma-
ite gatunki ryb, polipów i innych
morskich stworzeñ. G³êbiej nawet
najbardziej przeŸroczyste morze
staje siê zupe³nie czarne i nieprzy-
jazne niczym przestrzeñ kosmicz-
na. Co 10 metrów ciœnienie wzra-
sta o jedn¹ atmosferê. Na g³êboko-
œci 20 metrów na nasze cia³o woda
napiera z si³¹ 3 atmosfer. Cz³owiek
odczuwa to we wszystkich czêœciach
organizmu wype³nionym powie-
trzem: p³ucach, zatokach, uszach,
a nawet zêbach. Przedmuchiwanie
uszu likwiduje ból spowodowany
ró¿nic¹ ciœnieñ. Za wyrównywanie
ciœnienia w p³ucach odpowiada re-
duktor dozuj¹cy powietrze z butli.
Jednak w trakcie zanurzania siê
azot obecny w powietrzu rozpusz-
cza siê w tkankach p³etwonurka
w iloœciach tym wiêkszych, im d³u-
¿ej i g³êbiej nurkuje. Zbyt szybki
powrót na powierzchniê mo¿e
spowodowaæ utworzenie siê we
krwi pêcherzyków azotu i tak
zwan¹ chorobê dekompresyjn¹.

Podczas g³êbokiego nurkowania
azot mo¿e te¿ dzia³aæ na psychikê
nurka, powoduj¹c tzw. narkozê azo-
tow¹. Spada wówczas zdolnoœæ lo-
gicznego myœlenia, wyd³u¿a siê czas
reakcji, a nurek zachowuje siê jak
odurzony, czego jesteœmy dobitnym
przyk³adem wracaj¹c do hotelu.
Bawi nas wszystko. Œwiat ze wszyst-
kimi swoimi wadami jest dla nas
piêkny i ekscytuj¹cy. A ka¿dy, na-
wet mierny dowcip, wyzwala nie-
pohamowany wybuch œmiechu.

I tak przez kolejnych kilka dni.
Ka¿de nowe miejsce nurkowe jest
inne. Pojawiaj¹ siê jaskinie, groty,
¿ó³wie i ukoronowanie nurkowe-
go wtajemniczenia w Morzu Czer-
wonym, ociê¿a³y i ³agodny diugoñ.
Zagro¿one wyginiêciem krowy
morskie z rodziny Syren, pas¹ce siê
na podwodnych ³¹kach. Tym razem
szczêœcie sprzyja³o zachodnim
emerytom, zaopatrzonym w zabaw-
kowe maski, którzy wyruszyli na
p³yciznê tu¿ przy swoim hotelu.
Mo¿e innym razem, nam dopisze
szczêœcie?

Wieczorem ch³oniemy egipsk¹
kulturê, spogl¹daj¹c na odziane
w hid¿aby kobiety zanurzaj¹ce siê
w hotelowym basenie, mê¿czyzn
pal¹cych aromatyczn¹ sziszê i dzie-
ci radoœnie pluskaj¹ce w wodzie.

Tak mijaj¹ kolejne dni. A my
nadal nie mo¿emy nasyciæ siê wi-
dokiem podwodnego œwiata. Przy
wyjeŸdzie wiemy tylko jedno.
Szczêœliwe s¹ nasze Panie, zachwy-
cone pal¹cym s³oñcem, œwiatem
egipskich bazarów i b³ogim leni-
stwem, jakie oferuje ten piêkny
i jak¿e przyjazny turystom Egipt.

�Makrele – niczym podwodni rycerze fil-

truj¹ plankton.

�P³aszczka – Ogoñcza niebieska. Na

koñcu d³ugiego ogona znajduj¹ siê dwa

kolce jadowe. �Rafa znikaj¹ca w g³êbinach
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Park przy stadionie dawno nie
widzia³ takich t³umów. Goœcie
i gospodarze dopisali. Ca³e rodzi-
ny przyby³y na Galê Orkiestr Dê-
tych w Brzózie Królewskiej. Tego-
roczn¹ uroczystoœæ po³¹czono
z innym nie mniej wa¿nym wyda-
rzeniem, jakim by³o otwarcie
Domu Kultury i oficjalne przeka-
zanie nowych instrumentów brzó-
zañskiej orkiestrze dzia³aj¹cej przy
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.

Na pocz¹tek g³oœny i efektowny
akcent – siedem orkiestr bior¹cych
udzia³ w przegl¹dzie wspólnie wy-
kona³o marsz „Na stra¿y” pod ba-
tut¹ Stanis³awa Stêpnia – kapelmi-
strza orkiestry gospodarzy.

Do konkursu przyst¹pi³y zespo-
³y, które reprezentowa³y takie miej-
scowoœci jak: Niedrzwica Koœciel-
na, Aleksandrów, Biszcza, Grodzi-
sko Dolne, Kury³ówka, Tryñcza
i oczywiœcie Brzóza Królewska.

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Brzóza Królewska – Mariusz
Nycz – otwieraj¹c przegl¹d orkiestr
dêtych w swoim przemówieniu
podziêkowa³ tym, którzy przyczy-
nili siê do zorganizowania Gali,
przedstawicielom Urzêdu Marsza³-
kowskiego za wspó³finansowanie
tej uroczystoœci ze œrodków bud¿e-
tu Województwa Podkarpackiego
oraz pozosta³ym sponsorom, do
których nale¿eli: Alarm System
Le¿ajsk, AutoGT Mariusz Joniec,
AutoGT Damian D¹bek, Browar
Le¿ajsk, Balbud, Dominnet, Do-

trans, Ecores, Metkos, Nordis Pol-
ska, Flisek, Park Przemys³owy Gmi-
ny Le¿ajsk, Soko³ów oddzia³ „Jaro-
s³aw”, Smak Górno, PSS Spo³em
w Le¿ajsku, Us³ugi Transportowe
S.C. Rutkowski Tadeusz i Trêbacz
Zbigniew, sklep Czes³aw Szczêch,
sklep Koczaj, sklep odido Krzysz-
tof Wach, sklep Rolnik w Le¿ajsku,
TPI oddzia³ Rzeszów, Zak³ad Re-
montowo Budowlany Korem.

Patronat honorowy nad imprez¹
objêli: Pose³ na Sejm RP – Zbigniew
Rynasiewicz, Pose³ na Sejm RP – Jan
Bury, Wojewoda Podkarpacki Ma³-
gorzata Chomycz-Œmigielska, Mar-
sza³ek Województwa Podkarpackie-
go – Miros³aw Karapyta, Starosta
Le¿ajski – Jan Kida, Wójt Gminy
Le¿ajsk – Krzysztof Sobejko.

¯yczliwe s³owa do mieszkañców,
przyby³ych goœci i organizatorów
skierowa³ równie¿ Wójt Gminy Le-
¿ajsk – Krzysztof Sobejko oraz Prze-

W strugach wody,

ale z czo³em podniesionym…
12 sierpnia br. – pogodne niedziel-
ne popo³udnie w Brzózie Królew-
skiej, wyludnione ulice, puste po-
dwórka. Z parku wiejskiego do-
chodz¹ rytmiczne dŸwiêki. To one
tu dzisiaj króluj¹ – orkiestry dête,
które zwabi³y swym urokiem nie
tylko licznych mieszkañców wsi,
ale i okolic.

GALA
ORKIESTR
DÊTYCH 2012

wodnicz¹ca Sejmiku Województwa
Podkarpackiego – Teresa Kubas-
Hul.

Ca³a uroczystoœæ przebiega³a
sprawnie i – co najwa¿niejsze –
w radosnej atmosferze- miêdzy in-
nymi dziêki osobie konferansjera –
Krzysztofa Szczepaniaka, który
p³ynnie spaja³ kolejne wystêpy
uczestników.

Grand Prix Gali Orkiestr Dêtych
2012 zdoby³a orkiestra z Tryñczy.
Jury przegl¹du w sk³adzie: Tadeusz
Chlebek – by³y kapelmistrz Podha-
lañczyków, obecnie instruktor
muzyczny, W³adys³aw Staroñ – wie-
loletni pedagog i kapelmistrz, Ma-
rek Krauz – dyrektor Gminnego
Oœrodka Kultury w Giedlarowej
postanowi³o sklasyfikowaæ pozosta-
³e orkiestry w trzech pasmach: z³o-
tym, srebrnym i br¹zowym. W pa-
œmie z³otym znalaz³y siê zespo³y
 z Grodziska Dolnego i Kury³ówki
w paœmie srebrnym orkiestry z Alek-
sandrowa i Niedrzwicy Koœcielnej,
a pasmo br¹zowe przypad³o Bisz-
czy i Brzózie Królewskiej.

Wicestarosta Le¿ajski – Marek
Kogut wrêczy³ dodatkowo wyko-
nawcom z Brzózy zaszczytn¹ tr¹b-
kê – nagrodê specjaln¹ ufundo-
wan¹ przez Starostwo Powiatowe.

Oprócz orkiestr bior¹cych udzia³
w konkursie na scenie prezento-
wa³y siê równie¿ dzieci i m³odzie¿ z
formacji tanecznych dzia³aj¹cych
przy Zespole Szkó³ w Brzózie Kró-
lewskiej. Swój repertuar przedsta-
wi³o równie¿ Ko³o Gospodyñ Wiej-
skich z Brzózy Królewskiej. Na
koniec mo¿na by³o podziwiaæ wy-
stêp m³odych, zdolnych cz³onków
zespo³u muzycznego „White”.

Po oficjalnym podsumowaniu
Gali, o godzinie 20.00 rozpoczê³a
siê zabawa taneczna przy dŸwiêkach
grupy No Name.

Ulewny deszcz pokrzy¿owa³ nie-
co plany organizatorom. Nie do-
sz³o do pokazów stra¿ackich, pod-
czas których mia³a zaprezentowaæ
siê m³odzie¿ ze Szkó³ki Po¿arniczej
z Brzózy Królewskiej. Nie odby³y
siê równie¿ przewidziane na tê oko-
licznoœæ konkursy; odwo³ano nie-
które zabawy i atrakcje dla dzieci.

Goœcie i organizatorzy zgodnie
twierdz¹ jednak, ¿e impreza by³a
udana. Szkoda tylko, ¿e pogoda nie
dopisa³a, dopisali za to ludzie –
wykonawcy, widzowie, organizato-
rzy – a to przecie¿ najwa¿niejsze!
Przed nami jeszcze niejedna taka
Gala. Zapraszamy w przysz³ym
roku. Miejmy nadziejê, ¿e parasole
nie bêd¹ potrzebne.

Magdalena Lizak
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Og³oszenie
o likwidacji stowarzyszenia

Podaje siê do publicznej wiadomoœci, ¿e na podstawie uchwa³y
nr 3/2012 Walnego Zebrania Cz³onków Le¿ajskiego Stowarzyszenia
„Promyk Nadziei” z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie postawie-
nia stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwi¹zania oraz na podsta-
wie postanowienia S¹du Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydzia³ Go-
spodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego sygn. sprawy RZ.XII NS-
REJ.KRS/011759/12/006 wszczêta zosta³a likwidacja Le¿ajskiego Sto-
warzyszenia „Promyk Nadziei” ul. Rynek 35, 37-300 Le¿ajsk.

Wzywa siê do sk³adania ewentualnych roszczeñ w stosunku do
Stowarzyszenia w terminie do 31 paŸdziernika 2012 roku na po-
dany powy¿ej adres Stowarzyszenia. 

Likwidator Romuald Wirski

Niestety pamiêæ ludzka jest za-
wodna i zdarza siê, ¿e odkurzam
w kó³ko te same reminiscencje. Ist-
nieje jednak na tê przypad³oœæ spo-
sób, a jest nim muzyka. Wystarczy,
¿e pos³ucham sobie kultowej pio-
senki Limalha z filmu „Niekoñcz¹-
ca siê opowieœæ”, a ju¿ wyrasta
przede mn¹ obraz mojego pierw-
szego (i ostatniego) fryzjerskiego
ciêcia, podczas którego no¿yczka-
mi do papieru pozbawi³am moj¹
siostrê po³owy w³osów. I œmiem
twierdziæ, ¿e dla ka¿dego cz³owie-
ka konkretna piosenka to konkret-
ne wspomnienie o¿ywaj¹ce tylko
na dŸwiêk tego jednego utworu.

Dawne melodie dzia³aj¹ jak bo-
dziec dla naszej pamiêci i z t¹ w³a-
œnie myœl¹ wybra³am siê 22 wrze-
œnia br. do auli Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku na koncert
pt. „Powróæmy jak za dawnych lat”
w wykonaniu Zespo³u Wokalno-
Instrumentalnego „Camerton”.
Co prawda, za smarkata jestem, by
by³y to piosenki mojej m³odoœci,
ale ciekawi³o mnie czy twarze
uczestników koncertu bêd¹ zdra-
dza³y emocje potwierdzaj¹ce teoriê
o bodŸcu. Nie pomyli³am siê,
u zdecydowanej wiêkszoœci utwory
takie jak „Suliko”, „Paloma” czy
„Kalinka” wywo³ywa³y entuzjazm
do tego stopnia, ¿e le¿ajska widow-
nia mo¿e spokojnie od teraz kon-
certowaæ z zespo³em. Choæ ka¿dy
zapewne wspomina³ przy tych
utworach co innego, nie da³o siê
ukryæ faktu, ¿e by³y to same dobre
chwile. Œpiewa³am i ja (ze œpiewni-
ka wrêczonego mi przy wejœciu, co
moim zdaniem by³o rewelacyjnym
posuniêciem), za nic maj¹c s³owa
pani od muzyki, która w podsta-
wówce bezlitoœnie obna¿y³a mój
talent wokalny, wyrokuj¹c, ¿e dru-
giej Ireny Santor ze mnie nie bê-
dzie. A teraz kilka s³ów o samym
zespole. Chór mêski „Camerton”
dzia³a od siedmiu lat przy Towarzy-
stwie Przyjació³ Opola. Zespó³ pro-
wadzi Pani Maria Przebindowska,
o której nie bêdzie przesad¹ powie-
dzieæ: charyzmatyczna i niesamo-
wicie energiczna. Panowie, którzy
na co dzieñ wykonywali b¹dŸ wy-

Koncertowe reminiscencje
Niechêæ do jakiegokolwiek zbie-
ractwa jest w moim przypadku so-
lidnie uzasadniona, a to dlatego,
¿e kiedy w przyp³ywie euforii (i za-
zdroœci, ¿e inni coœ tam zbieraj¹)
postanawia³am zgromadziæ jak¹œ
kolekcjê, zazwyczaj zamyka³a siê
ona w osza³amiaj¹cej liczbie
trzech sztuk. Od tamtej pory posta-
nowi³am zbieraæ tylko… wspo-
mnienia.

konuj¹ zupe³nie inne zawody, pod
batut¹ Pani Marii realizuj¹ swoj¹
pasjê, jak¹ jest œpiewanie, a ¿e wy-
chodzi im to nadzwyczaj dobrze,
koncertuj¹ w Polsce oraz za granic¹
i jak sami mówi¹, wystêpuj¹ wszê-
dzie gdzie ich zaprosz¹. Ca³e szczê-
œcie, ¿e przyjechali do Le¿ajska, bo
pewnie nigdy nie us³ysza³abym
wykonanej po polsku partii Chó-
ru Niewolników z opery „Nabuc-
co” Verdiego. Ot i nastêpne wspa-
nia³e wspomnienie do mojej kolek-
cji z muzyk¹ w tle.

Grupa przyjecha³a na zaprosze-
nie Miejskiego Centrum Kultury
w Le¿ajsku, a sam wystêp nie mia³-
by miejsca gdyby nie hojnoœæ spon-
sorów, którymi s¹: Grupa ¯ywiec
S.A. Browar w Le¿ajsku, Zak³ady
Miêsne „Smak ”– Górno, MZK Le-
¿ajsk, Firma Handlowo-Us³ugowa
„Rolnik ”, Silikony Polskie SA,
Anna Heleniak – Biuro Notarial-
ne, Mieczys³aw Szpila, Jan Paszek –

Kantor wymiany walut, Kazimierz
Adamek – Firma ,,Adamex”, Dru-
karnia Digital Center. Podziêkowa-
nia nale¿¹ siê równie¿ Dyrekcji ZST

w Le¿ajsku, która udostêpni³a aulê
Miejskiemu Centrum Kultury na
ten koncert.

Natalia Nowicka
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Na obozie panowa³a wspania³a
atmosfera. By³ to czas wytê¿onej
pracy i jednoczeœnie œwietnej zaba-
wy. Uczestnicy mogli doskonaliæ
swoje umiejêtnoœci pod okiem wy-
bitnych mistrzów. Treningi by³y bar-
dzo ciekawe i zajmuj¹ce. Zaprosze-
ni shihan uczyli nas odpowiednie-
go podejœcia do treningu by karate
by³o trenowane z pasj¹, profesjo-
nalizmem, a przede wszystkim, by
mia³y ducha kyokushin. Urozma-
icone treningi, doskona³a zabawa
podczas Sayonara, trening na Sta-
rym Mieœcie, bardzo wymagaj¹cy
egzamin wszystko to stanowi³o
o klimacie, jaki towarzyszy impre-
zom organizowanym przez Kara-
te Shinkyokushin.

22-23 wrzeœnia br., by³ pocz¹t-
kiem startów Le¿ajskich karate-

W roku szkolnym 2011/12 odby³
siê kolejny Powiatowy Konkurs
Historyczny pod has³em „PAÑ-
TWO POLSKIE w XVI-XVIII
wiek (1572-1795) z uwzglêdnie-
niem HISTORII ZIEMI LE¯AJ-
SKIEJ w tym okresie”, dla
uczniów gimnazjum powiatu le-
¿ajskiego. W konkursie uczestni-
czy³y nastêpuj¹ce gimnazja: Gro-
dzisko Dolne, Grodzisko Górne,
Le¿ajsk, Wola Zarczycka i Nowa
Sarzyna. Uczestnik na etapie szkol-
nym i powiatowym mia³ do roz-
wi¹zania test zawieraj¹cy pytania
zamkniête i otwarte. Na etapie
powiatowym w drugiej czêœci pisa³
rozprawkê na okreœlony temat. Py-
tania na etap szkolny i powiatowy
opracowa³ mgr Antoni Berezie-
wicz- nauczyciel w Zespole Szkó³
Licealnych im. B. Chrobrego w Le-
¿ajsku.

W miesi¹cu grudniu 2011 r. od-
by³y siê eliminacje szkolne, w któ-
rych uczestniczy³o 46 gimnazjali-
stów.

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Historycznego
organizowanego przez Gimnazjum Jana Paw³a II w Nowej Sarzynie

Do etapu powiatowego zakwa-
lifikowa³o siê 15 uczniów. Elimi-
nacje powiatowe odby³y siê w dniu
15 marca 2012 roku w Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Nowej Sarzy-

Organizatorzy konkursu gratuluj¹ laureatom, finalistom i uczestnikom eliminacji szkol-

nych. Wszystkim nauczycielom historii dziêkujemy za zachêcenie do udzia³u i podjêcie

trudu przygotowania uczniów do konkursu. Zapraszamy do udzia³u w kolejnej edycji

konkursu.

Patronat nad konkursem objêli: Janina Sagatowska – Senator RP, Zbigniew Rynasie-

wicz – Pose³ RP, Stanis³aw Bartnik – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

Dyrektor ZSL im. B. Chrobrego w Le¿ajsku, Jan Kida – Starosta Le¿ajski, Piotr Urban–

Burmistrz Miasta Le¿ajska, Jerzy Paul – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Les³aw

Sarzyñski – Prezes TMZ Le¿ajskiej, Wydzia³ Promocji, Kultury i Wspó³pracy Miêdzynarodo-

wej Starostwa Powiatowego, Ksiêgarnia „Werset” s.c. Wiatr H.A., G¹sior T. w Nowej

Sarzynie, Dyrekcja i Rada Rodziców Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Nowej Sarzynie.

Organizatorzy konkursu dziêkuj¹ wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród. Stani-

s³aw Smycz by³ koordynatorem z ramienia Rady Pedagogicznej.

Laureatami Powiatowego Konkursu

Historycznego w roku szkolnym

2011/12 zostali:
1. Bartosz Tworkowski, Gimnazjum

w Nowej Sarzynie
2. Agnieszka Kisiel, Gimnazjum w Gro-

dzisku Dolnym
3. Sylwester Grab, Gimnazjum w No-

wej Sarzynie
4. Maciej Jakucki, Gimnazjum w Le¿aj-

sku
5. Katarzyna Kusy, Gimnazjum w No-

wej Sarzynie

Finalistami Powiatowego Konkursu

Historycznego w roku szkolnym

2011/12 zostali:

1. Bart³omiej GoŸdziewski, Gimnazjum
w Le¿ajsku,

2. Konrad Padowski, Gimnazjum
w Nowej Sarzynie,

3. Marcin ̄ uraw, Gimnazjum w Nowej
Sarzynie,

4. Katarzyna Sarzyñska, Gimnazjum
w Le¿ajsku,

5. Dawid Banaœ, Gimnazjum w Le¿ajsku,
6. Anna Kuras, Gimnazjum w Grodzi-

sku Górnym,
7. Agnieszka Rydzik, Gimnazjum w Gro-

dzisku Dolnym,
8. Klaudia Florek, Gimnazjum w Woli

Zarczyckiej.

nie. Uczestniczy³o w nich 13 ucz-
niów.

18 maja 2012 roku odby³o siê
uroczyste podsumowanie konkur-
su i wrêczenie nagród laureatom.

Zawodnik CSWiS Le¿ajsk zakwalifikowany
na Mistrzostwa Europy w Karate Shinkyokushin 2012
W dniach 31.08-2.09 br. odby³ siê
Letni Miêdzynarodowy Obóz Kara-
te Shinkyokushinkai, w którym
wziê³o udzia³ ponad 200 karate-
ków z Japonii, Armenii, Bia³orusi,
Indii, Danii, Hiszpanii, Francji, Li-
twy, Kazachstanu i Polski. Nasz
klub reprezentowa³y 4 osoby.

ków z CSWiS w sezonie 2012-2013.
W sobotê odby³ siê w Opolu Tur-
niej Kwalifikacyjny do Mistrzostwa
Europy M³odzie¿owców U-22 i Ka-
detów. Do Opola pojecha³ Sensei
Adam Dziki – sêdzia, Sensei Adam
WylaŸ – sekundant oraz zawodnik
Marcin WylaŸ. W Turnieju wystar-
towa³o 102 zawodników z 21 klu-
bów. Nasz zawodnik uzyska³ kwa-

Wiêcej informacji

na stronie

http://www.karate-lezajsk.pl �Trzeci od lewej Marcin WylaŸ.

lifikacjê do startu w Mistrzostwach
Europy zajmuj¹c na turnieju III
miejsce w kumite do 75 kg.

Marcinowi ¿yczymy dalszych
sukcesów, pozdrowienia, Osu!

MD

�Letni Miêdzynarodowy Obóz Karate Shinkyokushinkai
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Le¿ajski turniej ju¿ wiele miesiê-
cy wczeœniej znalaz³ siê w oficjal-
nym kalendarzu imprez firmowa-
nych przez najwiêksz¹ i najbardziej
presti¿ow¹ œwiatow¹ organizacjê
jak¹ jest International Karate Or-
ganization (IKO). Informacja na
oficjalnej stronie IKO spowodowa-
³a, ¿e turniej cieszy³ siê wielkim za-
interesowaniem, tak w kraju jak
i za granic¹.

Zawody choæ zorganizowane
w najwiêkszej w Powiecie Le¿ajskim
hali widowiskowo-sportowej Zespo-
³u Szkó³ Licealnych ledwo pomie-
œci³a wszystkich zawodników, orga-
nizatorów i widzów. Samych tylko
zawodników zg³oszonych do tur-
nieju by³o 311 z 45 klubów. Karate-
cy reprezentowali szeœæ krajów.
Oprócz Polski w turnieju udzia³
wziê³y ekipy z Ukrainy, S³owacji,
Hiszpanii, Wêgier i Bia³orusi. Ze
swoimi ekipami do Le¿ajska przy-
jechali równie¿ liderzy narodowych
organizacji IKO: z Khersonu na
Ukrainie S. Vsevolodov (5 dan),
z Barcelony shihan D. Lorente
(5 dan) i z Budapesztu shihan
K. Halasz (5 dan). Nasz Kraj re-
prezentowali liderzy polskiej IKO

shihan E. Dadzibug (5 dan) z So-
snowca i shihan J. Czerniec (5 dan)
z Lublina.

Najbardziej utytu³owanymi za-
wodnikami jacy wziêli udzia³ w tur-
nieju byli: Eldar Ismailov (Ukraina)
aktualny Mistrz Europy Seniorów,
Marianna Werbitska (Ukraina) ak-
tualna Mistrzyni Europy seniorek,
Vanessa Martinez (Hiszpania) me-
dalistka ostatnich Mistrzostw Eu-
ropy i Vivien Halasz (Wêgry) me-
dalistka „All American Open
2012”.

Rywalizacja na turnieju sta³a na
bardzo wysokim poziomie. Szcze-
gólnie goœcie z Ukrainy „wysoko
zawiesili poprzeczkê” pokazuj¹c
bardzo dobre przygotowanie do
turnieju. Potwierdzeniem domina-
cji Ukraiñców w wielu kategoriach
by³o zdobycie przez nich pierwsze-
go miejsca w klasyfikacji dru¿yno-
wej turnieju.

Przy tak du¿ej liczbie uczestni-
ków w tym wielu z zagranicy nie-
zbêdnym by³o dok³adne rozplano-
wanie zawodów. Po raz pierwszy
w zawodach organizowanych przez
LKKK wykorzystano metodê sto-
sowan¹ na najwiêkszych turnie-

jach. Metoda polega³a na nadaniu
ka¿demu zawodnikowi i ka¿dej
walce (od eliminacji po fina³) indy-
widualnego numeru. Zawodnicy
dok³adnie wiedzieli kiedy odbywaj¹
siê ich walki, organizatorzy „pano-
wali” nad kolejnoœci¹ walk i zawod-
nikami mimo czasem m³odego wie-
ku a czasem i bariery jêzykowej. Ko-
munikaty w czasie zawodów, zapo-
wiedzi na trzech matach, gdzie rów-
nolegle odbywa³a siê rywalizacja
prowadzone by³y zarówno w jêzy-
ku polskim, jak i angielskim.

Wydaje siê, ¿e wielomiesiêczny trud
w³o¿ony w organizacjê turnieju po-
zwoli³ na sprawne rozegranie tak du-
¿ej miêdzynarodowej imprezy.

Podczas turnieju rozdane zosta-
³y pami¹tkowe nagrody dla wspo-
magaj¹cych pracê sportowo-wy-
chowawcz¹ prowadzon¹ od dwu-
dziestu lat przez Le¿ajski Klub Ky-
okushin Karate. Nagrodami wyró¿-
nieni zostali miedzy innymi Pose³
na Sejm RP pan Zbigniew Ryna-
siewicz, samorz¹dowcy w tym bur-
mistrz Le¿ajska Pan Piotr Urban,
burmistrz Miasta i gminy Nowa
Sarzyna Pan Jerzy Paul, kierownicy
wspó³pracuj¹cych klubów, dzia³a-

IKO GALIZIA CUP 2012

Centralnym punktem obchodów dwudziestej rocznicy powstania Le¿aj-
skiego Klubu Kyokushin Karate (LKKK) by³ rozegrany 29 wrzeœnia 2012
roku miêdzynarodowy turniej „IKO GALIZIA CUP 2012”.

cze, zawodnicy i inne osoby, bez
których wsparcia le¿ajski klub nie
mia³by tylu sukcesów i tak silnej
pozycji w polskim karate Kyoku-
shin. Turniej sta³ na bardzo wyso-
kim poziomie organizacyjnym
i sportowym. Mo¿na by³o zobaczyæ
wiele widowiskowych i efektyw-
nych walki w wykonaniu zawodni-
ków z czo³ówki europejskiej. Na-
grody zwyciêzcom poszczególnych
kategorii wrêczali Wicestarosta Le-
¿ajski Marek Kogut, Prezes LKKK
Miros³aw Holda i Prezes Polskiej Fe-
deracji Karate Kyokushin Shihan
Eugeniusz Dadzibug.

Na tradycyjnym po zawodach
spotkaniu (sajonara) z udzia³em
organizatorów i reprezentantów
goszcz¹cych ekip dosz³o do podsu-
mowania zarówno w³aœnie zakoñ-
czonych zawodów, jak i ca³ej dwu-
dziestoletniej dzia³alnoœci Klubu.
Goœcie zarówno z Bia³orusi, Ukra-
iny, jak i z Hiszpanii z³o¿yli na rêce
sensei Dariusza Burdy podziêkowa-
nie za zaproszenie na turniej oraz
zaprosili le¿ajsk¹ ekipê do odwie-
dzenia Khersonu (Ukraina) i Bar-
celony.

DB
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W wiêkszoœci zawodów, w któ-
rych bra³a udzia³ zajmowa³a I miej-
sca, jako przyk³ad mo¿na podaæ
chocia¿by Mistrzostwa Polski
w Rzeszowie (2006 r.), III Puchar
Polski w Sulechowie (2006 r.),
M³ode Talenty w Chorzowie
(2006 r.), Puchar Polski we Wro-
c³awiu (2007 r.), Puchar Polski
w Zielonej Górze (2008 r.), II Pu-
char Polski w Babimoœcie (2008 r.),
Mistrzostwa Polski Juniorów
w Poznaniu (2009r.). Joasia z suk-
cesami uczestniczy³a równie¿
w zawodach miêdzynarodowych
zdobywaj¹c br¹zowe medale,
m.in. w  Sankt-Petersburgu
(2009 r.), podobnie w Metz
(2010 r.) oraz w 2010 r. na Dru¿y-
nowych Mistrzostwach Europy
Juniorek w Bu³garii (Warna).

Bez w¹tpienia Asia jest utalen-
towan¹ akrobatk¹, a potwierdze-
niem tego by³o przyznanie w 2009r.
Joasi nagrody Powiatu Le¿ajskiego
w dziedzinie sportowej za wybitne
osi¹gniêcia.

Pozosta³e sukcesy Joasi

w tym roku:

� Z³oty medal na Pucharze Polski
w Akrobatyce Sportowej – dys-

cyplina: skoki na œcie¿ce, Bren-

na, 15-17.06.2012 r.
� Z³oty medal na Mistrzostwach

Polski Juniorów w Akrobatyce

Sportowej – dyscyplina: skoki na
œcie¿ce i trampolinie, Chorzów,

22-23.09.2012 r.

Trzy z³ote medale

O sukcesach sportowych w akrobatyce sportowej Joasi Czapla z Pisko-
rowic pisaliœmy ju¿ nie raz. Choæ jest jeszcze bardzo m³od¹ osob¹
(w grudniu skoñczy 18 lat), to ju¿ na swoim koncie ma sukcesy,
o których zdobyciu marzy niejeden sportowiec.

Obecnie Joasia jest zawodniczk¹
UKS AS Zielona Góra. To w³aœnie
w tym klubie odnosi teraz sukcesy.
Do najwa¿niejszych, ostatnio zdo-
bytych, trzeba zaliczyæ Z³oty Me-
dal na 58 Mistrzostwach Polski
Seniorów w Akrobatyce Sportowej
(10-11.03 br.). Ten sukces jest wyj¹t-
kowy, poniewa¿ tam Asia otrzyma-
³a nominacjê na wyjazd na Igrzy-
ska Sportów Nieolimpijskich
„Word Games” które odbêd¹ siê
w lipcu 2013 r. w Kolumbii!

World Games to rozgrywana od
1981r. miêdzynarodowa impreza,
organizowana w rok po letnich
igrzyskach olimpijskich przez In-
ternational World Games Associa-
tion (IWGA) pod patronatem Miê-
dzynarodowego Komitetu Olim-
pijskiego (MKOl). W programie
znajduj¹ siê dyscypliny, które nie
s¹ reprezentowane na Igrzyskach
Olimpijskich. Ciekawostk¹ jest
zapewne informacja, i¿ gospoda-
rzem tych¿e Igrzysk w 2017 r. bê-
dzie Wroc³aw!

To ogromne wyró¿nienie i wiel-
ka szansa dla Joasi! Niestety, wy-
jazd na Igrzyska Sportów Nieolim-
pijskich „Word Games” do Kolum-
bii poci¹ga za sob¹ koszty.

W tym miejscu zwracamy siê do
Pañstwa z proœb¹ o pomoc w ze-
braniu kwoty (ok. 14 tys. z³.)
umo¿liwiaj¹cej Joasi udzia³ w tej
olimpiadzie. Wszystkie osoby za-
interesowane wsparciem tej
m³odej osoby prosimy o kontakt
z trenerem (p. Rados³aw Wal-
czak-tel. 605-422-600) lub tat¹
Joasi (p. W³adys³aw Czapla: 602-
809-284).

Pomó¿my Joasi zdobywaæ dla nas
medale! Wspierajmy m³odych spor-
towców, którzy poprzez udzia³
w tak znanych wydarzeniach spor-
towych promuj¹ równie¿ swoje ro-

dzinne strony. Asia w znakomity
sposób przyczynia siê do rozs³awie-
nia naszego Powiatu Le¿ajskiego.

Jeszcze w tym roku Joasia wy-
st¹pi na Grand Prix Polski w £añ-
cucie (9-11 listopada br.).

Gratulujemy sukcesów i trzyma-
my kciuki za wyniki w kolejnych
zawodach!

mab

Sportowe zmagania zainauguro-
wa³ pojedynek M³odej Resovii z Fe-
niksem Le¿ajsk, zakoñczony zwy-
ciêstwem goœci z Rzeszowa 2-1. Jed-
nak najwiêksze emocje wzbudzi³o
wejœcie na parkiet ekip Asseco Re-
sovii i Fenerbahce Grundig. Roze-
grane pomiêdzy tymi zespo³ami
spotkanie dostarczy³o publicznoœci
wielu sportowych wra¿eñ. Da³o bo-
wiem mo¿liwoœæ podziwiania w ak-
cji medalistów igrzysk olimpijskich,
mistrzostw Europy czy zwyciêzców
Ligi Œwiatowej. Kibice dopingowa-
li m.in. jednego z najlepszych ata-
kuj¹cych na œwiecie, Mistrza Olim-
pijskiego z Sydney, dwukrotnego
Mistrza Europy Ivana Miljkovicia,
Novicê Bielicê, Mateja Cerniæa, Pio-
tra Nowakowskiego, Zbigniewa
Bartmana, Paula Lotmana, Jocha-
na Schopsa i Krzysztofa Ignaczaka.
Spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem
3–1 dla Asseco Resovii, przy czym
set czwarty (wygrany przez Fener-
bahce) by³ setem pokazowym.

zst

Gwiazdy œwiatowej siatkówki w Zespole Szkó³ Technicznych
Marzeniem ka¿dego kibica siatkówki jest bez w¹tpienia mo¿liwoœæ obejrzenia „na ¿ywo” najwiêkszych
gwiazd tej dyscypliny sportu. Tak¹ okazjê mieli szczêœliwcy, którym uda³o siê zdobyæ bilety na rozegrany
21 wrzeœnia br. w hali widowiskowo-sportowej ZST mecz pokazowy Mistrza Polski Asseco Resovii Rzeszów
z Mistrzem Turcji Fenerbahce Grundig Stambu³.

�Kibice siatkówki szczelnie wype³nili halê ZST.

Joasi Czapla z Piskorowic!



Siedziba biura w Le¿ajsku: ul. Œw. Jana z Dukli 18 (ma³a obwodnica).
Kontakt: 693 969 917; (17) 242 13 33. Wiêcej informacji na www.alicja-dom.pl

ATRAKCYJNA OFERTA!
Dom wolnostoj¹cy
do zamieszkania.
Piêtrowy, ca³kowicie podpiw-
niczony o pow. ca³kowitej ok.
200 m2.
Dzia³ka pow. ok. 16 ar
Le¿ajsk, ul. Sandomierska

DOM wolnostoj¹cy partero-
wy z poddaszem u¿ytkowym,
ca³kowicie podpiwniczony
o pow. ca³kowitej ok. 220 m2.
Media: energia w budynku,
gaz – w drodze, woda i
kanalizacja do budynku
Dzia³ka pow. 21 ar.
Dêbno ok. 8 km od Le¿ajska

DOM JEDNORODZINNY
ok. 8 km od Le¿ajska
w centrum Kury³ówki
(stan surowy zamkniêty).
Media: woda – przy³¹cz na
dzia³ce, gaz – przy³¹cz w bu-
dynku, kanalizacja w projek-
cie gminy.
Dzia³ka ok. 16 ar.

Doskona³a propozycja
dla osób poszukuj¹cych
ma³ego domu w mieœcie!
Dzia³ka o pow. 2 ar 9 m2

Le¿ajsk, Rynek ul. Górna 4.

ATRAKCYJNE
DZIA£KI
w Kury³ówce
ok. 9 km
od Le¿ajska.

1. Budowlana, pow. ok. 21 ar.
Cena ofertowa 63 000 z³
2. Grunty rolne o pow. ok. 3,85 ha, w tym 12 ar grunty leœne
Cena ofertowa 46 200 z³
3. Dzia³ka budowlana ok. 1 ha
Cena ofertowa 180 000 z³

ATRAKCYJNE DZIA£KI
w Le¿ajsku,
ul. Podzwierzyniec.
Dzia³ki 2 x 10 ar.
Media: gaz, woda, energia,
kanalizacja ok. 200 m

Cena ofertowa 8 500 z³/ar

KAWALERKA
– odrêbna w³asnoœæ
o pow. 34 m2, III piêtro.
Jeden du¿y pokój z zadaszo-
nym balkonem, kuchnia
z oknem, ³azienka z WC, przed-
pokój, garderoba
Le¿ajsk, osiedle na Podklasz-
tornem.

Cena ofertowa 102 000 z³

Dwustronne, ciep³e,
s³oneczne mieszkanie
o pow. 58 m2 na I p.
Trzy pokoje, kuchnia, balkon,
³azienka, WC, przedpokój.
Nowa Sarzyna,
ul. B. Prusa 10

ATRAKCYJNE MIEJSCE
do zamieszkania oraz
mo¿liwoœæ otwarcia
agroturystyki z uwagi na bar-
dzo dobr¹ lokalizacjê.
TRZY BUDYNKI posadowione
na dzia³ce o pow. 32 ar.
Media: woda, energia, kanalizacja.
£ukowa, ok. 2 km
od Nowej Sarzyny

OSIEDLE DOMÓW JEDNORO-
DZINNYCH w Le¿ajsku,
ul. Klonowa
Do wyboru TYLKO 2 domki
o pow. ok. 190 m2, z gara¿em.
dzia³ka ok. 3 ar.
Stan surowy zamkniêty.

Cena ofertowa 530 000 z³

Cena ofertowa 165 000 z³

Cena ofertowa 160 000 z³

Cena ofertowa 155 000 z³

Cena ofertowa 199 000 z³

Cena ofertowa 190 000 z³

Cena ofertowa 120 000 z³

WYNAGRODZENIE DLA POŒREDNIKA PONOSI SPRZEDAJ¥CY

OG£OSZENIE P£ATNE
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