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S¹ chwile warte zatrzymania… i tak na pewno zostanie zapamiêtana
na d³ugie lata Studniówka, która odby³a siê 28 stycznia 2012 roku
w Zespole Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku.

Ograniczenia nie dotycz¹ regularnej komunikacji autobuso-
wej i gimbusów dowo¿¹cych dzieci do szkó³ z zachowaniem
nominalnej liczby pasa¿erów.

Informacja od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.00-15.00, tel. 17 242 11 81.

Kierownik
Zarz¹du Dróg Powiatowych

Marian Dudek

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych,

pragnê z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia

zdrowia, pogody w sercu

i radoœci p³yn¹cej z faktu

Zmartwychwstania Pañskiego

oraz wszelkiej pomyœlnoœci.

Niech œwi¹teczne dni up³yn¹

w mi³ej i rodzinnej atmosferze.

Zarz¹d Dróg Powiatowych zawiadamia,
¿e w okresie wystêpowania

wiosennych prze³omów w 2012 r.
na sieci dróg powiatowych

bêd¹ wprowadzane

OGRANICZENIA RUCHU.

PODZIÊKOWANIA

Za pracê i trud w³o¿ony w przy-
gotowanie balu i przeniesienie go
z marzeñ do rzeczywistoœci serdecz-
nie dziêkujemy wszystkim Rodzi-
com, szczególnie pani Magdalenie
D¹bek, pani Beacie Kaszyckiej,
pani Jolancie Karaœ, panu Krzysz-
tofowi Sobejko, panu Krzysztofo-
wi Muskusowi.

Dziêkujemy dyrekcji i wycho-
wawcom za pomoc, wszelkie do-
bre rady i wskazówki oraz wsparcie

nas i naszych rodziców przy orga-
nizacji balu studniówkowego.

Szczególne podziêkowania kie-
rujemy do pani profesor Lucyny
S³oniec i pani profesor El¿biety
Naróg, to przede wszystkim dziêki
nim mieliœmy wyj¹tkowy i nieza-
pomniany bal studniówkowy.

Prosimy przyj¹æ od na tak ma³o,
ale za to p³yn¹ce z 386 serc s³owo
DZIÊKUJEMY.

Maturzyœci 2012

Naczelnik Urzêdu Skarbowego
w Le¿ajsku

informuje, ¿e zeznania podatkowe
za 2011 rok

w dniach 27 i 30 kwietnia 2012 r.
bêd¹ przyjmowane
w godz. 7.15-18.00

oraz w dniu 28 kwietnia 2012 r.
(sobota)

w godz. 9.00-13.00

Urz¹d SkarbowyUrz¹d Skarbowy
bêdzie pracowa³ d³u¿ej!bêdzie pracowa³ d³u¿ej!

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Le¿ajsku
Wies³aw Cisek

Weso³ego Alleluja!
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Wczeœniej, na sesji w dniu 17 lute-
go br. poprzedni Wicestarosta, pan
Robert ¯o³ynia z³o¿y³ rezygnacjê
z tej funkcji.
Pan Robert ¯o³ynia dzia³a w Ra-
dzie Powiatu ju¿ od 10 lat.
W czasie II kadencji Rady Powiatu
Le¿ajskiego, a wiêc w czasie od
XI.2002 r. do X.2005r. by³ radnym
Rady Powiatu, a nastêpnie od
XI.2005 r. do X.2006 r. pe³ni³ funk-
cjê Wicestarosty Le¿ajskiego.
W trakcie III kadencji Rady Powia-
tu Le¿ajskiego, a wiêc w latach od
XI. 2006r. do XI.2010r. sprawowa³
funkcjê Starosty Le¿ajskiego.
W czasie obecnej, IV kadencji Rady
Powiatu, czyli od XII. 2010r. radni
powierzyli mu stanowisko Wicesta-
rosty Le¿ajskiego.
Rezygnuj¹c ze stanowiska Wicesta-
rosty, pan Robert ¯o³ynia nadal
pozosta³ radnym Rady Powiatu.
Obecnie pracuje w Urzêdzie Mar-
sza³kowskim na stanowisku zastêp-
cy dyrektora Departamentu Roz-
woju Regionalnego.

Tekst i foto: mab

Na sesji Rady Powiatu Le¿ajskie-
go w dniu 15.03.br. radni Rady Po-
wiatu Le¿ajskiego wybrali nowe-
go Wicestarostê Le¿ajskiego. Zo-
sta³ nim pan Marek Kogut, który
jest radnym Powiatu Le¿ajskiego
obecnej kadencji.

� Radni wybrali Wicestarostê w g³osowaniu tajnym, które poprzedzi³o potwierdzenie

odbioru kart do g³osowania.

Marek KogutMarek KogutMarek KogutMarek KogutMarek Kogut zamieszka³y

w Kury³ówce. Jest absolwentem

Politechniki Rzeszowskiej – Wy-

dzia³ Budowy Maszyn i Lotnic-

twa oraz Podyplomowych Stu-

diów Menad¿erskich na UMCS

w Lublinie – filia w Rzeszowie.

Dotychczas pracowa³ w Urzê-

dzie Marsza³kowskim. Wcze-

œniej by³ Sekretarzem Gminy

Kury³ówka.

Radni wybrali
Wicestarostê Le¿ajskiego

Chrystus prawdziwie Zmartwychwsta³!

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych ¿yczymy,
aby blask prawdy o Zmartwychwstaniu

rozœwietla³ wszelkie mroki codziennoœci,
a wiara w nowe ¿ycie nape³nia³a serca

wszystkich radoœci¹ i pokojem!

Radosnego Alleluja!

Starosta Le¿ajski
Jan Kida

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Le¿ajskiego

Tadeusz Trêbacz
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Starosta Le¿ajski Jan Kida oraz Dy-
rektor Muzeum Andrzej Chmura
wrêczyli podziêkowania za czterolet-
ni¹ pracê na rzecz rozwoju Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej cz³onkom Rady
I kadencji, a byli to: Antoni Berezie-
wicz, Józef Pó³æwiartek, Dariusz ̄ ak,
Bogumi³ Pempuœ, Stanis³aw Chmu-
ra, Roman Kostyra oraz Piotr Urban.
Nastêpnie wrêczono akty nomina-
cji nowo wybranej Radzie. W sk³ad
Rady II kadencji weszli Zbigniew
Rynasiewicz, Maria Horoszko,
Ma³gorzata Walania, Leszek Po³eæ,
Leszek Sarzyñski, Józef Pó³æwiartek
i Antoni Bereziewicz. Uczestnicy
wybrali równie¿ spoœród siebie Prze-
wodnicz¹cego Rady (zosta³ nim
pan Antoni Bereziewicz) oraz Za-
stêpcy Przewodnicz¹cego (na to
stanowisko wybrano p. Ma³gorza-
tê Walania). W kolejnym punkcie
spotkania nast¹pi³o zapoznanie
Rady z kompetencjami wynikaj¹-

Pierwsza norma dotyczy zarz¹dza-
nia œrodowiskowego. Jej podsta-
wowym za³o¿eniem jest poprawa
relacji miêdzy skutkami dzia³alno-
œci cz³owieka, a œrodowiskiem oraz
wspomaganie dzia³añ zwi¹zanych
z ochron¹ œrodowiska i zapobie-
ganie zanieczyszczeniom. Wdro-
¿enie sytemu zgodnego z norm¹
œrodowiskow¹ oznacza podejmo-
wanie dzia³añ maj¹cych na celu
poprawê œrodowiska, zmniejszenie
kosztów zwi¹zanych z ogranicze-
niem zu¿ycia energii elektrycznej,
wody czy gazu, zmniejszenie ilo-
œci wytwarzanych odpadów i ich
segregowanie, politykê eduka-
cyjn¹ polegaj¹c¹ na zwiêkszeniu
œwiadomoœci ekologicznej. Certy-
fikacja na zgodnoœæ z wymogami
normy ISO 14001 oznacza, i¿ pod-
miot jest zaanga¿owany w ochro-
nê œrodowiska.

Pozytywny wynik
auditu certyfikuj¹cego
w Starostwie Powiatowym!
Po kilku miesi¹cach przygotowañ
Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku
przyst¹pi³o do zewnêtrznego audi-
tu sprawdzaj¹cego zgodnoœæ wdro-
¿onego systemu z normami EN ISO
14001:2004 i PN-N-18001- 2004. Organizator XI Regionalnego,

i V Podkarpackiego Przegl¹du Pieœni Maryjnej

pn. „Znak Nadziei”
– Zespó³ Szkó³ Licealnych im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku

zaprasza dzieciêce i m³odzie¿owe chóry,
zespo³y wokalno-muzyczne,

solistów reprezentuj¹cych szko³y podstawowe,
gimnazjalne, ponadgimnazjalne, szko³y muzyczne jak i parafie

oraz oœrodki kultury do udzia³u w tegorocznym przegl¹dzie.

Rada Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
II kadencji zosta³a wybrana
W dniu 12.03. br. w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej odby³o siê spotkanie Rady Muzeum I kadencji oraz nowo wybranej Rady II kadencji.

cymi z ustawy o muzeach oraz
z regulaminem dzia³alnoœci Rady
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.
Rada Muzeum sprawuje nadzór
nad wype³nianiem przez instytu-
cjê kultury powinnoœci wobec zbio-
rów i spo³eczeñstwa, w szczególno-
œci nad realizacj¹ celów okreœlonych
w art. 1 ustawy o muzeach z dnia

21 listopada 1996 r., a tak¿e ocenia,
na podstawie przed³o¿onego przez
dyrektora muzeum sprawozdania
rocznego z dzia³alnoœci, dzia³alnoœæ

muzeum oraz opiniuje przed³o¿o-
ny przez dyrektora roczny plan
dzia³alnoœci.

KÆ

Norma PN-N-18001- 2004 zawie-
ra wymagania dotycz¹ce identyfi-
kacji zagro¿eñ wystêpuj¹cych w or-
ganizacji oraz oceny zwi¹zanego
z nimi ryzyka zawodowego. Jej
wdro¿enie pozwala na identyfika-
cjê zagro¿eñ w zakresie bezpieczeñ-
stwa pracowników i Interesantów,
zmniejszenie iloœci urazów i wypad-
ków przy pracy, wzrost zaufania
pracowników do organizacji oraz
poprawê warunków pracy.
Audit przeprowadzony przez przed-
stawiciela niezale¿nej jednostki cer-
tyfikuj¹cej TUV Rheinland wykaza³,
¿e urz¹d spe³nia wymagania obu
norm  i zostanie rekomendowany
do przyznania certyfikatu w zakresie
„œwiadczenia us³ug administracji sa-
morz¹dowej, zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ publicznych na rzecz Intere-
santów Starostwa Powiatowego w Le-
¿ajsku przy uwzglêdnieniu wyma-
gañ na rzecz ochrony œrodowiska,
poprawy warunków pracy i ochro-
ny zdrowia pracowników zgodnie
z przyjêt¹ „Polityk¹ Bezpieczeñstwa
i Higieny pracy” oraz „Polityk¹ Œro-
dowiskow¹”.

� Pan Antoni Bereziewicz zosta³ ponownie wybrany Przewodnicz¹cym Rady Muzeum

Ziemi Le¿ajskiej.

� Spotkanie Rady Muzeum otworzy³ Starosta Le¿ajski Jan Kida.

Pe³nomocnik ds. SZJ

Przegl¹d objêty zosta³ honorowym patronatem przez Kustosza
Sanktuarium O. dr Joachima Ciupê oraz Kuratora Oœwiaty Pana
Jacka Wojtasa i odbêdzie siê 20 maja 2012 r. w godzinach:
I czêœæ: od 12.00 do 13.00, II czêœæ: od godz. 14.00 do zakoñ-
czenia w Bazylice OO. Bernardynów w Le¿ajsku.

Wszelkie informacje dotycz¹ce przegl¹du mo¿na znaleŸæ na stronie

internetowej Zespo³u Szkó³ Licealnych, tj. www.zslchrobry.lezajsk.pl

oraz pod numerem telefonu (17) 242 00 19 w godzinach od 7:30 do

14:30.

Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ do 30 kwietnia 2012 r.
Zapraszamy do udzia³u.

Organizatorzy

..
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W pikiecie poparcia i obrony S¹du
Rejonowego w Le¿ajsku wziêli
udzia³ pracownicy tego¿ s¹du oraz
samorz¹dowcy, a mianowicie: Lu-
cjan Czenczek – Cz³onek Zarz¹du
Powiatu Le¿ajskiego, Marek Kogut
– radny Powiatu Le¿ajskiego (obec-
ny Wicestarosta Le¿ajski), Andrzej
Rychel – zastêpca Burmistrza Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna, Robert
M¹dry – radny Gminy Le¿ajsk, Sta-
nis³aw Bieñkowski – radny Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna.
Wraz z pracownikami S¹du Rejo-
nowego w Le¿ajsku na protest przy-
byli tak¿e pracownicy s¹du z Ni-
ska, który podobnie jak i nasz s¹d
w Le¿ajsku, mo¿e ulec niekorzyst-
nym przekszta³ceniom, a w dal-
szym etapie likwidacji.
Kilkusetosobowa grupa protestu-
j¹cych uczestników pikiety doma-
ga³a siê uznania, ¿e powa¿na reor-
ganizacja s¹downictwa, bêdzie
utrudnieniem i zamkniêciem do-
stêpnoœci do s¹downictwa w tych
regionach, w których s³u¿¹ one
mieszkañcom. Spodziewana reor-
ganizacja spowoduje, ¿e z wielu
mniejszych miejscowoœci miesz-
kañcy bêd¹ musieli docieraæ do in-
nych s¹dów, które przejm¹ pracê
tych likwidowanych, a dotarcie do
nich, bêdzie dla nich zwi¹zane nie
tylko z utrudnieniami komunika-
cyjnymi, lecz tak¿e wyd³u¿y okres
oczekiwania na rozstrzygniêcia
spraw. W czasie wyjazdu Lucjan
Czenczek – Cz³onek Zarz¹du Po-
wiatu Le¿ajskiego odczyta³ apel, jaki
zosta³ wystosowany do Ministra
Sprawiedliwoœci Jaros³awa Gowina
w obronie S¹du w Le¿ajsku, który
wraz z zebranymi podpisami
w obronie s¹du zosta³ przekazany
do ministerstwa.
Kolejna manifestacja w obronie
s¹dów odby³a siê w pi¹tek 16 mar-
ca br. Tym razem pojechali pracow-
nicy s¹du le¿ajskiego, ni¿añskiego
i stalowowolskiego. Protestowali
wspólnie z kilkoma s¹dami z Pod-
karpacia, jak równie¿ tysi¹cami
osób z innych s¹dów. Z przedsta-
wicieli lokalnych samorz¹dów w wy-

W obronie le¿ajskiego s¹du
28 lutego br. przed Ministerstwem
Sprawiedliwoœci w Warszawie od-
by³a siê pikieta pracowników s¹-
dów, samorz¹dowców i mieszkañ-
ców z 43 powiatów zagro¿onych
likwidacj¹ sadów. Ministerstwo
Sprawiedliwoœci planuje likwida-
cjê a¿ 122 s¹dów rejonowych
w ca³ej Polsce. W ich miejsce zo-
stan¹ powo³ane wydzia³y zamiej-
scowe przy s¹dach powiatowych
– nierzadko nawet 50 kilometrów
dalej!

jeŸdzie wzi¹³ udzia³ m.in. Marek
Kogut – Wicestarosta Le¿ajski.
Zebranie rozpoczê³o siê przed Sej-
mem RP, a nastêpnie pikietuj¹cy
przemaszerowali pod Ministerstwo
Sprawiedliwoœci, gdzie szef gabine-

tu politycznego Piotr Dardziñski
zaprosi³ przedstawicieli protestuj¹-
cych, w tym Daniela Sajdyka –
wspó³organizatora manifestacji
z ramienia Ogólnopolskiego Pro-
testu Przeciwko Likwidacji Ma³ych
S¹dów, na rozmowy do minister-
stwa.

Tekst i foto: Daniel Sajdyk,
Robert Antczak,
Micha³ Urbanek

Szersza relacja z rozmowy w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
znajduje siê na: www.facebook.com/BronmySadow.

� Daniel Sajdyk z le¿ajskiego s¹du –

wspó³organizator manifestacji z ramienia

Ogólnopolskiego Protestu Przeciwko Li-

kwidacji Ma³ych S¹dów zosta³ zaproszo-

ny do rozmowy w Ministerstwie Sprawiedli-

woœci.

� Manifestacja w dniu 28.02.br.

� Delegacja z Le¿ajska pikietuj¹ca w obronie naszego s¹du 28.02.2012r.

� Delegacja z Le¿ajska pikietuj¹ca w obronie naszego s¹du 16.03.2012r.

� 16.03.br. Przejœcie pod Ministerstwo

Sprawiedliwoœci.

Fot. Micha³ Urbanek
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Szanowni Pañstwo,
Mieszkañcy Powiatu Le¿ajskiego
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹

o wsparcie budowy Pomnika
Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej 1940 r.

oraz Katastrofy Smoleñskiej 2010 r.,
na dziedziñcu muzealnym obok posadzonego

w roku 2009 dêbu ku czci kpt. Jana Filipa
– w ramach ogólnopolskiego programu

„Katyñ – ocaliæ od zapomnienia”

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przesz³oœci,
ten nie jest godzien szacunku teraŸniejszoœci,
ani nie ma prawa do przysz³oœci.

Józef Pi³sudski

Na pomniku z imienia i nazwiska uwiecznieni zostan¹ wszyscy znani
nam mieszkañcy Ziemi Le¿ajskiej, zamordowani na terenie Zwi¹zku
Sowieckiego w roku 1940 oraz umieszczone zostanie epitafium ku
czci ofiar Katastrofy Smoleñskiej z 10 kwietnia 2010 r.
W muzeum (w punkcie kasowo-informacyjnym) s¹ do nabycia ce-
gie³ki fundacyjne w kwotach: 20, 50, 100, 200, 500 z³., dobrowolne
wp³aty w formie darowizny mo¿na dokonywaæ na nr konta: 98 1240
2630 1111 0010 1630 5244 z dopiskiem „ Pomnik Pamiêci”. Uroczyste
ods³oniêcie pomnika planowane jest na 15 kwietnia 2012 r.
Szanowni Pañstwo, zachêcam gor¹co do pomocy w realizacji tego wie-
kopomnego przedsiêwziêcia ku pamiêci naszej i przysz³ych pokoleñ.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

Andrzej Chmura

Le¿ajsk, 5 marzec 2012 r.

Wystawa „W œwiecie monet i bank-
notów” ukazuje zbiór dawnych
monet oraz banknotów o wszela-
kich nomina³ach i wzorach. Eks-
pozycja zosta³a podzielona na kil-
ka paneli tematycznych: bankno-
ty okolicznoœciowe (kolekcjoner-
skie), banknoty œwiata, fa³szerstwa
i naœladownictwa monet, bankno-
ty plastikowe, monety inne ni¿
wszystkie, dukaty lokalne, monety
i medale Jan Pawe³ II, szlak bursz-
tynowy, kopie próbnych monet
polskich 1914 – 1939.
Dope³nieniem wystawy s¹ plansze
fotograficzne NBP pt: „Portrety i
monety”. Na ponad 100 fotogra-
fiach znaleŸli siê wybitni przedsta-

Wystawa pt. „Origami 3D” to
zbiór prac rêcznych, wykonanych
sztuk¹ orgiami 3D. Jest to odmia-
na orgiami, w której figury po-
wstaj¹ w wyniku po³¹czenia po-
wsta³ych wczeœniej zgodnie z regu-
³ami elementów. Takie pojedyncze
modu³y (np. modu³ zwany Sono-
be) ³¹czone s¹ w ca³oœæ, tworz¹c
bardziej skomplikowan¹ figurê.

Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Pan Bogdan Zdrojew-
ski, przyzna³ 100 tys. z³ dotacji dla
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej na za-
kup wyposa¿enia.

Wniosek zosta³ z³o¿ony w Depar-
tamencie Szkolnictwa Artystyczne-
go i Edukacji Kulturalnej MKiDN
do programu Rozwój Infrastruk-
tury Kultury.

W œwiecie monet

i banknotów
wiciele œwiata kultury i ¿ycia spo-
³ecznego, aktorzy, ekonomiœci, spor-
towcy, medaliœci olimpijscy oraz
podró¿nicy, którzy prezentuj¹ naj-
piêkniejsze monety okolicznoœcio-
we NBP. Tematyka ka¿dej z prezen-
towanych monet jest zwi¹zana
z dorobkiem zawodowym lub
¿yciem osobistym danej osoby.

Wystawa prezentowana jest
od 16.01 do 30.04.br.

w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.

Pomys³odawcami oraz organizato-
rami jest Polskie Towarzystwo Nu-
mizmatyczne, ko³o w Le¿ajsku,
z Andrzejem Szumilasem – Preze-
sem PTN.

Origami 3D

Twórcami s¹ Jerzy Kosmala i Janusz
Baj, mieszkañcy Le¿ajska. Origami
jest ich pasj¹. Na pytanie, jak zro-
dzi³a siê fascynacja do papierowych
trójk¹tów Pan Jerzy odpowiedzia³
„Po prostu zobaczy³em je na obrazku,
zaciekawi³o mnie to i tak powstawa³y
kolejne czêœci mojej kolekcji”. Kolek-
cja ta liczy ponad 35 figur, m.in.
³abêdzie, pingwiny, wiewiórki,
smok wawelski.

Wystawa prezentowana jest
od 1.02.2012 r. do 31.03.2012 r.

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
W tym miejscu, w imieniu w³a-
snym i pracowników muzeum,
pragnê serdecznie podziêkowaæ
Panu Zbigniewowi Rynasiewiczo-
wi Pos³owi na Sejm RP, za okazan¹
pomoc i wsparcie dla statutowych
dzia³añ Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Chmura

Dyrektor Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej
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Koniec starego i pocz¹tek nowego
roku by³ dla Zespo³u niezwykle
pracowity. Na prze³omie listopada
i grudnia 2011 r. grupa muzyczna
i wokalna nagra³a p³ytê z kolêdami
w aran¿acji kierownika muzyczne-
go Tomasza Kyci. W nagraniu go-
œcinnie partiê perkusji zagra³ rze-
szowski muzyk, jeden z najlepszych
polskich perkusistów jazzowych
Tomasz Nosal.
W okresie karnawa³u „Ziemia Le-
¿ajska” przedstawi³a koncert, skie-
rowany do mieszkañców Le¿ajska
i okolic. Zgromadzona w szkolnej
auli publicznoœæ obejrza³a program
artystyczny przygotowany przez
choreografa Zespo³u Jana Brzuza-
na i Tomasza Kyciê. Z³o¿y³y siê na
niego najpiêkniejsze polskie kolê-

�Koncert Noworoczny ZPiT „Ziemia Le¿ajska”.

W ramach wolontariatu do naszej
szko³y przyby³y Devi Pitasari z In-
donezji i Sandy YangSuiling
z Chin, które przez tydzieñ pro-
wadzi³y zajêcia z m³odzie¿¹ na te-
mat historii, geografii i kultury kra-
jów, z których pochodz¹. Dziêki
temu uczniowie ZST mieli mo¿li-
woœæ m.in. spróbowania swoich si³
w grze na tradycyjnych indonezyj-
skich instrumentach muzycznych,
poznania niezwykle trudnego chiñ-
skiego alfabetu czy wziêcia udzia³u
w inscenizacji chiñskiego wesela.
Wolontariuszki uczestniczy³y rów-
nie¿ w zajêciach praktycznych tech-

nikum ¿ywienia i gospodarstwa do-
mowego, podczas których degusto-
wa³y przygotowane przez uczniów
polskie zupy, a tak¿e same przyrz¹-
dzi³y chiñskie i indonezyjskie po-
trawy, którymi czêstowa³y m³odzie¿

Studentki z organizacji AIESEC

w Zespole Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku

W dniach od 26 lutego do 2 marca
br. w Zespole Szkó³ Technicznych
goœciliœmy dwie studentki z orga-
nizacji AIESEC. Jest to miêdzyna-
rodowe zrzeszenie studentów dzia-
³aj¹ce w ponad stu krajach, które-
go g³ównym celem jest umo¿liwie-
nie m³odym ludziom rozwijania
kompetencji przedsiêbiorczoœci,
odpowiedzialnoœci spo³ecznej,
umiejêtnoœci pracy w globalnym
œrodowisku oraz aktywnego ucze-
nia siê.

i nauczycieli. Devi i Sandy zwiedzi-
³y Le¿ajsk, a w role przewodników
po mieœcie wcielili siê maturzyœci
z technikum informatycznego.
Wizyta studentek z organizacji
AIESEC pozwoli³a m³odzie¿y ZST

sprawdziæ siê w praktycznej znajo-
moœci jêzyka angielskiego oraz
zwiêkszyæ efektywnoœæ nauki po-
przez kontakt z ¿ywym jêzykiem.

ZST

� Pami¹tkowe zdjêcie z Devi i Sandy.

Zespó³ Pieœni i Tañca „Ziemia Le¿ajska”
wizytówk¹ szko³y i powiatu
Dzia³aj¹cy od ponad trzydziestu lat
przy Zespole Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku Zespó³ Pieœni i Tañca
„Ziemia Le¿ajska” jest wizytówk¹
nie tylko tej placówki, ale i ca³ego
powiatu. Swoje programy arty-
styczne prezentowa³ na wielu prze-
gl¹dach i festiwalach krajowych
oraz zagranicznych.

�Cz³onkowie kapeli ZPiT „Ziemia Le¿aj-

ska” w studiu nagrañ.

W materiale „Z kolêd¹ przybyli

partnerzy z Pereczyna” w numerze

2/2012 „Kuriera Powiatowego”  pa-

d³a b³êdna informacja o nazwach

zespo³ów dzia³aj¹cych przy Zespo-

le Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku.

W³aœciwymi nazwami s¹: Zespó³

Pieœni i Tañca „Ziemia Le¿ajska”

dzia³aj¹cy pod kierownictwem

p. Czes³awa Zawieruckiego (cho-

reografem jest p. Jan Brzuzan,

a opiekunem zespo³u p. Agata

Zygmunt) oraz Zespó³ Muzyczny

Zespo³u Pieœni i Tañca „Ziemia

Le¿ajska” (kapela) kapelmistrz p.

Tomasz Kycia.

cia, którzy opowiedzieli o swojej
pracy z Zespo³em oraz przedstawi-
li plany na przysz³oœæ.

ZST

dy i tañce. Specjalny goœæ koncer-
tu, pan Konrad Horoszko wyko-
na³ kolêdê „Mizerna cicha”. Publicz-
noœæ entuzjastycznie przyjê³a duet
akordeonowy Andrzeja Perlaka
i Tomasza Kyci, który zagra³ piêk-
nego walca „Petite Boutique” Otto
Eckelmana.
Na zakoñczenie, prowadz¹cy kon-
cert uczniowie Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych Anna Gondek i Pawe³
Krzemiñski przybli¿yli zebranym
historiê Zespo³u i jego najwiêksze
osi¹gniêcia. G³os zabrali równie¿
Panowie Jan Brzuzan i Tomasz Ky-
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Panie profesorze, sk¹d siê
bierze astma? Czy mo¿na j¹
nazwaæ chorob¹ cywiliza-
cyjn¹?

Prof. dr hab. n. med. Ryszard
Kurzawa: Astma oskrzelowa jest
najczêstsz¹ przewlek³¹ zapaln¹ cho-
rob¹ uk³adu oddechowego
u dzieci charakteryzuj¹c¹ siê d³u-
goletnim przebiegiem i sk³onno-
œci¹ do nawrotów dolegliwoœci, któ-
re z ró¿nym nasileniem trwaj¹
przez ca³e ¿ycie. W zasadzie choro-
ba jest nieuleczalna, ale dziêki wcze-
snemu rozpoznaniu i prawid³owe-
mu leczeniu udaje siê unikn¹æ ciê¿-
kich stanów i zaostrzeñ oraz mo¿-
na zapobiec nieodwracalnemu
uszkodzeniu dróg oddechowych.
Myœlê, ¿e mo¿na okreœliæ astmê jako
chorobê cywilizacyjn¹, poniewa¿
zmieniaj¹ce siê œrodowisko, coraz
bardziej sterylny tzw. „zachodni styl
¿ycia”, powoduj¹ bez w¹tpienia

rozwój chorób takich jak np. ast-
ma oskrzelowa.

Jakie s¹ klasyczne objawy
astmy?

Klasycznym objawem astmy s¹ na-
pady dusznoœci typu wydechowe-
go. Astmatyk nabiera powietrza,
ale ma problemy z jego wypusz-
czeniem. Charakterystyczny jest
pojawiaj¹cy siê wtedy przed³u¿ony
œwiszcz¹cy oddech tzw. „wheezing”.
Najczêstszym jednak objawem ast-
my s¹ napady suchego mêcz¹cego
kaszlu wystêpuj¹ce szczególnie w
nocy i nad ranem oraz po wysi³ku,
a tak¿e uczucie ciê¿aru i ciasnoty
w klatce piersiowej. U pod³o¿a tych
objawów le¿y przewlek³y proces
zapalny, którego tak naprawdê nie
widaæ a on wywo³uje u chorego
nadreaktywnoœæ i obturacjê oskrze-
li. St¹d te¿ najwa¿niejsze jest to, by
jak najwczeœniej postawiæ prawi-

d³owe rozpoznanie choroby i dla-
tego w przypadku pojawiaj¹cych
siê takich objawów trzeba jak naj-
szybciej skonsultowaæ siê z leka-
rzem.

Astmê najczêœciej wi¹¿e siê
z alergi¹… Czy z uczulenia
mo¿e siê wzi¹æ pocz¹tek ast-
my?

Je¿eli chodzi o rodzaje astmy to
mo¿na wyró¿niæ astmê alergiczn¹
i niealergiczn¹. W przypadku ast-
my alergicznej jesteœmy uczuleni
na okreœlony rodzaj alergenu
i w kontakcie z tym alergenem do-
chodzi do powstania alergicznego
zapalania w uk³adzie oddechowym,
które indukuje objawy choroby
o których mówi³em wczeœniej.
Drugi rodzaj astmy to astma nieale-
giczna. Obecnie s¹ prowadzone licz-
ne badania, z których wynika, i¿ bez
udzia³u alergenu mo¿e dojœæ do wy-
zwolenia objawów astmy, np. przez
infekcje spowodowane np. wirusem
kataru czy przeziêbienia.

Jak w takiej sytuacji odró¿niæ
czy kaszel jest „przeziêbienio-
wy” czy to ju¿ objaw astmy?

To bardzo trudne i czêsto objawy te
s¹ mylone. Infekcja i astma maj¹ w
zasadzie bardzo podobny przebieg,
choæ ró¿ne s¹ ich przyczyny. St¹d
te¿ koniecznym elementem jest
diagnostyka ró¿nicowa wykonana
przez lekarza specjalistê czy te¿ le-
karza pierwszego kontaktu.

Czy astmê mo¿emy wyleczyæ
czy te¿ astmatykiem pozostaje
siê na resztê ¿ycia?

Astma to choroba na ca³e ¿ycie.
Leczenie polega tak naprawdê na
kontrolowaniu jej objawów. W swo-
im przebiegu ma ona ró¿ne okre-
sy. Potrafi siê wyciszyæ na kilka lat,
a gdy przestaniemy j¹ leczyæ, wte-
dy ujawnia siê i zaostrza swój prze-
bieg. St¹d te¿ najwiêkszym b³êdem
i najczêœciej pope³nianym jest za-

Zapobiegaj astmie!

Astma oskrzelowa
wystêpuje zarówno u dzieci jak
i u doros³ych – szacuje siê, ¿e aktu-
alnie choruje na ni¹ ponad 300 mi-
lionów ludzi na ca³ym œwiecie,
a umiera z jej powodu oko³o 250
tysiêcy. Prowadzone i powtarzane
w okreœlonych odstêpach czasu
badania epidemiologiczne pozwa-
laj¹ stwierdziæ, ¿e wzrasta liczba za-
chorowañ na astmê, szczególnie
w najm³odszych grupach wieko-
wych. W Polsce jest to tak¿e choro-
ba doœæ czêsta i wystêpowanie jej
zw³aszcza u dzieci ci¹gle wzrasta.
W otaczaj¹cym nas œwiecie wystê-
puje wiele czynników, których nie
toleruje nasz organizm – jednymi
z nich s¹ alergeny. Astma oskrzelo-
wa alergiczna mo¿e byæ reakcj¹ na
niektóre z nich. W uk³adzie odde-
chowym pod wp³ywem tych czyn-
ników dochodzi do rozwoju pro-
cesu zapalnego b³ony œluzowej.
Oskrzela reaguj¹ skurczem tak, ¿e
przep³yw przez nie powietrza jest
upoœledzony. W konsekwencji
u chorego wystêpuj¹ trudnoœci
w oddychaniu, œwiszcz¹cy oddech,
kaszel, dusznoœæ. Objawy te wystê-
puj¹ zw³aszcza w nocy lub we wcze-
snych godzinach rannych, a tak¿e
po wysi³ku fizycznym. Powtarzaj¹-
ce siê stany zapalne dróg oddecho-
wych prowadz¹ do powstania nad-
wra¿liwoœci oskrzeli, a nawet do
trwa³ego ich uszkodzenia.
Specyfika tej choroby by³a tematem
konferencji zorganizowanej 9 mar-
ca br. w Dworze Staroœciñskim – sie-
dzibie Muzeum Ziemi Le¿ajskiej,
zorganizowanej przez Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go w Le¿ajsku ph. „Wolnoœæ odde-
chu – Zapobiegaj astmie”. Proble-
my zwi¹zane z powstawaniem oraz
diagnozowaniem i leczeniem tej
choroby omówi³ prof. dr hab.
n. med. Ryszard Kurzawa – Kie-
rownik Kliniki Alergologii
i Pneumonologii Instytutu GruŸ-
licy i Chorób P³uc w Rabce-Zdro-
ju – uznany autorytet w zakresie dia-
gnostyki i leczenia astmy oskrzelo-
wej u dzieci i m³odzie¿y.

Uda³o nam siê porozmawiaæ
z panem profesorem
przed wyk³adem
wyg³oszonym podczas
konferencji.

�Uczestnicy konferencji dowiedzieli siê o specyfice tej choroby.

�Zaproszeni goœcie.
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przestanie leczenia w fazie ³agod-
niejszych objawów tej choroby. Pa-
cjenci czuj¹ siê dobrze i na tej pod-
stawie decyduj¹ o zaprzestaniu le-
czenia. Nale¿y jednak pamiêtaæ
o tym, o czym wspomnia³em ju¿
wczeœniej: astma to choroba nie-
uleczalna, ale prawid³owe jej lecze-
nie pozwala na osi¹gniêcie i utrzy-
manie pe³nej kontroli objawów
i optymaln¹ (niezaburzon¹) jakoœæ
¿ycia chorego! Po zaprzestaniu le-
czenia po pewnym czasie docho-
dzi do nawrotu objawów tej choro-
by, dlatego tak wa¿ne jest przewle-
k³e minimalne leczenie przeciwza-
palne, które kontroluje prawid³o-
wy przebieg tej choroby.

Istotnym jest równie¿ pytanie
o wystêpowanie podobnej
choroby wœród najbli¿szych.
Czy uwarunkowania genetycz-
ne maj¹ tu znaczenie?

Oczywiœcie, wywiad rodzinny od-
noœnie wystêpowania astmy ma
tutaj du¿e znaczenie. Astma jest
chorob¹ genetycznie uwarunko-
wan¹ – mówimy tutaj o tzw. „na-
znaczeniu po matce”.  Je¿eli linia
matki, a wiêc matka dziecka i bab-
cia dziecka ze strony matki, mia³y
tê chorobê, to jest du¿e prawdopo-
dobieñstwo, ¿e dziecko równie¿
bêdzie astmatykiem. S¹ oczywiœcie
pewne czynniki œrodowiskowe,
które mog¹ wp³ywaæ moduluj¹co
na genom. Oznacza to, na przy-

k³ad, ¿e dziecko otrzymuje geny,
które mog¹ doprowadziæ do cho-
roby, ale czynniki œrodowiskowe je
modyfikuj¹ w ten sposób, ¿e do-
prowadzaj¹ do „uœpienia tych ge-
nów”. I sytuacja odwrotna, która
wskazuje, ¿e czynniki œrodowisko-
we powoduj¹ uaktywnienie siê tych
genów odpowiedzialnych za astmê,
choæ u rodziców by³y one w „uœpie-
niu”.

Jest Pan uznanym autorytetem
w leczeniu astmy oskrzelowej
dzieciêcej. W jakim zakresie
ta choroba dotyka dzieci?

Z przeprowadzonych ostatnio
w ca³ej Polsce, przez zespó³ prof.
B. Samoliñskiego z Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie, badañ
epidemiologicznych wynika, i¿ czê-
stoœæ wystêpowania astmy w popu-
lacji wieku rozwojowego jest 10-
12%! Obrazuj¹c ten problem do-
dam, i¿ w grupie 30 uczniów w kla-
sie, troje z nich jest dotkniêtych t¹
chorob¹. Niestety, bardzo czêsto
nawet o tym nie wiedz¹ ani oni,
ani ich rodzice. Objawy astmy bar-
dzo czêsto s¹ mylone z przeziêbie-
niem czy innymi chorobami gór-
nych i dolnych dróg oddechowych,
dlatego tak wa¿na jest wczesna dia-
gnostyka ró¿nicowa i ustalenie pra-
wid³owego rozpoznania oraz zasad
leczenia tej choroby. Warto jeszcze
dodaæ, i¿ dziecko z astm¹ wczeœnie
wykryt¹ i prawid³owo leczon¹ mo¿e

Istniej¹cy most obecnie jest w sta-
nie awarii, ma ograniczon¹ no-
œnoœæ do 3 ton, zagra¿a bezpie-
czeñstwu ruchu, posiada jezdniê
o szer. 5,30 m przy szerokoœci na
szlaku 5,50 m, nie ma chodników,
jedynie gzymsy pod balustrada-
mi 2 x 0,20 m.
Nowy obiekt to most sta³y o szero-
koœci u¿ytkowej 8,54 m, w tym jezd-
nia 6,0 m + chodniki (2 x 1,27 m),
d³ugoœci ca³kowitej 17,43m (ze
wzglêdu na zachowanie normatyw-
nego œwiat³a jest d³u¿szy o 7,43 m
od istniej¹cego)  i noœnoœci 40 ton,
tj. klasa „B” wg PN – 85/S-10030.
Podstawowy zakres rzeczowy: pod-
pory jako s³upy ramy - ¿elbetowe

o gr. 1,0m posadowione na ¿elbe-
towych palach wbijanych 0,4
x 0,4 x 10,0m, konstrukcja no-
œna to p³yta ¿elbetowa wykonana
na mokro, umocnienie brzegów
rzeki opaskami z koszy siatkowo-
kamiennych oraz dna rzeki na-
rzutem kamiennym. Ze wzglêdu
na podniesienie nowego mostu
o  70 cm w stosunku do starego
obiektu planuje siê przebudowê
dojazdów 2 x ok. 35mb.
Planowana wartoœæ inwestycji to
1 262 586,46 PLN, z czego
1 236 141,46 PLN to œrodki z Fun-
duszu Solidarnoœci Unii Europej-
skiej.

Wydzia³ RI

¿yæ i rozwijaæ siê normalnie. Ast-
ma nie musi zaburzaæ fizycznego,
psychicznego, spo³ecznego czy in-
telektualnego rozwoju dziecka.

Czy diagnostyka i leczenie
ma³ych pacjentów ró¿ni siê
od diagnostyki i leczenia doro-
s³ych astmatyków?

U dzieci poni¿ej 5 roku ¿ycia ze
wzglêdu na to, i¿ nie mamy obiek-
tywnych metod mo¿liwoœci zdia-
gnozowania tej choroby, staramy
siê j¹ okreœliæ na podstawie obja-
wów. Wa¿na jest tu wiêc rola obser-
wacji danego dziecka przez rodzi-
ców. Zaniepokoiæ nas powinna sy-
tuacja, gdy dziecko ma co najmniej
4 incydenty napadów œwiszcz¹ce-
go oddechu w ci¹gu 12 miesiêcy,
utrzymuj¹ce siê co najmniej
1 dobê, w tym równie¿ w nocy. Do

tego nale¿y zwróciæ równie¿ uwa-
gê na tzw. czynniki ryzyka, do któ-
rych nale¿¹ m.in. astma zdiagno-
zowana u jednego z rodziców
(w szczególnoœci u matki), atopo-
we zapalenie skóry rozpoznane
u dziecka (dziecko mia³o wczeœniej
np. skazê bia³kow¹) i uczulenie na
alergeny powietrznopochodne.
Wyst¹pienie choæby jednego z tych
czynników wspólnie z napadami
œwiszcz¹cego oddechu wskazuje na
du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e s¹
to objawy astmy. Nale¿y jak naj-
szybciej skontaktowaæ siê z leka-
rzem, by podj¹æ odpowiednie dzia-
³ania do ustalenia w³aœciwego roz-
poznania choroby i najbardziej
optymalnego sposobu komplekso-
wego leczenia tej choroby.

Rozmawia³a:
Ma³gorzata Bechta

�Po wyk³adzie by³ czas na indywidualne rozmowy z Panem Profesorem R. Kurzaw¹.

W dniu 12.03.br. Powiat Le¿ajski podpisa³ umowê z Wykonawc¹
MOTA–ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. na „Odbudowê mostu poprzez
rozbiórkê istniej¹cego i budowê nowego (w miejscu istniej¹cego)
w ci¹gu drogi powiatowej nr 1261R Wilkowyja – Giedlarowa w km
2+774 nad potokiem B³otnia w miejscowoœci Giedlarowa”.

Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku
uczestniczy w projekcie pod nazw¹
„Program Aktywnoœci Samorz¹dowej
– PAS – innowacyjne narzêdzie uspo-
³ecznionego procesu monitorowania
us³ug administracji publicznej”. Pro-
jekt dotyczy opracowania i wdro¿e-
nia nowatorskiego systemu monito-
rowania us³ug publicznych w admi-
nistracji samorz¹dowej województwa
lubelskiego i podkarpackiego. Pod-
staw¹ metodyki projektu jest opraco-
wana przez zespó³ ekspertów matry-
ca umo¿liwiaj¹ca zestawienie relacji
pomiêdzy obszarami jakoœci ¿ycia,
a katalogiem us³ug publicznych.
W ramach projektu okreœlono 15 ob-
szarów jakoœci ¿ycia i zarz¹dzania
tj.: 1. Wolny rynek 2. Praca 3. Bezpie-
czeñstwo 4. Zdrowie 5. Kultura 6. Œro-
dowisko 7. Demokracja 8. Edukacja
9. Transport i komunikacja 10. Do-
stêp do us³ug i sieci handlowej
11. Dostêp do infrastruktury sporto-
wej 12. Wsparcie spo³eczne 13. Do-
brobyt 14. Mieszkalnictwo 15. Jakoœæ
administracji RADAR I. W wyniku
pierwszego spotkania uczestnicy ko-
rzystaj¹c z matrycy PAS wska¿¹ prio-
rytetowe obszary, w których us³ugi pu-

Program Aktywnoœci Samorz¹dowej – PAS

bliczne wymagaj¹ interwencji. RA-

DAR II – Drugie spotkanie bêdzie mia-
³o miejsce po otrzymaniu wyników an-
kiety publicznej i w jego trakcie wy-
pracowana zostanie wspólnie przez
mieszkañców i urzêdników zprioryte-
tyzowana lista inicjatyw, bêd¹ca nastêp-
stwem oczekiwañ i aspiracji mieszkañ-
ców. Na tym etapie zg³aszane bêd¹ tak-
¿e propozycje pracowników urzêdu
sklasyfikowane w ramach Banku
Nowych Idei Samorz¹dowych, który
bêdzie dostêpny na portalu PAS. RA-

DAR III – Na trzecim spotkaniu RA-
DAR zaprezentowane zostan¹ propo-
zycje konkretnych rozwi¹zañ, które
stanowi¹ odpowiedŸ na zg³aszane pro-
blemy wskazane w ankiecie publicz-
nej, liœcie inicjatyw oraz w ramach sta-
³ej dyskusji na portalu PAS. Ostatnie
spotkanie ma jednoczeœnie charakter
inicjowania nowych obszarów interwen-
cji i zmian. Metodyka systemu zak³ada
zorganizowanie minimum trzech spo-
tkañ RADAR w ci¹gu jednego roku
kalendarzowego.
Wiêcej informacji na temat projek-
tu znajduje siê na stronie interne-
towej: www.fim.org.pl/pas oraz
www.starostwo.lezajsk.pl
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��MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA

Mieszkañcom Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz Powiatu Le¿ajskiego
sk³adamy ¿yczenia radosnych, wype³nionych nadziej¹

i wiar¹ w sens ¿ycia Œwi¹t Wielkanocnych.
Niech Zmartwychwsta³y Chrystus wspiera Was swymi ³askami

i da Wam moc pokonywania codziennych trudnoœci.

Do Jelnej przybyli cz³onkowie
klubu z Warszawy, Wroc³awia,
Krasnego Stawu, Bi³goraja, Tar-
nobrzegu, Œl¹ska i powiatu le¿aj-
skiego, aby przedstawiæ swój do-
robek hodowlany. Goœcinnie eks-
ponowane by³y równie¿ go³êbie
ozdobne okolicznych hodowców.
W sumie, w wystawie wziê³o

To dziêki ich pomocy i zaanga¿owaniu
dyrektora Miros³awa PrzewoŸnika
uda³o siê zgromadziæ wartoœciowy
sprzêt, który bêdzie s³u¿y³ osobom ob³o¿-
nie chorym i niepe³nosprawnym – po-
wiedzia³ w swoim wyst¹pieniu bur-
mistrz Jerzy Paul. Podziêkowa³ on
równie¿ pracownikom MGOPS-u
za pracê przy roz³adunku i urz¹dza-
niu magazynów.
Na stanie wypo¿yczalni znajduj¹ siê
³ó¿ka rehabilitacyjne z trójzmienn¹
pozycj¹ chorego, szafki przy³ó¿ko-
we, chodziki czteroko³owe, wózki
toaletowe oraz materace. Sprzêt jest

III Pokaz Go³êbi
Wysokolotnych
W dniach 25-26 lutego br. w Domu Kultury w Jelnej
mia³ miejsce III Pokaz Go³êbi Wysokolotnych. Wy-
stawê pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna zorganizowa³ Po³udniowo-Wschod-
ni Klub Hodowców Go³êbi Wysokolotnych.

udzia³ 27 wystawców, którzy za-
prezentowali ok. 450 go³êbi z 28
ras. Najbardziej licznymi by³y:
zamojskie, budapesztañskie, serb-
skie, orliki polskie oraz tipplery
angielskie i zag³êbiowskie. Zoba-
czyæ mo¿na by³o równie¿ go³êbie
ozdobne: kariery, kuraki modeñ-
skie, gile, loczki, rzeszowskie, wi-

nery, niemieckie, pocztowe oraz
gar³acze: angielskie miniaturowe,
brneñskie, górnoœl¹skie, vorbur-
skie i Norwich. W niedzielê po
Mszy œwiêtej w intencji hodow-
ców, odby³a siê czêœæ kulminacyj-
na pokazu, podczas której uho-
norowano zawodników puchara-
mi za rywalizacjê sportow¹ w se-

zonie lotowym 2011. Nagrody
wrêczyli: burmistrz Jerzy Paul, so³-
tys Jelnej Micha³ Zawadzki oraz
w³aœciciel lecznicy „Eskulap ” Je-
rzy Sulikowski. Impreza cieszy³a
siê du¿ym zainteresowaniem
zwiedzaj¹cych. „Wysokoloty ” po-
dziwiali mieszkañcy gminy Nowa
Sarzyna oraz hodowcy z ró¿nych,
czêsto odleg³ych miejscowoœci.
Kolejna edycja imprezy mia³a na
celu promocjê go³êbi wysokolot-
nych i Jelnej, gdzie zrodzi³a siê
idea powstania klubu.

Zarz¹d klubu
sk³ada podziêkowania

w³adzom samorz¹dowym
za przychylnoœæ i wsparcie

organizacyjne pokazu.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna apeluje do osób dobrej woli

o przekazywanie do MGOPS-u niewykorzystywanego sprzêtu rehabi-

litacyjnego oraz odzie¿y w dobrym stanie u¿ytkowym.

Wypo¿yczalnia sprzêtu rehabilitacyjnego

otwarta
W dniu 24 lutego br. w Miejsko-
Gminnym Oœrodku Pomocy Spo-
³ecznej w Nowej Sarzynie odby³o
siê otwarcie Wypo¿yczalni sprzê-
tu rehabilitacyjnego oraz Magazy-
nu odzie¿y. W uroczystoœci wziê³y
udzia³ s. Alma i s. Halina ze Zgro-
madzenia Sióstr S³u¿ebniczek
NMP, które pracuj¹ wœród chorych
i cierpi¹cych w jednym z niemiec-
kich szpitali.

udostêpniany chorym i niepe³no-
sprawnym nieodp³atnie przy docho-
dzie nie przekraczaj¹cym 2000 z³
w przypadku osób samotnych oraz
1 500 z³ na osobê w rodzinie.
W magazynie zgromadzona jest
g³ównie odzie¿ dla dzieci i doro-
s³ych oraz bielizna poœcielowa. Do
jej bezp³atnego otrzymania miesz-
kañców gminy bêd¹ kwalifikowaæ
pracownicy socjalni.

Wypo¿yczalnia sprzêtu
jest czynna

w ka¿dy wtorek i czwartek
w godz. 13:00-15:30,

natomiast magazyn odzie¿y
w godz. 14:00 do 15:30.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Stanis³aw Kurlej

Burmistrz Miasta i Gminy
Jerzy Paul
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GMINA KURY£ÓWKA �

Mieszkañcom Powiatu Le¿ajskiego ¿yczymy zdrowych, pogodnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci Œwi¹t Wielkanocnych.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkañ w gronie rodziny i przyjació³
oraz weso³ego Alleluja

Wójt i Rada Gminy Kury³ówka

Nie inaczej by³o tym razem 4 i 11
marca o godzinie 17-tej w Gmin-
nym Oœrodku Kultury w Kury³ów-
ce oraz Zespole Szkó³ w D¹browicy
odby³y siê koncerty zatytu³owane
„Mê¿czyŸni kobietom”.
Tradycyjnie powitania przyby³ych
Pañ dokona³ Wójt Gminy Kury-
³ówka Tadeusz Halesiak, który
w swoim wyst¹pieniu przytoczy³ hi-
storiê Dnia kobiet oraz z³o¿y³ pa-
niom ¿yczenia.
W te niedzielne popo³udnia scen¹
rz¹dzili mê¿czyŸni, robi¹c wszystko,
aby licznie przyby³e panie dobrze siê
bawi³y. Piosenki: Córko rybaka, Ach
Franka, Franka w wykonaniu Bole-
s³awa Matuszko, Na ca³oœæ – Piotra
Dziechciarza czy Bombonierka –
Anity Pecyna i Mateusza Winiarskie-
go wzbudzi³y zachwyt na widowni
tworz¹c niezwyk³¹ atmosferê.

…ró¿a, goŸdzik, tulipan…
...z wszystkich kwiatów najpiêkniejsze dla Was…

Nie zabrak³o równie¿ scen kabare-
towych w wykonaniu mê¿czyzn z
Gminnego Klubu Seniora i Mali-
ny, która odwiedzi³a nas w tych
dniach daj¹c nam dawkê dobrego
humoru i niema³ej fantazji.

Fina³em wystêpów by³ koncert
Orkiestry Dêtej, a nastêpnie chó-
ru mêskiego GOK-u, który przy
akompaniamencie zespo³u mu-
zycznego RLE zaœpiewa³ mêskim,
mocnym g³osem Z kobietami to ró¿-

Dzieñ Kobiet mo¿na obchodziæ ró¿-
nie: mo¿na pójœæ do kina, teatru, na
udane zakupy, mo¿na równie¿,
w tym dniu dostaæ prezent, kwiaty...
W Gminie Kury³ówka od kilku lat
dzieñ ten obchodzony jest w spo-
sób szczególny, wyj¹tkowy, po
prostu inny.

nie bywa³o, Dziewczyny które mam
na myœli i Za zdrowie Pañ, sprawia-
j¹c paniom oprócz kwiatów mi³¹
niespodziankê.

goklp
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��POWIAT

O wszystkie te p³atnoœci mo¿na siê
ubiegaæ sk³adaj¹c wspólny wniosek.

Wszyscy, którzy z³o¿¹ wnioski o wspar-
cie od 15 marca do 15 maja br. mog¹
liczyæ na otrzymanie nale¿nych do-

p³at w pe³nej wysokoœci, natomiast
osoby, które dostarcz¹ swoje wnio-

ski po 15 maja, ale nie póŸniej ni¿ do

11 czerwca otrzymaj¹ takie p³atnoœci

pomniejszone o 1% za ka¿dy robo-
czy dzieñ opóŸnienia. W 2012 roku

nast¹pi³y zmiany w systemach wspar-
cia bezpoœredniego polegaj¹ce m.in.

na tym, ¿e ARiMR bêdzie finansowa³a
wiêcej rodzajów p³atnoœci ni¿ w ubie-

g³ym roku.
W tym roku rolnicy po raz pierwszy

bêd¹ mogli ubiegaæ siê o p³atnoœæ
do surowca tytoniowego (p³atnoœæ

do tytoniu). T¹ p³atnoœci¹ objête
bêd¹ grupy odmian tytoniu typu Vir-

ginia i Burley, a tak¿e odmiany tytoni
ciemnych. Celem tej p³atnoœci jest

poprawa jakoœci produkowanego
w Polsce surowca tytoniowego.

Na wsparcie specjalne do tytoniu pla-
nowane jest przeznaczenie 29,035

mln euro rocznie (58,07 mln euro w
latach 2012 i 2013). P³atnoœæ do ty-

toniu bêdzie przys³ugiwa³a rolnikowi,
który w danym roku spe³nia warunki

do przyznania jednolitej p³atnoœci ob-
szarowej i z³o¿y³ wniosek o jej przy-

znanie. Wysokoœæ wsparcia uzale¿nio-
na jest od iloœci surowca tytoniowe-

go, wyprodukowanego w rejonie
uprawy tytoniu oraz spe³niaj¹cego

okreœlone wymagania jakoœciowe
i dostarczonego w wymaganym ter-

minie zatwierdzonemu pierwszemu
przetwórcy. P³atnoœæ przyznaje siê do

iloœci nie wiêkszej ni¿ wynikaj¹ca z
umowy na uprawê tytoniu lub umo-

wy kontraktacji. Umowê na uprawê
tytoniu z pierwszym przetwórc¹ mo¿e
zawrzeæ rolnik indywidualny lub gru-

pa producentów tytoniu w ramach
umów kontraktacji zawartych z jej

cz³onkami. Planowane jest, ¿e do ob-
szarów uprawy tytoniu bêd¹ nale¿eæ

nastêpuj¹ce rejony: lubelsko-podkar-
packi, œwiêtokrzysko-ma³opolski, ku-

jawsko-pomorski, mazurski oraz dol-
noœl¹ski, poniewa¿ charakteryzuj¹ siê

one sprzyjaj¹cymi warunkami klima-
tyczno-glebowymi dla prowadzenia

takich upraw.
Od tego roku Agencja Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa przej-
muje od Agencji Rynku Rolnego przy-

znawanie p³atnoœci uzupe³niaj¹cej:
tzw. p³atnoœæ niezwi¹zan¹ do tyto-

niu i p³atnoœæ niezwi¹zan¹ do skro-

bi. Dop³aty te przys³uguj¹ rolnikowi,

je¿eli spe³nia on warunki do przyzna-
nia jednolitej p³atnoœci obszarowej

w danym roku i z³o¿y³ wniosek o jej
przyznanie oraz w dniu 14 marca

2012 r. by³ wpisany do rejestru pod-
miotów posiadaj¹cych prawo do uzy-

skania p³atnoœci niezwi¹zanej, prowa-
dzonego przez Agencjê Rynku Rol-

nego. W roku 2012 na p³atnoœæ nie-
zwi¹zan¹ do tytoniu planuje siê prze-

znaczyæ 48,5 mln euro, natomiast na
p³atnoœæ niezwi¹zan¹ do skrobi planuje

siê przeznaczyæ kwotê 11,32 mln euro.
Kolejn¹ zmian¹ wdra¿an¹ od 2012

roku jest zmiana zasad przyznawa-

nia p³atnoœci do owoców miêkkich.

Oddzielna p³atnoœæ do owoców miêk-
kich zast¹pi dotychczas stosowan¹

przejœciow¹ p³atnoœæ z tytu³u owo-
ców miêkkich. Na realizacjê oddzielnej

p³atnoœci do owoców miêkkich bêdzie
przeznaczona kwota ok. 19,2 mln euro.
Oddzielna p³atnoœæ do owoców miêk-

kich bêdzie przys³ugiwa³a rolnikowi,
który spe³nia warunki do przyznania

jednolitej p³atnoœci obszarowej w da-
nym roku i z³o¿y³ wniosek o jej przy-

znanie, do powierzchni uprawy tru-
skawek lub malin, do których zosta³a

przyznana przejœciowa p³atnoœæ do
owoców miêkkich w roku 2008.

Istotn¹ jest równie¿ zmiana w zasa-

dach dorêczania decyzji w sprawie

przyznania p³atnoœci. Od roku 2012,
je¿eli decyzja w sprawie przyznania

p³atnoœci w ramach systemów wspar-
cia bezpoœredniego, p³atnoœci ONW,

p³atnoœci rolnoœrodowiskowych,
uwzglêdnia w ca³oœci ¿¹danie rolnika

i nie okreœla zmniejszeñ lub wyklu-
czeñ oraz nie ustala kwot podlegaj¹-

cych odliczeniu, decyzjê tê dorêcza

siê jedynie na ¿¹danie rolnika.

W 2012 roku na jednym formularzu

wniosku, rolnicy mog¹ ubiegaæ siê
o nastêpuj¹ce rodzaje p³atnoœci, w ra-

mach systemów wsparcia bezpoœred-
niego:

� jednolit¹ p³atnoœæ obszarow¹ (JPO);
� uzupe³niaj¹ce p³atnoœci obszarowe

(UPO):
– do grupy upraw podstawowych,

– do powierzchni uprawy chmielu
niezwi¹zanej z produkcj¹,

– do powierzchni upraw roœlin prze-
znaczonych na paszê uprawia-

nych na trwa³ych u¿ytkach zielo-
nych (p³atnoœci zwierzêce);

W dniu 15 marca br. Biuro Powiatowe ARiMR
w Le¿ajsku rozpoczê³o przyjmowanie wniosków
o przyznanie p³atnoœci do gruntów rolnych na
2012 rok. Zapraszaj¹c swoich beneficjentów
do sk³adania wniosków ARiMR przypomina, i¿
osoby które dotychczas nie ubiega³y siê o p³at-
noœci, a prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹, rów-
nie¿ mog¹ ubiegaæ siê o ich przyznanie.

Od pocz¹tku wyp³acania dop³at do
gruntów rolnych tj. od roku 2004,
w ramach programów obs³ugiwa-
nych przez BP ARiMR w Le¿ajsku
(dop³aty obszarowe, dop³aty do te-
renów ONW, program rolnoœrodo-
wiskowy, niskotowarowy, zalesie-
niowy, dostosowuj¹cy gospodar-
stwa do standardów UE oraz renty
strukturalne) beneficjentom z te-
renu powiatu le¿ajskiego wyp³aco-
no ju¿ niebagateln¹ kwotê ponad
152 mln z³otych. Tylko za ubieg³y –
2011 rok, kwota wyp³aconych ju¿
dop³at to 26,5 mln z³otych.

Poni¿ej zamieszczamy najwa¿niejsze informacje odnoœnie zasad sk³adania wniosków o przyznanie p³atnoœci do gruntów rolnych na 2012 rok w ARiMR:

� p³atnoœci uzupe³niaj¹ce:

– dla producentów surowca tyto-
niowego – p³atnoœæ niezwi¹zana

do tytoniu,
– w zakresie produkcji ziemniaka

skrobiowego – p³atnoœæ niezwi¹-

zana do skrobi;
� specjaln¹ p³atnoœæ obszarow¹ do

powierzchni upraw roœlin str¹czko-
wych i motylkowatych drobnona-

siennych;
� wsparcie specjalne – p³atnoœæ do

krów;
� wsparcie specjalne – p³atnoœæ do

owiec;
� wsparcie specjalne do surowca ty-

toniowego – p³atnoœæ do tytoniu;
� p³atnoœæ cukrow¹;

� oddzieln¹ p³atnoœæ z tytu³u owo-
ców i warzyw (p³atnoœæ do pomi-

dorów);
� oddzieln¹ p³atnoœci z tytu³u owo-

ców miêkkich.

Ponadto, analogicznie jak w roku 2011,
na tym samym formularzu wniosku,

rolnicy mog¹ tak¿e ubiegaæ siê o:
� pomoc finansow¹ z tytu³u wspie-

rania gospodarowania na obsza-
rach górskich i innych obszarach

o niekorzystnych warunkach go-
spodarowania (ONW);

� p³atnoœæ rolnoœrodowiskow¹
(PROW 2007-2013).

Bli¿sze informacje

w Biurze Powiatowym ARiMR

w Le¿ajsku

przy ul. Mickiewicza 20,

tel. 17 240 23 45 oraz na stronie

internetowej www.arimr.gov.pl.

�Przyjmowanie wniosków o dop³aty do gruntów rolnych w le¿ajskim Biurze Powiatowym

ARiMR w pierwszym dniu kampanii 2012.

�Dyrektor Podkarpackiego Oddzia³u Re-

gionalnego ARiMR w Rzeszowie – Marek

Ordyczyñski ( w œrodku) z Paw³em Chole-

wiakiem – Kierownikiem le¿ajskiego Biura

Powiatowego ARiMR (z lewej)  i Les³awem

B³¹dkiem – z-c¹ Kierownika (z prawej).
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IMPREZY KULTURALNE
KWIECIEŃ

OBRZĘDY WIELKANOCNE
„KURYŁOWSKIE ZWYCZAJE”
KURYŁÓWKA, DĄBROWICA, KOLONIA
POLSKA, 8-9 KWIETNIA

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce

tel. (17) 243 80 49

SPOTKANIE Z DOKTORANTEM GRZEGORZEM
KRZESZOWSKIM NA TEMAT „GENEZA
STRAŻY GROBOWYCH NA PODKARPACIU”
(SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ Z ZSL
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO)
LEŻAJSK (SALA KAMERALNA MCK),
12 KWIETNIA

MCK – Centrum Informacji Turystycznej

tel. (17) 787 70 67

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl

XX PARADA STRAŻY WIELKANOCNYCH
„TURKI 2012”
GRODZISKO DOLNE, 15 KWIETNIA

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

tel. (17) 243 61 41, fax (17) 240 36 06

Będzie to jubileuszowe spotkanie oddziałów straży

wielkanocnych istniejących na terenie całej Polski.

Widowisko inauguruje msza św. w kościele para-

fialnym w Grodzisku Dolnym, po czym następuje

przemarsz oddziałów na stadion sportowy wraz

z orkiestrami, gdzie odbywa się ich uroczysta pre-

zentacja podczas musztry paradnej.

OKRUCHY WIELKANOCNEGO STOŁU
JELNA, 15 KWIETNIA

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 15 07

RECITAL SOPRANISTKI MAŁGORZATY
KELLIS Z TOWARZYSZENIEM MARIUSZA
DRZEWICKIEGO (FORTEPIAN)
LEŻAJSK (MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ),
17 KWIETNIA

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

tel./fax (17) 242 11 34

DZIEŃ KULTURY LUDOWEJ – ZIELARSTWO
– SPOTKANIE Z DZIEĆMI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BIEDACZOWIE
BIEDACZÓW, 26 KWIETNIA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk – Filia w Biedaczowie

tel. (17) 242 54 17

SPOTKANIE PODRÓŻNICZE Z IWONĄ
I RAFAŁEM STACHOWICZAMI – IRAN
LEŻAJSK (SALA KAMERALNA MCK),
20 KWIETNIA

MCK – Centrum Informacji Turystycznej

tel. (17) 787 70 67

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl

XXIV WOJEWÓDZKI KONKURS
„LUDOWE OBRZĘDY I ZWYCZAJE”
WIERZAWICE, 21-22 KWIETNIA

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

tel. (17) 853 52 57, fax (17) 853 52 50

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

tel./fax (17) 242 51 17

Impreza organizowana przez Wojewódzki Dom

Kultury w Rzeszowie we współpracy z GOK Gminy

Leżajsk z udziałem zespołów obrzędowych z Pod-

karpacia. Przedmiotem konkursu są obrzędy

i zwyczaje, związane z cyklem prac na roli, pa-

sterskie oraz doroczne związane z cyklem świąt

Bożego Narodzenia, Wielkanocy. Impreza służy

popularyzacji autentycznych obrzędów i zwycza-

jów oraz dokumentacji widowisk.

RECITAL ORGANOWY W WYKONANIU
MAYU OKISHIO (JAPONIA) ORAZ KWARTETU
SMYCZKOWEGO ZE SZWAJCARII
LEŻAJSK (BAZYLIKA OO. BERNARDYNÓW),
29 KWIETNIA

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

tel./fax (17) 242 11 34

PREMIERA SPEKTAKLU „CEREMONIA”
NA PODSTAWIE SCENARIUSZA E.IONESCO
ORAZ SPEKTAKL „NOC CUDÓW”
W WYKONANIU GRUPY TEATRALNEJ
„BARATARIO”
LEŻAJSK (MCK), KWIECIEŃ
(DATA JESZCZE NIE USTALONA)

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

tel./fax (17) 242 11 34

Część III: imprezy z miesięcy: lipiec-wrzesień w „Kurierze Powiatowym” nr 6/2012 (czerwiec)
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WYSTAWA ZDJĘĆ KRYSTIANA DATY
„MUSIC PORTRAIT PERSONALITY”
LEŻAJSK, 1 MAJA – 31 MAJA

Muzeum Ziemi Leżajskiej

tel./fax (17) 240 22 35

MAJ

Krystian Data

to artysta nie-

zwykle wszech-

stronny, a przy

tym człowiek,

z którym roz-

mawiając nie

czuje się upły-

wającego cza-

su. Dusza to-

warzystwa  z nieodłącznym aparatem fotogra-

ficznym w ręku. W lipcu ubiegłego roku, zrealizo-

wał we współpracy z londyńskim dwutygodni-

kiem „Nowy Czas”, przygotowywaną tygodnia-

mi ogromną wystawę fotograficzną, której nadał

tytuł: „Music Portrait Personality”. Dwudziestu

dwóch instrumentalistów i wokalistów, których

Krystian uwiecznił podczas wielodniowej sesji fo-

tograficznej, zostało zaproszonych do wzięcia

udziału w zaimprowizowanym wielogodzinnym jam

session, na którym wielu spotkało się ze sobą po

raz pierwszy.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
GRODZISKO DOLNE, 3 MAJA

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

tel. (17) 243 61 41, fax (17) 240 36 06

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNO – PATRIOTYCZNE
UPAMIĘTNIAJĄCE UCHWALENIE
KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
LEŻAJSK (KOŚCIÓŁ FARNY), 3 MAJA

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

tel./fax (17) 242 11 34

XX JUBILEUSZOWE OGÓLNOPOLSKIE
SPOTKANIA SKRZYPKÓW GRAJĄCYCH
MUZYKĘ LUDOWĄ „MAJDANÓWKA 2012”
NOWA SARZYNA, 3 MAJA

Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”

tel. kom.  602 842 778

TYDZIEŃ BIBLIOTEK „BIBLIOTEKA CIĄGLE
W GRZE” – DNI OTWARTE
LEŻAJSK, 8-15 MAJA

Miejskie Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna

tel. (17) 242 12 68

GŁOŚNIE CZYTANIE DLA DZIECI ZE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2 W LEŻAJSKU
W RAMACH AKCJI „CAŁA POLSKA
CZYTA DZIECIOM”
LEŻAJSK, 10 MAJA

Miejskie Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna

tel. (17) 242 12 68

Z CYKLU „POZNAJEMY TWÓRCÓW SŁOWA”
– SPOTKANIE AUTORSKIE Z LOKALNYM
TWÓRCĄ
LEŻAJSK, 11 MAJA

Miejskie Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna

tel. (17) 242 12 68

XI POWIATOWY KONKURS „Z JANEM
PAWŁEM II W TRZECIE TYSIĄCLECIE”
GRODZISKO DOLNE, 18 MAJA

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym

tel. (17) 243 60 01

Powiatowy Konkurs „Z Janem Pawłem II w Trze-

cie Tysiąclecie” organizowany jest w dwóch ka-

tegoriach: recytatorskiej i plastycznej z udziałem

młodzieży gimnazjalnej z terenu Powiatu Leżajskie-

go. Jego celem jest popularyzacja poezji Jana

Pawła II, poszukiwanie młodych talentów, pro-

mowanie wartości chrześcijańskich oraz złożenie

hołdu papieżowi – Polakowi.

Co roku do konkursu swój udział zgłasza ok. 200

uczestników z różnych regionów Podkarpacia. Jury

do finału kwalifikuje 45 osób, spośród których

wybierana jest najlepsza trójka wykonawców oraz

siedmiu wyróżniających się muzyków. Konkurs ad-

resowany jest do skrzypków grających muzykę

ludową oraz do muzyków, którzy do swojego re-

pertuaru dołączyli utwory ludowe. Widzowie spo-

tkania będą mieli możliwość zapoznania się z in-

strumentami ludowymi oraz zobaczyć muzyków

w ich regionalnych strojach.
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XI REGIONALNY I V PODKARPACKI
PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ
– „ZNAK NADZIEI” W BAZYLICE
OO. BERNARDYNÓW W LEŻAJSKU
LEŻAJSK, 20 MAJA

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

tel. (17) 242 00 19, fax (17) 242 76 28

Sanktuarium i Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

tel. (17) 242 00 06, (17) 242 83 56, fax (17) 242 83 59

DNI KWITNĄCEJ AZALII
KOŁACZNIA, 20 MAJA

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 15 07

XVI OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE
TRADYCYJNYCH POTRAW WIEJSKICH
„WŁOŚCIAŃSKIE JADŁO”
GIEDLAROWA, 20 MAJA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

tel./fax (17) 242 51 17

Stowarzyszenie Miłośników Folkloru

Wsi Leżajskiej

W tym dniu delegacje organizacji kobiecych oraz

indywidualni wystawy z terenu całej Polski pre-

zentują przygotowane według staropolskich re-

ceptur potrawy. Degustacji tych smakołyków

towarzyszą koncerty zespołów folklorystycznych

oraz występy kapel ludowych. Gospodynie, któ-

re przygotowały najlepsze potrawy – zdaniem

sponsorów - otrzymują ufundowane przez nich

nagrody. Impreza ma na celu promowanie pol-

skiej zdrowej żywności, podtrzymywanie tradycji

kulinarnych naszych przodków oraz kultywowa-

nie rodzimego folkloru.

NOC MUZEÓW ORAZ OTWARCIE WYSTAWY
„ŻYCIE CODZIENNE, KULTURA I SZTUKA
LUDÓW AFRYKI ZACHODNIEJ”
LEŻAJSK, 19 MAJA (OTWARCIE WYSTAWY)
– 14 SIERPNIA

Muzeum Ziemi Leżajskiej

tel./fax (17) 240 22 35

Wystawa prezentuje, w sposób fragmentarycz-

ny, kulturę wybranych ludów Afryki Zachodniej,

koncentrując się na społeczeństwach z grupy tzw.

ludów refugialnych, które na przełomie XX i XXI

wieku preferowały i nadal preferują tradycyjny

model kultury. Zobaczyć będzie można przedmio-

ty codziennego użytku, tradycyjne stroje, biżute-

rię czy instrumenty muzyczne.

XI POWIATOWY PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH MAŁYCH FORM
TEATRALNYCH DRAMA PROFILAKTYCZNA
LEŻAJSK 2012 – „IDOL – BOHATER –
AUTORYTET”
LEŻAJSK, 22 MAJA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku

tel./fax (17) 242 07 99

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

tel./fax (17) 242 11 34

W konkursie uczestniczą uczniowie ze szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu

Leżajskiego, którzy występują w Miejskim Cen-

trum Kultury w Leżajsku. Celem tegorocznego prze-

glądu jest m.in. umiejętność zdefiniowania pojęć

idol, bohater, autorytet w odniesieniu do dzieł

literackich, filmowych oraz rzeczywistości

realnej, medialnej i wirtualnej.

Celem Przeglądu jest rozwijanie kultu Matki Bo-

żej Pocieszenia poprzez popularyzację pieśni ku

Jej czci wśród dzieci i młodzieży oraz przygoto-

wanie ich do uczestniczenia w kulturze, w tym

w kulturze religijnej. W Przeglądzie mogą uczest-

niczyć młodzieżowe i dziecięce chóry, zespoły wo-

kalno – muzyczne, soliści reprezentujący szkoły

podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne,

parafie oraz ośrodki kultury.

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
„O KWIAT AZALII”
LEŻAJSK, 25 MAJA (WRĘCZENIE NAGRÓD)

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

Filia w Leżajsku

tel. (17) 242 83 52

Konkurs organizowany jest pod honorowym pa-

tronatem Posła RP Zbigniewa Rynasiewicza oraz

Starosty Leżajskiego w trzech kategoriach wie-

kowych: młodzieżowej (uczniowie szkół gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych), dorosłych oraz regio-

nalnej (dla poetów z powiatu leżajskiego lub

sąsiadujących powiatów oraz tych, którzy napiszą

wiersz o ziemi leżajskiej). Jego celem jest pobu-

dzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dzie-

dzinie poezji, integracja środowisk twórczych oraz

promocja współczesnej twórczości poetyckiej.
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CZERWIEC

DZIEŃ DZIECKA – DYSKOTEKI, KONKURSY,
ZABAWY DLA DZIECI
WIERZAWICE, BIEDACZÓW, GIEDLAROWA,
CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE, 1 CZERWCA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk oraz Filie

tel./fax (17) 242 51 17

DZIEŃ DZIECKA
NOWA SARZYNA (MOSIR), 1 CZERWCA

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 15 07

GŁOŚNIE CZYTANIE DZIECIOM Z LEŻAJSKICH
PRZEDSZKOLI W RAMACH AKCJI
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
LEŻAJSK, 11-15 CZERWCA

Miejskie Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna

tel. (17) 242 12 68

XXVI FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
„ISKIERKA”
LEŻAJSK, 15 i 17 CZERWCA

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

tel./fax (17) 242 11 34

W Festiwalu bierze udział ok. 20 małych wokali-

stów w wieku 5 i 6 lat wyłonionych drogą elimi-

nacji ze wszystkich miejskich przedszkoli. Pierw-

szy dzień, to przegląd konkursowy, podczas któ-

rego prezentują się wykonawcy, oceniani przez

profesjonalne jury. Drugi zaś dzień odbywa się na

estradzie przed MCK w formie kilkugodzinnego

pikniku z ogłoszeniem wyników i rozdaniem na-

gród, koncertem laureatów oraz występami ze-

społów artystycznych MCK.

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD TRZEBOŚNICĄ
NOWA SARZYNA, 23 CZERWCA

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 15 07

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU
„...BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY...” – KALÓWKA
KURYŁÓWKA, 29 CZERWCA

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce

tel./fax (17) 243 80 49

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce

tel. (17) 243 80 01

KONCERT ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH MCK
ORAZ WYSTAWA PRAC KÓŁEK PLASTYCZNYCH
„FANTAZJA” I „BARWA” – ZAKOŃCZENIE ROKU
KULTURALNEGO 2011/2012
LEŻAJSK, 17 CZERWCA

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

tel./fax (17) 242 11 34

GMINNE UROCZYSTOŚCI DNIA STRAŻAKA
17 CZERWCA

Wójt Gminy Kuryłówka

tel. (17) 243 80 10, fax (17) 242 69 94

Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuryłówce

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce

tel. (17) 243 80 49

XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
W BAZYLICE OO. BERNARDYNÓW
 LEŻAJSK, 18 CZERWCA (INAUGURACJA
FESTIWALU) – 20 SIERPNIA (KONCERT
FINAŁOWY) – W KAŻDY PONIEDZIAŁEK

Biuro Organizacyjne Festiwalu:

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

tel./fax (17) 242 11 34

Organizatorzy: Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,

Gmina Leżajsk, Powiat Leżajski oraz Sanktuarium

i Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

Leżajski festiwal na stale wpisany jest w kalen-

darz imprez kulturalnych zarówno regionu, jak

i całego kraju. Corocznie bierze w nim udział kilku-

dziesięciu artystów światowej sławy z kraju

i zagranicy, a koncerty gromadzą rzesze meloma-

nów. Jego celem jest promowanie i wspieranie

twórczości artystycznej oraz popularyzacja

muzyki organowej i kameralnej.

DZIEŃ MATKI – OKOLICZNOŚCIOWE
IMPREZY W GOK I FILIACH
PISKOROWICE, WIERZAWICE, BIEDACZÓW,
CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE, DĘBNO, 26 MAJA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk oraz Filie

tel./fax (17) 242 51 17

DNI LEŻAJSKA
LEŻAJSK, 26 -27 MAJA

Urząd Miejski w Leżajsku

tel./fax (17) 242 73 33

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

tel./fax (17) 242 11 34

DZIEŃ RODZICÓW
KURYŁÓWKA, KOLONIA POLSKA, 26 MAJA

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce

tel. (17) 243 80 49

„ŚWIĘTO RODZINY”
GRODZISKO DOLNE, 27 MAJA

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

tel. (17) 243 61 41, fax (17) 240 36 06

KONCERT PIEŚNI MARYJNYCH W KOŚCIELE
PARAFIALNYM W BIEDACZOWIE
BIEDACZÓW, 27 MAJA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk –

Filia w Biedaczowie

tel. (17) 242 54 17

W programie imprezy można zobaczyć występy

zespołów wokalno-muzycznych, kiermasze i po-

kazy m.in. rękodzieła ludowego oraz liczne zawo-

dy i konkursy

sportowe towa-

rzyszące obcho-

dom. Impreza

kończy się wystę-

pem znanej gwiaz-

dy oraz pokazem

sztucznych ogni.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNO-PATRIOTYCZNE
UPAMIĘTNIAJĄCE 69 ROCZNICĘ
PACYFIKACJI MIASTA LEŻAJSKA
LEŻAJSK (KOŚCIÓŁ FARNY, POMNIK PRZY
UL. 28 MAJA), 28 MAJA

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

tel./fax (17) 242 11 34
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IMPREZY SPORTOWE

VI PUNKTOWANY OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG
KOLARSKI W KOLARSTWIE GÓRSKIM
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO
I ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEJ
OLIMPADY MŁODZIEŻY
TARNOGÓRA (LAS KOPECKI), 22 KWIETNIA

Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Azalia”

w Brzózie Królewskiej

tel. kom. 512 436 427

KWIECIEŃ

VIII POWIATOWE MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY
W MARSZACH NA ORIENTACJĘ
WOLA ZARCZYCKA, 12 KWIETNIA

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku

tel. (17) 240 61 07, fax (17) 240 61 08

WIELKANOCNY TUNIEJ TENISA
STOŁOWEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH O PUCHAR STAROSTY
LEŻAJSKIEGO
LEŻAJSK (SP NR 1), 15 KWIETNIA

Uczniowski Klub Sportowy

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku

tel. (17) 242 00 33

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA W TENISIE STOŁOWYM
W KATEGORII MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK,
KADETÓW I KADETEK ORAZ JUNIORÓW
I JUNIOREK
NOWA SARZYNA, 21-22 KWIETNIA

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

tel. (17) 853 22 70

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11

Pariafialny Uczniowski Klu Sportowy „Arka”

przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni

tel. (17) 241 65 37

W zawodach bedą startować najlepsze drużyny

klubowe (około 50) z województwa podkarpac-

kiego złożone z zawodników zrzeszonych w Pod-

karpackim Związku Tenisa Stołowego. Z każdej

kategorii dwie najlepsze dryżyny awansują do

półfinału Mistrzostw Polski.

PŁYWACKA LIGA PIĘCIU MIAST
LEŻAJSK, 21 KWIETNIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Pływalnia Miejska OCEANIK

tel. (17) 242 01 18, fax (17) 242 03 02

To trzecia edycja zawodów pływackich, w których

startują reprezentacje dzieci i młodzieży z Łańcuta,

Głogowa Młp., Sokołowa Młp., Nowej Sarzyny

i Leżajska. Współzawodnictwo dziewcząt i chłop-

ców, którego głównym celem jest popularyzacja

pływania jako formy profilaktyki zdrowotnej i ak-

tywizacji dzieci odbywa się w różnych kategoriach

wiekowych.

Wyścig zostanie rozegrany w 9 kategoriach wie-

kowych wśród kobiet i mężczyzn od młodzika do

seniora. W ramach wyścigu zostaną przeprowa-

dzone eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-

dzieży.  W imprezie weźmie udział około 200 za-

wodniczek i zawodników z całego kraju na czele

z medalistami Mistrzostw Polski.
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W RAMACH DNI LEŻAJSKA ZAWODY
RODZINNE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU, SZTAFETA
O PUCHAR BURMISTRZA LEŻAJSKA,
ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI
(O PUCHAR BURMISTRZA LEŻAJSKA)
I DOROSŁYCH (O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ)
LEŻAJSK, 26-27 MAJA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Pływalnia Miejska OCEANIK

tel. (17) 242 01 18, fax (17) 242 03 02

RAJD ROWEROWY W RAMACH DNI
LEŻAJSKA POD HASŁEM „SZLAKIEM
DAWNYCH CERKWI GRECKOKATOLICKICH”
26 MAJA

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl

MCK – Cetrum Informacji Turystycznej

tel. (17) 787 70 67

MAJ

VIII WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
OLIMPIAD SPECJALNYCH
LEŻAJSK (STADION MZKS „POGOŃ”),
10 MAJA

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Leżajsku

tel./fax (17) 242 02 54, (17) 242 68 52

Wojewódzki Turniej organizowany jest po raz ósmy

w województwie podkarpackim, a SOSW

w Leżajsku po raz trzeci przyjął miano gospodarza

imprezy. Będą w nim uczestniczyć zawodnicy z nie-

pełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-

kowanym lub znacznym wraz z opiekunami z 12

sekcji Olimpiad Specjalnych działających przy pla-

cówkach kształcenia specjalnego w województwie

podkarpackim.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW „Z PODWÓRKA NA
STADION” – ELIMINACJE POWIATOWE
GRODZISKO DOLNE, 15 MAJA

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

tel. (17) 243 61 41, fax (17) 240 36 06

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
IM. MARKA WIELGUSA
GRODZISKO DOLNE, 17 MAJA

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

tel. (17) 243 61 41, fax (0-17) 240 36 06

POWIATOWA LIGA W PIŁCE NOŻNEJ
– SEZON 2012
TEREN POWIATU LEŻAJSKIEGO,
KONIEC KWIETNIA-CZERWIEC
ORAZ WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

tel. (17) 243 61 41, fax (17) 240 36 06

Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku

e-mail: pzzs.lezajsk@op.pl

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

tel. (17) 240 45 00, fax (17) 240 45 09

Powiatowa liga w piłce nożnej organizowana jest pod patronatem Starosty Leżajskiego w kategorii młodzi-

ków, trampkarzy i juniorek. Biorą w niej udział drużyny dziewcząt i chłopców z terenu Powiatu Leżajskiego

i z poza jego obszaru. Rozgrywki prowadzone są w sezonie „wiosna-jesień” w systemie „każdy z każdym

– mecz i rewanż” w różnych miejscowościach naszego powiatu. Celem przeprowadzanych zawodów jest

upowszechnianie sportu wśród młodzieży, aktywne spędzenie wolnego czasu, promocja zdrowych form

wypoczynku oraz popularyzacja piłki nożnej wśród młodych mieszkańców naszego powiatu.
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PIKNIK SPORTOWO-REKREACYJNY
Z OKAZJI DNIA DZIECKA
DĘBNO, 3 CZERWCA

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno

37-305 Dębno

ZAWODY WĘDKARSKIE
Z OKAZJI DNIA DZIECKA
GRODZISKO DOLNE (ZALEW „CZYSTE”),
3 CZERWCA
Koła Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym Polskiego Związku Wędkarskiego

tel. (17) 243 62 29

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
– „O UŚMIECH DZIECKA 2012 R.”
POD PATRONATEM
STAROSTY LEŻAJSKIEGO
LEŻAJSK (SP NR 1), 3 CZERWCA

Uczniowski Klub Sportowy

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku

tel. (17) 242 00 33

Jest największym i jednym z najlepszych turnie-

jów szachowych organizowanych w wojewódz-

twie podkarpackim z udziałem dzieci, młodzieży

i dorosłych w różnych grupach wiekowych.

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ MŁODZICZEK
NOWA SARZYNA, 2-3 CZERWCA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

tel. (17) 240 45 00, fax 240 45 09

Turniej jest kontynuacją ubiegłorocznej imprezy ogólno-

polskiej organizowanej o Puchar Burmistrza Miasta

i Gminy Nowa Sarzyna. Będzie rozegrany z udziałem

drużyn siatkarskich w kategorii młodziczek z miast

partnerskich Nowej Sarzyny i Powiatu Leżajskiego.

OGÓLNOPOLSKA AKCJA POD HASŁEM
„BEZPIECZNE WAKACJE”
NOWA SARZYNA, 31 MAJA

Zarząd Rejonowy PCK w Leżajsku

Miejsko Gminny Zarząd

Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK  przy Z.Ch. „Organika-Sarzyna”

tel. 660 483 977

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

tel. (17) 240 63 99, fax 240 63 19

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 14 66

„MIĘDZYSZKOLNY DZIEŃ SPORTU”
NOWA SARZYNA (STADION MZKS„UNIA”),
PRZEŁOM MAJA -CZERWCA

Uczniowski Klub Sportowy „Nike” oraz Rada Rodziców

przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza

tel./fax (17) 241 13 50

Miejsko Zakładowy Klub Sportowy

„Unia” Nowa Sarzyna

tel. (17) 241 10 70, fax 240 79 78

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

„DNI SPORTU 2012”
ŁĘTOWNIA (GIMNAZJUM, SOŁECTWO
MAJDAN ŁĘTOWSKI), MAJ -CZERWIEC

Uczniowski Klub Sportowy „Lasovia”

przy Gimnazjum w Łętowni, Sołectwo Majdan Łętowski

tel./fax (17) 241 70 42

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

Sołtys i Rada Sołecka w Sołectwie Majdan Łętowski

CZERWIEC

X MIĘDZYSZKOLNE SPŁAWIKOWE ZAWODY
WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA
NOWA SARZYNA (STAWY JANDA),
1 CZERWCA

Zarząd Koła Nr 28 „Szuwarek” w Nowej Sarzynie

Polskiego Związku Wędkarskiego

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

Uczniowski Klub Sportowy „Azalia”

przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Woli Zarczyckiej

tel. (17) 241 72 36

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI DNIA
DZIECKA ORAZ TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
DLA DZIECI (BOISKO WIELOFUNKCYJNE)
LEŻAJSK, 1 CZERWCA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia Miejska OCEANIK

tel. (17) 242 01 18, fax (17) 242 03 02

PŁYWACKA LIGA PIĘCIU MIAST
NOWA SARZYNA, 2 CZERWCA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

tel. (17) 240 45 00, fax 240 45 09

Zawody pływackie z udziałem zespołów z Nowej

Sarzyny, Leżajska, Łańcuta, Głogowa Małopolskie-

go i Sokołowa Małopolskiego oraz miast partner-

skich Nowej Sarzyny (Dolyna) i Powiatu Leżajskie-

go z Ukrainy.
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XII WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
IM. WŁADYSŁAWA PIŁATA
NOWA SARZYNA, 30 CZERWCA

Zarząd Rejonowy PCK w Leżajsku

Miejsko Gminny Zarząd

Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

przy Z.Ch. „Organika-Sarzyna”

tel. 660 483 977

XI RODZINNY TURNIEJ SPORTOWO –
REKREACYJNY PRACOWNIKÓW
SAMORZĄDÓW POWIATU LEŻAJSKIEGO
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO
NOWA SARZYNA (STADION SPORTOWY
MZKS „UNIA”) 17 LUB 24 CZERWCA

Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku

e-mail:pzzs.lezajsk@op.pl

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

tel. (17) 243 61 41, fax (17) 240 36 06

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

tel. (17) 240 45 00, fax (17) 240 45 09

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

TURNIEJ SPORTOWY GRUP MINISTRANTÓW
PARAFII Z GMINY GRODZISKO DOLNE
„PARAFIADA”
GRODZISKO DOLNE, 29-30 CZERWCA

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

tel. (17) 243 61 41, fax (17) 240 36 06

TURNIEJ SOŁECTW O PUCHAR WÓJTA
GMINY LEŻAJSK W RZUCHOWIE POMIĘDZY
PISKOROWICAMI, RZUCHOWEM,
WIERZAWICAMI – ZABAWA TANECZNA
RZUCHÓW, 10 CZERWCA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk –

Filia w Piskorowicach

tel. (17) 243 20 65

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
W TENISIE STOŁOWYM W KATEGORII
SKRZATÓW I SKRZATEK
NOWA SARZYNA, 10 CZERWCA

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

tel. (17) 853 22 70

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99, fax (17) 241 28 99 w.11

Pariafialny Uczniowski Klu Sportowy „Arka”

przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni

tel. (17) 241 65 37

W zawodach bedą startować dziewczynki i chłopcy

urodzeni w 2003 roku lub młodsi z województwa

podkarpackiego, bez względu na to czy są

zrzeszeni w klubach sportowych czy nie.

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11

Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna” S.A.

tel. (17) 240 71 11, fax 240 71 22

Miejsko Zakładowy Klub Sportowy

„Unia” Nowa Sarzyna

tel. (17) 241 10 70, fax 240 79 78

Turniej piłki nożnej organizowany im. Władysława

Piłata, wieloletniego Dyrektora Zakładów Che-

micznych „Organika-Sarzyna”. W imprezie o cha-

rakterze całodniowego pikniku uczestniczy ponad

200 krwiodawców reprezentujących kluby hono-

rowych dawców krwi z terenu województwa

podkarpackiego.

W turnieju biorą udział drużyny reprezentujące poszczególne jednostki samorządu terytorialnego naszego

powiatu. Uczestnicy zmagają się w licznych i różnorodnych konkurencjach przygotowanych przez organi-

zatora, które wymagają niekiedy sprawności fizycznej, szybkości, precyzji, a także zgrania całej drużyny.
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W Bibliotece Publicznej im. Stani-
s³awa Wyspiañskiego w Le¿ajsku
21 lutego br. odby³o siê spotkanie
z panem Adamem KuŸm¹ – ratow-
nikiem Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Na spo-
tkanie z ratownikiem przyjechali
uczniowie z klasy trzeciej ze Szko³y
Podstawowej w Przychojcu oraz
uczniowie ze Szko³y Podstawowej
Nr1 w Le¿ajsku. Pan Adam opowie-

UWAGA!
MCK- Biblioteka Publiczna w Le¿ajsku informuje, ¿e

ze wzglêdu na modernizacjê budynku przy ul. Jaro-

s³awskiej 1 biblioteka zostanie przeniesiona do

Szko³y Podstawowej Nr 1 przy Placu Jaszowskiego.

W zwi¹zku z powy¿szym w dniach

12-30 marca 2012 r.

biblioteka bêdzie NIECZYNNA.

Czytelników przepraszamy za utrudnienia

i zapraszamy od 2 kwietnia 2012 r.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Bibliotece Publicz-

nej lub pod numerem telefonu: 17 242 12 68

…Radoœci z faktu Narodzenia Boga
nie da siê zamkn¹æ w schematach.
Ona jest wielka i niesamowita…
ale i przyczyna nie jest b³aha.
Ta radoœæ po³¹czy³a wszystkie po-
kolenia Basztowiczów le¿ajskich
(osób które nale¿¹ teraz, lub nale-
¿a³y kiedyœ do wspólnoty Francisz-
kañskiej M³odzie¿y Oazowej w Le-
¿ajsku).
Efekt tej radoœci by³ piorunuj¹cy…
Kilka tygodni prób i twórczych
spotkañ kilku pokoleñ Basztowi-
czów. Wspomnienia, refleksje, ale
i mnóstwo pozytywnej energii
i radoœci. Niedziela, 29 stycznia
2012 r. godz. 16.30. Bazylika oo.
Bernardynów w Le¿ajsku – pe³na
ludzi oczekuj¹cych na rozpoczêcie
koncertu, organizowanego przez
wszystkie pokolenia „Basztowi-
czów” pod opiek¹ o. Bartymeusza.
40 dzieci nale¿¹cych do najm³od-
szego pokolenia Basztowiczów
przebranych za anio³y, 30 m³odych
osób z obecnej Baszty, 20 doros³ych
(by³ych Basztowiczów) i zespó³
Drogowskaz.
Jeden wielki chór uwielbienia Boga
i zadumania siê nad tajemnic¹
Wcielenia Syna Bo¿ego – gromkim
œpiewem przepêdzi³ mróz z murów
Bazyliki i poprowadzili wspólne
kolêdowanie. Ca³y zespó³ wykona³

15 kolêd i pastora³ek, które prze-
platane by³y wierszami i rozmaity-
mi tekstami o tematyce Bo¿ego Na-
rodzenia. Piêkny œpiew solistów, ale

Spotkanie z ratownikiem

GOPR w le¿ajskiej bibliotece

dzia³ o zasadach, jakich nale¿y prze-
strzegaæ bêd¹c w górach, o ubiorze,
o oznaczeniach na szlakach, o bez-
pieczeñstwie i wielu innych bardzo
ciekawych rzeczach zwi¹zanych
z górami. Uczniowie z wielkim za-
interesowaniem i skupieniem s³u-
chali o tym, jak wygl¹da praca ra-
townika górskiego, zadawali pyta-
nia i dzielili siê swoimi spostrze¿e-
niami. JK

�Pan Adam KuŸma opowiedzia³ o zasadach, jakich nale¿y przestrzegaæ bêd¹c w gó-

rach.

Wielkie Kolêdowanie Basztowiczów

przede wszystkim entuzjazm dzie-
ci wszystkim przypad³ do gustu.
Nie by³o osób, które pozosta³yby
obojêtne na to, co zobaczy³y i us³y-
sza³y. Nie czu³o siê podzia³u na
m³odszych, czy starszych bowiem
wszyscy tego dnia chcieli siê zjed-
noczyæ we wspólnym kolêdowa-
niu. Wszak o to chodzi³o. Taki by³
cel tego modlitewnego, ale i rado-
snego spotkania – WSPÓLNY
ŒPIEW WSZYSTKICH.
Entuzjazm i radoœæ jest zaraŸliwa.
A taka jest nasza wiara – pe³na ¿ycia
i radoœci.

Pod koniec koncertu pod o³tarzem
zebrali siê ju¿ niemal wszyscy obec-
ni, którzy chcieli byæ jak najbli¿ej
zespo³u. Nie chcieli ju¿ tylko s³u-
chaæ, ale braæ w nim czynny udzia³.
Gdyby nie fakt, i¿ o godz. 18.00
rozpoczyna³a siê kolejna msza œwiê-
ta mo¿na by³oby tak kolêdowaæ
w nieskoñczonoœæ.
Oby wiêcej takich wydarzeñ w le-
¿ajskiej Bazylice – chcia³oby siê rzec
na koniec. Chwa³a niech bêdzie
Bogu za ten czas, za ten piêkny
i niesamowity niedzielny wieczór.

OB
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Trudne pocz¹tki
 Szko³a od chwili jej upowszech-
nienia, sta³a siê podstawow¹ insty-
tucj¹ wyposa¿aj¹c¹ obywateli do
uczestnictwa w kulturze. W pocz¹t-
kowych latach niepodleg³oœci
w zwi¹zku z ciê¿k¹ sytuacj¹ ekono-
miczn¹ kraju, szkolnictwo boryka-
³o siê g³ównie z brakiem funduszy
na jej utrzymanie. Podobna sytu-
acja zaistnia³a w Le¿ajsku. Mimo
podniesienia op³at od uczniów bra-
kowa³o œrodków na jej utrzymanie.
Sprawa ta kilkakrotnie wraca³a na
posiedzenia Rady Miejskiej.
15 grudnia 1920 roku w trakcie po-
siedzenia Rady przyby³a delegacja
rodziców uczniów klas VII i VIII,
domagaj¹c siê utrzymania Gimna-
zjum. Delegacja oœwiadczy³a siê, ¿e
s¹ … zdecydowani zespó³ profesorów
dla tych klas potrzebny w³asnym kosz-
tem op³aciæ, na co rada jednog³oœnie
siê zgodzi³a. Borykaj¹c siê z tymi
problemami w³adze Le¿ajska i Ko-
mitet Gimnazjalny na czele z ks.
Antonim Tyczyñskim oraz skarb-
nikiem Stanis³awem Wodziñskim
podjêli starania o upañstwowienie
Gimnazjum.

Upañstwowienie Gimnazjum
Na pocz¹tku 1921 roku ks. Anto-
ni Tyczyñski i burmistrz Leon Przy-
bylski za poœrednictwem pos³a
PSL, Józefa Jachowicza, z³o¿yli wi-
zytê premierowi Wincentemu Wi-
tosowi, który obieca³ pomoc w prze-
prowadzeniu sprawy. W marcu
1922 roku przyby³a do Le¿ajska
komisja z Kuratorium Lwowskie-
go oœwiadczaj¹c, ¿e w³adze gotowe
s¹ upañstwowiæ Gimnazjum pod
warunkiem przed³o¿enia aktu no-
tarialnego o odst¹pieniu na 10 lat

Dariusz Pó³æwiartek:  Pierwsz¹ czeœæ historii pocz¹tków le¿ajskiego gimnazjum zamieœciliœmy w „Kurierze Powiatowym” nr 1/2012

Gimnazjum i Liceum le¿ajskie
w okresie miêdzywojennym

Czeœæ II:

(do czasu wybudowania budynku)
siedziby przez hr. Alfreda Potockie-
go oraz przekazania w formie da-
rowizny parceli pod budowê no-
wego obiektu. 20 czerwca 1922
roku Rada zatwierdzi³a zawart¹
z Ordynacj¹ £añcuck¹ umowê dzier-
¿awn¹ za roczny czynsz w wysoko-
œci 24 tys. koron, zatwierdzi³a te¿
przekazanie placu, na którym mie-
œci³a siê szko³a ¿eñska pod przysz³y
budynek gimnazjalny. 28 czerwca
1922 roku spisany zosta³ akt nota-
rialny pomiêdzy Kuratorium
a przedstawicielami Le¿ajska, okre-
œlaj¹cy wzajemne obowi¹zki stron
w zwi¹zku z upañstwowieniem
Gimnazjum.
Uroczyste og³oszenie Pañstwowego
Gimnazjum odby³o siê w niedzielê
10 grudnia 1922 roku. Po uroczy-
stej sumie w Koœciele farnym wszy-
scy zebrali siê w budynku gimna-
zjalnym wraz z gronem nauczyciel-
skim, m³odzie¿¹ szkoln¹ oraz licz-
nie zebran¹ publicznoœci¹. W swej
mowie kurator Okrêgu Szkolnego
Lwowskiego dr Sobiñski a zarazem
przedstawiciel rz¹du i ministra

WRiOP (dalej: ministerstwo Wy-
znañ Religijnych i Oœwiecenia Pu-
blicznego) og³osi³ upañstwowienie
Gimnazjum i wskaza³ na koniecz-
noœæ oparcia siê szko³y na zasadach
Chrystusowych i kultury chrzeœci-
jañskiej.

Pañstwowe Gimnazjum imienia
Boles³awa Chrobrego
Jednym z wa¿niejszych wydarzeñ
w ¿yciu szko³y by³ dzieñ 30 marca
1926 roku kiedy to Rada Pedago-
giczna podjê³a uchwa³ê o przyjê-
ciu nazwy „Pañstwowe Gimna-
zjum im. Boles³awa Chrobrego
w Le¿ajsku”. W wys³anej petycji do
ministerstwa WRiOP czytamy
m.in.: […] Boles³aw Chrobry to jed-
na z najœwietniejszych postaci jakie prze-
wijaj¹ siê na barwnej wstêdze dziejów
Rzeczypospolitej, to jeden z jej bohater-
skich synów, naj¿arliwszych obroñców
organizatorów i twórców. […] Powo-
duj¹c siê tego rodzaju przes³aniem
Dyrekcja i Grono Profesorskie pragnie
w tej formie uczciæ 900-letni¹ rocznicê
koronacji Chrobrego a tak¿e roznie-
ciæ w duszach m³odzie¿y i tutejszego
spo³eczeñstwa nie tylko kult dla tej
wielkiej œwietlanej postaci, ale kult
naœladownictwa i zrozumienia czynu
pañstwowo-twórczego.

Z ¿ycia szko³y
W Gimnazjum ka¿dy uczeñ mia³
mo¿liwoœæ rozwijania swojej wiedzy
poza realizacj¹ planów nauczania.
By³y to ró¿nego rodzaju kó³ka sa-
mokszta³ceniowe z poszczególnych
przedmiotów (m.in. mi³oœników fi-
lologii klasycznej, polonistów, spor-
towe „Œwist”). Wa¿n¹ rolê w ¿yciu
uczniów odgrywa³y organizacje

szkolne, które dzia³a³y na terenie
Gimnazjum: Hufiec Szkolny, So-
dalicja Mariañska, Zwi¹zek Harcer-
stwa Polskiego (dalej: ZHP), szkol-
ne ko³o Ligi Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej (dalej: LOPP) czy
te¿ Polski Czerwony Krzy¿ (dalej:
PCK). Najprê¿niej dzia³aj¹c¹ orga-
nizacj¹ na terenie szko³y by³ Hu-
fiec Szkolny. G³ównym celem tej
organizacji by³o patriotyczne wy-
chowanie m³odzie¿y i przygotowa-
nie zastêpów m³odych obroñców
Ojczyzny do zasadniczej s³u¿by
w szeregach wojska polskiego.
Szkolenie odbywa³o siê pod nadzo-
rem kierownika pedagogicznego
wyznaczonego przez dyrektora
Gimnazjum, a prowadzone by³y
przez instruktorów wyznaczonych
przez w³adze wojskowe. Poza reali-
zacj¹ planu szkolenia Hufiec Szkol-
ny uczestniczy³ w uroczystoœciach
pañstwowych, religijnych i szkol-
nych na terenie Le¿ajska i na ze-
wn¹trz. Najwa¿niejszym wydarze-
niem dla tej organizacji by³o po-
œwiêcenie sztandaru hufca jako
pierwszego w ca³ej Rzeczypospoli-
tej. Uroczystoœæ odby³a siê 7 grud-
nia 1924 roku a przybyli na ni¹ m.
in. dowódca DOK nr X gen. dyw.
Wac³aw Fara, delegat ministerstwa
WRiOP i lwowskiego Kuratorium
Okrêgu Szkolnego dr Alfred Jah-
nera. Nie zabrak³o delegacji s¹sied-
nich Hufców Szkolnych z £añcu-
ta, Niska, Tarnobrzega i innych. Or-
ganizacja w ka¿dym roku szkol-
nym bra³a udzia³ ze sztandarem
i karabinami w takich uroczysto-
œciach jak: pocz¹tek roku dzia³al-
noœci Hufca Szkolnego, w dniu
11 listopada w rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci Polski, 3 maja w rocz-
nicê uchwalenia Konstytucji,
w grudniu w rocznicê poœwiêcenia
sztandaru hufca, a tak¿e w dzieñ
imienin Prezydenta RP Ignacego
Moœcickiego, tj. 30 stycznia i 19 mar-
ca w dniu imienin Marsza³ka Pol-
ski Józefa Pi³sudskiego (do 1935
roku).
Nastêpn¹ aktywnie dzia³aj¹c¹ orga-
nizacj¹ w Gimnazjum by³a Sodali-
cja Mariañska. By³o to katolickie
stowarzyszenie religijne propagu-
j¹ce kult maryjny. Moderatorem
stowarzyszenia by³ ks. prof. Stani-
s³aw Lubas, który sprawowa³ nad-
zór nad dzia³aniem zarz¹du. Do
obowi¹zków sodalistów nale¿a³o:
uczestniczenie w ogólnych zebra-
niach miesiêcznych wszystkich
cz³onków, comiesiêczne przystêpo-
wanie do sakramentów pokuty
i o³tarza, uczestniczenie w nabo-

�Ma³a matura – 1937/38.

�Obóz letni Hufca Szkolnego w Starzowie – 1935r.
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¿eñstwach sodalicyjnych oraz wy-
pe³nianie statutowych obowi¹z-
ków. Sodalicja Mariañska odbywa-
³a zebrania ogólne cz³onków raz
w miesi¹cu w niedzielê po nabo-
¿eñstwie szkolnym. Na zebraniach
tych by³y wyg³aszane referaty przez
uczniów klas starszych. Tematyka
referatów by³a ró¿norodna (np.
zachowanie siê w szkole i poza
szko³¹, o szkodliwoœci alkoholu,
karnoœæ i pos³uszeñstwo w domu,
w szkole i w ¿yciu).
Poza wymienionymi wy¿ej organi-
zacjami szkolnymi na uwagê zas³u-
guje ZHP, która dzia³a³a tylko czte-
ry lata (1930/31 do 1934/35). Orga-
nizatorem harcerstwa w Gimna-
zjum by³ druh Tadeusz Krasuski.
W krótkim czasie powsta³a dru¿yna
licz¹ca ponad 40 cz³onków, która
obra³a na swojego patrona Tadeusza
Koœciuszkê. W roku szkolnym 1933/
34 dzia³alnoœæ ZHP uwidoczni³a siê
poprzez: zorganizowanie manife-
stacji antyhitlerowskiej, przygotowa-
nie trzyaktowej sztuki scenicznej
wystawionej zim¹ 1933/34, urz¹dze-
niem zlotu wszystkich dru¿yn har-
cerskich z terenu Le¿ajska i zorga-
nizowanie dru¿yny zuchowej
w szkole we wsi Przychojec.
Gimnazjum le¿ajskie k³ad³o du¿y
nacisk na wychowanie m³odzie¿y
w duchu patriotycznym. Nasyce-
nie programu treœciami patriotycz-
nymi mia³o budziæ dumê z przy-
nale¿noœci do pañstwa, a zw³asz-
cza do narodu polskiego i z jego
osi¹gniêæ. Szko³a rokrocznie obcho-
dzi³a uroczyœcie rocznicê uchwale-
nia konstytucji 3-maja. Poza tym
œwiêtem m³odzie¿y przypominano

o innych wa¿nych rocznicach hi-
storycznych. Wymieniê tylko nie-
liczne, takie jak: 13 paŸdziernika
1923 roku obchodzono uroczyœcie
150 rocznicê ustanowienia Komi-
sji Edukacji Narodowej, 10 paŸ-
dziernika 1925 rocznicê zwyciêstwa
pod Chocimiem a w 1929 roku
obchodzono 150 rocznicê œmierci
Kazimierza Pu³askiego.
Wa¿nym drogowskazem wychowa-
nia w ówczesnym Gimnazjum le-
¿ajskim by³o kszta³towanie postaw
religijnych. Naukê rozpoczynano
modlitw¹ do Ducha Œwiêtego. M³o-
dzie¿ mia³a obowi¹zek wraz z na-
uczycielami wspólnie uczêszczaæ
na niedzielne i œwi¹teczne nabo¿eñ-
stwa. W ka¿dym roku szkolnym
odbywa³y siê w okresie wielkiego
postu rekolekcje. By³y to trzy dni
wolne od zajêæ dydaktycznych.
Uczestniczenie w nich by³o obo-

wi¹zkowe. Nauki rekolekcyjne od-
bywa³y siê po dwa razy dziennie,
a na zakoñczenie rekolekcji obo-
wi¹zkowe by³o przyst¹pienie do sa-
kramentu pokuty i komunii œw.

Zamiary likwidacji Gimnazjum
W drugiej po³owie lat trzydziestych
zaistnia³a sytuacja bardzo nieko-
rzystna dla Gimnazjum a wi¹zaæ
to siê mog³o z kryzysem ekono-
micznym kraju. W szkole pojawi³y
siê trudnoœci finansowe, a tak¿e
nieporozumienia pomiêdzy burmi-
strzem a dyrektorem Stanis³awem
Lubicz Majewskim. W 1937 roku
pojawi³y siê nawet pog³oski o za-
miarach likwidacji Gimnazjum,
wzglêdnie przeniesienia do Prze-
worska. Reakcja w³adz i spo³eczeñ-
stwa by³a szybka. 16 marca 1937
roku Rada Miejska podjê³a uchwa-
³ê opowiadaj¹c¹ siê za utrzymaniem

To, czy miejsce, w którym miesz-
kasz bêdzie siê rozwijaæ, czy w two-
jej miejscowoœci powstanie plac
zabaw lub œwietlica dla dzieci, czy
zdolni uczniowie otrzymaj¹ sty-
pendium, które pomo¿e im kon-
tynuowaæ naukê oraz zrealizowa-
ne zostan¹ inne cenne inicjatywy
zale¿y równie¿ od tego czy prze-
ka¿esz lokalnym organizacjom po-
zarz¹dowym 1% podatku docho-
dowego.

Wystarczy, ¿e do swojego PIT-a
wpiszesz numer KRS naszej Fun-
dacji tj. 0000328376. Przekazane
przez ciebie œrodki w postaci 1%
podatku dochodowego powróc¹
w postaci stypendiów, grantów na
realizacjê projektów spo³ecznych
oraz innych inicjatyw.
W 2011 roku z tytu³u wp³at 1%
podatku dochodowego do orga-
nizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹-
cych w powiecie le¿ajskim wp³y-

Gimnazjum oraz wys³aniem do
Ministerstwa delegacji z odpowied-
nim memoria³em. Delegacji prze-
wodzili burmistrz Niziñski oraz sta-
rosta Robert Bogus³awski. Podjêto
starania tak¿e u by³ego wojewody
lubelskiego Waleriana Karasiñskie-
go, pochodz¹cego z Le¿ajska.
W memoriale Ko³a Rodzicielskie-
go Gimnazjum skierowanym do
Zarz¹du Miasta i Rady Miejskiej
z 14 kwietnia 1938 roku domaga-
no siê od w³adz ostatecznego unor-
mowania wszystkich spraw zwi¹za-
nych ze stron¹ maj¹tkow¹ i zabez-
pieczeniem potrzeb Gimnazjum.
Wskazywano na wyraŸny wzrost
w ci¹gu ostatnich dwóch lat na-
p³ywu uczniów (o 50%) i przewi-
dywano dalsze poszerzenie bazy re-
krutacyjnej w zwi¹zku z rozwojem
COP-u oraz budow¹ siedmioklaso-
wych szkó³ powszechnych w Ru-
dzie £añcuckiej i Sarzynie. Innym
argumentem za utrzymaniem
Gimnazjum by³a lokalizacja Le¿aj-
ska na pograniczu województwa
lwowskiego i lubelskiego a najbli¿-
sze Gimnazja znajdowa³y siê w To-
maszowie, Zamoœciu i Krasnymsta-
wie. Dziêki tym zabiegom Gimna-
zjum zosta³o uratowane.

Artyku³ zosta³ napisany na podstawie Ÿróde³
i literatury:

1. Sprawozdania Dyrekcji Gimnazjum Pañ-
stwowego w Le¿ajsku za lata 1921/22 – 1931/32

2. A. Rakuœ, Z. Larendowicz, Gimnazjum i Li-
ceum w Le¿ajsku w latach 1912-1939, [w:] Gimna-
zjum i Liceum w Le¿ajsku 1912-2002. Ksiêga
Jubileuszowa, Le¿ajsk-Rzeszów 2003

3. J. Hampel, ̄ ycie ekonomiczno-spo³eczne i sto-
sunki polityczne w okresie II Rzeczypospolitej, [w:]
Dzieje Le¿ajska pod red. J. Pó³æwiartka, Le-
¿ajsk 2003

�Uroczystoœci na placu szkolnym tzw. gazonie.

nê³o zaledwie 33 606,41 z³ (Ÿród³o:
Informacja dotycz¹ca kwot 1% na-
le¿nego podatku dochodowego od osób
fizycznych przekazanych organiza-
cjom po¿ytku publicznego opubliko-
wana przez Ministerstwo Finansów).
Wiêkszoœæ œrodków z tytu³u tych
wp³at zasili³a bowiem ogólnopol-
skie fundacje oraz stowarzyszenia.
Du¿e organizacje posiadaj¹ jednak
wp³ywowych sponsorów takich jak
stacje radiowe i telewizyjne, czy

miêdzynarodowe korporacje, dziê-
ki czemu ³atwo pozyskuj¹ ogrom-
ne darowizny np. przy wykorzy-
staniu akcji sms-owych. Kwoty
otrzymywane przez te organizacje
z tytu³u 1% podatku siêgaj¹ kilku
milionów z³otych. Czy jakaœ czêœæ
z tych œrodków trafia do naszego
powiatu – nie wiadomo…
Masz mo¿liwoœæ pozostawienia
1% podatku u siebie. Nie wahaj
siê. Decyduj o sposobie wydat-
kowania twoich pieniêdzy. Prze-
ka¿ 1% podatku dochodowego
Fundacji Fundusz Lokalny
w Le¿ajsku.
Celem Fundacji jest rozwój spo-
³eczny oraz poprawa jakoœci ¿ycia
spo³ecznoœci powiatu le¿ajskiego
i terenów przyleg³ych. Prowadzimy
programy stypendialne, wspieramy
ciekawe inicjatywy, budujemy
wspólne dobro. Dobrze wykorzy-
stujemy przekazane nam œrodki.
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Wyobra¿amy sobie maleñk¹ stajen-
kê, na skraju niewielkiej wioski
Betlejem, w której przyszed³ na
œwiat – Jezus. Pochylon¹ nad nim
Mariê i Józefa. Wyczuwamy zapach
siana i dreptaj¹ce po s³omie zwie-
rzêta. Wyobra¿amy sobie Nazaret,
gdzie Archanio³ Gabriel oznajmi³
Marii radosn¹ wieœæ, która zmieni-
³a losy œwiata. Miejsce, w którym
Jezus przy boku Józefa uczy siê sto-
larki. A mo¿e zobaczymy górê po-
roœniêta drzewami oliwnymi, w cie-
niu których naucza Jezus. Wyobra-
zimy sobie olbrzymie Jezioro Gali-
lejskie, nad którym Jezus czyni³
cuda, nape³niaj¹c Piotrowi sieæ i po-
wstrzymuj¹c nawa³nicê, zamienia-

j¹c wodê w wino na weselu w Ka-
nie Galilejskiej, a tak¿e rozmna¿a-
j¹c piêæ bochenków chleba i dwie
ryby w niedalekiej wiosce El Tab-
gha, czym nakarmi³ 5000 osób.
Mo¿e us³yszymy g³osy zza potê¿-
nych murów Jerozolimy, gdzie
w¹sk¹ kamienn¹ uliczk¹, pomiêdzy
nawo³uj¹cymi handlarzami i g³o-
sami ¿o³nierzy, zbroczony krwi¹
idzie Jezus nios¹cy na swych ramio-
nach krzy¿. Szlochy niewiast i gwar
przeciskaj¹cego siê t³umu gapiów.
W koñcu Golgotê, na której stanê-
³y krzy¿e i gdzie zakoñczy³o siê ziem-
skie ¿ycie Zbawiciela. Czy wystar-
czy nam wyobraŸni, aby to wszyst-
ko zobaczyæ, poj¹æ i zrozumieæ?
Jednak, kiedy w koñcu zdecyduje-
my siê tam pojechaæ i otworzymy
szeroko oczy, nasze zmys³y zaczy-
naj¹ chaotycznie konfrontowaæ
z rzeczywistoœci¹, z tym, co czuje-
my, widzimy i s³yszymy w tym ma-
gicznym miejscu.
Wspó³czesne Betlejem, to gwarne
miasteczko otoczone betonowym
murem, pilnie strze¿onym przez

Izraelskich ¿o³nierzy, pe³ne sklepi-
ków i kramów. Przed Bazylik¹ Na-
rodzenia Pañskiego, przypomina-
j¹c¹ œredniowieczn¹ fortecê, k³êbi
siê t³um czekaj¹cy na wejœcie. Do-
piero, kiedy schylimy g³owê, by
przejœæ przez maleñkie drzwi do
œrodka, i znajdziemy siê w ciemnej
ascetycznej nawie œwi¹tyni, czuje-
my, ¿e czeka nas coœ niezwyk³ego.
W¹skimi schodkami idziemy w dó³
do Groty Narodzenia. Przed nami,
na kamiennej pod³odze srebrna
gwiazda wypolerowana ustami
i d³oñmi milionów pielgrzymów.
Nad ni¹ niewielki o³tarz z napisem
„Tu narodzi³ siê Jezus Chrystus
z Marii Dziewicy”.
Niestety nie mo¿emy zostaæ tu d³u-
¿ej. Krótka modlitwa, pami¹tkowe
zdjêcie i dyskretne klepniêcie w ra-
miê przez duchownego to znak, ¿e
za nami czeka jeszcze kilkaset osób.
Kilka kilometrów dalej, Jerozolima
– kilometr kwadratowy powierzch-
ni, 20 tysiêcy mieszkañców, setki
koœcio³ów, pl¹tanina w¹skich uli-
czek, w których mo¿na ³atwo siê
zgubiæ – oto Jerozolimskie Stare

Miasto. To tutaj, na tej niewielkiej
powierzchni wspó³istniej¹ obok sie-
bie, trzy wielkie monoteistyczne
religie œwiata. Codziennie w stro-
nê Jerozolimy kieruj¹ swoje myœli
miliony wyznawców judaizmu,
chrzeœcijañstwa i islamu. Tu spla-
taj¹ siê drogi pielgrzymów ¿ydow-
skich, chrzeœcijañskich i muzu³-
mañskich.
Ka¿dy chrzeœcijanin przybywaj¹cy
do Jerozolimy, swoj¹ pielgrzymkê
zaczyna przy bramie Œw. Szczepa-
na, gdzie rozpoczyna siê Via Dolo-
rosa – Droga Krzy¿owa. Wszyscy
przeciskaj¹ siê jak 2000 lat temu
pomiêdzy stosami pomarañczy
i oliwek. Sprzedawcy nawo³uj¹,
a tragarze sprawnie manewruj¹
swoimi wózkami. Trudno tu
o chwilê samotnoœci i zadumy nad
losem Chrystusa. Czasami siê to
udaje, odnajduj¹c kolejne stacje
w niewielkich koœció³kach i kapli-
cach. Wiêkszoœæ stacji to tylko zna-
ki na murach domów. Ale pamiê-
tajmy, ¿e wspó³czesna Via Doloro-
sa to hipotetyczna droga wytyczo-
na dopiero w XVIII wieku. Ewan-

Ziemia
Œwiêta
Kiedy us³yszymy s³owa, „Ziemia
Œwiêta”, zmru¿ymy oczy – w wy-
obraŸni zobaczymy miejsca, o któ-
rych wielokrotnie siê mówi, s³yszy
i czyta. �Widok na Jerozolimê z Góry Oliwnej

�Ogród Oliwny (Getsemani, Ogrójec) Dolinia Cedronu, u stóp Góry Oliwnej

�Wejœcie do Bazyliki Narodzenia Pañskiego – Betlejem

�Grota Narodzenia w Bazylice Narodze-
nia Pañskiego – Betlejem
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gelia nie podaje dok³adnych da-
nych o Drodze Krzy¿owej.
W koñcu jesteœmy przy Bazylice
Grobu Œwiêtego. Wspó³czesna Ba-
zylika, przyt³acza pielgrzymów wiel-
koœci¹, której nie widaæ na zewn¹trz.
Jest budowl¹ z okresu krzy¿owców
ze œladami bizantyjskiej przesz³oœci.
Wewn¹trz panuje mrok rozœwietla-
ny lampami olejowymi. T³umy cze-
kaj¹ce w d³ugich kolejkach, gwar
i poœpiech w zwiedzaniu powoduj¹,
¿e trudno siê skupiæ, by prze¿ywaæ
ból i cierpienie Jezusa. Obecnie œwi¹-
tyni¹ opiekuj¹ siê przedstawiciele
ró¿nych chrzeœcijañskich wyznañ,
z których ka¿dy ma swoje kaplice
i o³tarze. Stromymi schodami idzie-
my na Golgotê. Stoj¹c w tym wnê-
trzu, niezwykle trudno wyobraziæ
sobie sceny ukrzy¿owania, które
mia³y miejsce na otwartej przestrze-
ni, na wzgórzu. Dziœ to miejsce znaj-
duje siê pod kopu³¹ Kaplicy Ukrzy-
¿owania.
Pochylamy siê by przez szyby ogl¹-
daæ wapienne œciany Golgoty oraz
oprawiony w srebro otwór. Tutaj
trzeba odwa¿nie w³o¿yæ rêkê,
a mo¿e uda siê dotkn¹æ miejsca,
w którym sta³ krzy¿.
Pod wielk¹ kopu³¹ Bazyliki Grobu
jest jeszcze jedno miejsce, którego
nie mo¿na opuœciæ. To Kaplica

Grobu Pañskiego – miejsce z³o¿e-
nia cia³a Chrystusa. Edyku³ Grobu
Œwiêtego -„koœció³ w koœciele” stoi
w centralnym miejscu Bazyliki oto-
czony potê¿n¹ rotund¹. Do wnê-
trza opiekuj¹cy siê kaplic¹ duchow-
ni wpuszczaj¹ po kilka osób. Obo-
wi¹zuje zakaz filmowania i fotogra-
fowania. Trzeba mocno siê pochy-
liæ, aby wejœæ do kaplicy Anio³a, na
œrodku której znajduje siê ma³y o³-
tarzyk – wed³ug tradycji – wykona-
ny z kamienia, którym by³ przykry-
ty grób Jezusa.
Jeszcze wiêkszy uk³on i znajduje-
my siê w maleñkim pomieszczeniu,
zajmowanym w po³owie przez sar-
kofag, pod którym znajduje siê
Grób Œwiêty. P³yta grobowa jest
odsuwana raz na kilkaset lat. We-
d³ug relacji z XVI wieku, pod p³yt¹
jest wnêka, dalej kolejna p³yta
i wreszcie komora grobowa, o któ-
rej nic bli¿ej nie wiadomo.
Nastrój miejsca udziela siê ka¿demu.
Opuszczamy to niezwyk³e miejsce,
przesi¹kniête histori¹ i wiar¹. Miej-
sce, które koniecznie trzeba zoba-
czyæ. Dla turystów, wspania³e za-
bytki i bogata historia, dla pielgrzy-
mów, obrazy, które zaczynaj¹ ³¹czyæ
siê z tekstem Pisma Œwiêtego.
Taka jest ca³a chrzeœcijañska Jero-
zolima. Ka¿dy jej fragment ma

swoj¹ historiê, pe³n¹ niezwyk³ych
wydarzeñ zapisanych w Biblii.
Miliardy ludzi na ca³ym œwiecie
wierz¹, ¿e to jerozolimskie wzgó-
rze jest niezwyk³e. Zanim jednak
sta³o siê œwiête, by³o œwiadkiem ró¿-
nych wydarzeñ. Zgodnie z przeka-
zem wzgórze, zwane w czasach bi-
blijnych Moria, by³o miejscem, na
którym Abraham mia³ z³o¿yæ swo-
jego syna w ofierze Bogu. Król Sa-
lomon wzniós³ tutaj œwi¹tyniê ku
czci Jahwe. Niemal cztery wieki
póŸniej œwi¹tyniê Salomona zbu-
rzyli Babiloñczycy. Chocia¿ po po-
wrocie z niewoli babiloñskiej ̄ ydzi
odbudowali swoj¹ œwi¹tyniê, osta-
tecznie zosta³a jednak stracona, gdy
zrównali j¹ z ziemi¹ Rzymianie.
Wszystko znów siê zmieni³o, kiedy
w pierwszej po³owie VII wieku Je-
rozolimê podbili Arabowie.
Najwa¿niejszym miejscem na
wzgórzu by³a ska³a, na której Abra-
ham mia³ z³o¿yæ ofiarê z Izaaka, jak
wierz¹ chrzeœcijanie i ¿ydzi, a Ma-
homet, wed³ug wierzeñ muzu³ma-
nów, zosta³ wziêty do nieba. Œwiêty
g³az zosta³ ukryty pod z³ot¹ kopu³¹,
meczetu Umara, choæ w³aœciwa
jego nazwa to Kopu³a na Skale lub
Œwi¹tynia Ska³y. Dzisiaj modl¹ siê
tutaj muzu³manie, a z³ota kopu³a
meczetu sta³a siê najbardziej roz-

poznawalnym elementem Jerozo-
limy.
Jest jednak miejsce, którego nie
mo¿na omin¹æ bêd¹c w Izraelu
i Jerozolimie. Œciana P³aczu – to
z kolei najwiêksza œwiêtoœæ religijna
narodu ¿ydowskiego. Choæ œwi¹ty-
nia od niemal 2000 lat nie góruje
ju¿ nad Jerozolim¹, wyznawcy ju-
daizmu wierz¹, ¿e boska obecnoœæ
nigdy nie opuœci³a jej murów. Bywa,
¿e w tej „synagodze pod go³ym nie-
bem” modli siê razem nawet 100 ty-
siêcy ¿ydów. Plac przed Œcian¹ P³a-
czu podzielony jest na dwie strefy,
ma³¹, po³udniow¹ przeznaczon¹
dla kobiet i pó³nocn¹, wiêksz¹ i zwy-
kle bardziej zat³oczon¹, dla mê¿-
czyzn. Ubrani na czarno chasydzi
kiwaj¹ siê do przodu i do ty³u w tran-
sie modlitewnym. Co pewien czas
robi¹ przerwê, by przytuliæ siê do
œciany i uca³owaæ kamienie. Przyby-
waj¹c tutaj zgodnie z tradycj¹, wk³a-
daj¹ pomiêdzy kamienie karteczki
z proœbami do Boga. Jest ich tak wie-
le, ¿e raz w miesi¹cu œciana jest
z nich „oczyszczana”, aby zrobiæ
miejsce dla nowych próœb. Wyjête
z muru kartki zakopywane s¹ na
zboczu Góry Oliwnej.
Jerozolima nieustannie siê zmienia.
Przez ostatnie 2000 lat, powstawa³y
œwi¹tynie jedna na gruzach drugiej.
Z krajobrazu zniknê³a Golgota i góra
Syjon, a na Górze Oliwnej d³ugo
mo¿na by szukaæ gajów oliwnych.
Do dzisiaj pozosta³o jednak kilka
drzew w miejscu zwanym Ogrójec,
pod którymi prawdopodobnie mo-
dli³ siê i zosta³ pojmany Jezus.
Trudno tu zwiedziæ wszystkie miej-
sca zwi¹zane z tradycj¹ chrzeœci-
jañsk¹. A przecie¿ Jerozolima to nie
tylko chrzeœcijanie. To prawdziwy
tygiel, narodowoœci i wyznañ.
I ¿adne opowieœci, czy filmy nie za-
st¹pi¹ bycia tutaj. To jedno z nie-
licznych miejsc na œwiecie, do któ-
rego trzeba przyjechaæ, by zoba-
czyæ, dotkn¹æ i uwierzyæ.

�Wierni przed Kaplic¹ Grobu Œwiêtego. �Œciana P³aczu.

�¯ydzi przed Œcian¹ P³aczu – Jerozoli-
ma.

�Kamieñ namaszczenia – Bazylika Grobu Œwiêtego.
�Kaplica Ukrzy¿owania – Bazylika Gro-
bu Œwiêtego.

Zapraszamy na YOU TUBE – Nie-
zwyk³y Œwiat – Ziemia Œwiêta!
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W naszym powiecie zg³oszono do
konkursu 70 uczniów z piêciu
szkó³: Zespo³u Szkó³ Licealnych
w Le¿ajsku, Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych w Le¿ajsku, Zespo³u Szkó³
w Nowej Sarzynie, Zespo³u Szkó³
w Wierzawicach i Gimnazjum Miej-
skiego w Le¿ajsku. W pracach ko-
misji konkursowej bra³o udzia³ 10
nauczycieli, a jej pracom przewod-
niczy³ mgr Bogdan Wójtowicz. Ry-
walizacja odbywa³a siê na dwóch po-
ziomach: poziom pierwszy grupu-
je uczniów klas trzecich gimnazjów,
pierwszych licealnych szkó³ ponad-

gimnazjalnych i drugich technicz-
nych szkó³ ponadgimnazjalnych,
a poziom drugi przeznaczony jest
dla uczniów klas drugich licealnych
szkó³ ponadgimnazjalnych i trze-
cich technicznych szkó³ ponadgim-
nazjalnych.
Etap powiatowy konkursu finan-
sowany jest ze œrodków Powiatu
Le¿ajskiego dziêki poparciu staro-
sty in¿. Jana Kidy, a tak¿e ze œrod-
ków ZSL w Le¿ajsku dziêki przy-
chylnoœci dyrektora mgr Stanis³a-
wa Bartnika.

ZSL

Konkurs matematyczny w ZSL
25 lutego 2012 roku w Zespole Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku odby³ siê
etap powiatowy XII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. prof.
Franciszka Lei. Konkurs ten ma ponad trzydziestoletni¹ tradycjê,
a w obecnej formule odbywa siê po raz dwunasty.

Wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
POZIOM I:

I miejsce: Marzena Rzeszutko – ZS w Wierzawicach
II miejsce: Marcin Kozyra – ZSL w Le¿ajsku
III miejsce: Gabriela Gronowicz – ZS w Wierzawicach
IV miejsce: Joanna Siedlecka – ZS w Nowej Sarzynie i Miko³aj Kamiñski – ZSL w Le¿ajsku
V miejsce: Anna Wojnarska – ZS w Wierzawicach
VI miejce: Wojciech Kozyra – ZSL w Le¿ajsku

VII miejsce: Mateusz Marczak – ZSL w Le¿ajsku
POZIOM II:

I miejsce: £ukasz Joniec – ZSL w Le¿ajsku
II miejsce: Damian Rogowski – ZSL w Le¿ajsku i Rados³aw Porada  – ZS w Nowej Sarzynie
III miejsce: Arkadiusz Socha – ZSL w Le¿ajsku
IV miejsce: Zuzanna Chrz¹stek – ZSL w Le¿ajsku i Arkadiusz D¹bek – ZSL w Le¿ajsku
V miejsce: Amadeusz Paliwoda – ZSL w Le¿ajsku

OG£OSZENIE

Wykaz nieruchomoœci

przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z póŸn. zm.)
zawiadamiam, ¿e Zarz¹d Powiatu Le¿ajskiego przeznaczy³ do oddania
w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego opisane ni¿ej
pomieszczenie:

Nr dz. i ozn. ksi¹g wieczystych: 4162/22, KW 31381

Powierzchnia: 744 m2

Opis nieruchomoœci: nieruchomoœæ zabudowana czterokondygnacyj-
nym budynkiem administracyjno-biurowym o pow.
u¿ytkowej 1165 m2 po³o¿ona przy ul. Kopernika 8
w Le¿ajsku.

Opis pomieszczenia przeznaczonego do oddania w najem: pomiesz-
czenie biurowe na parterze budynku o pow. u¿ytko-
wej 3,2 m2 przeznaczone na prowadzenie dzia³alno-
œci ubezpieczeniowej.

Tryb oddania w najem: przetarg ustny nieograniczony

Miesiêczna stawka czynszu: 16 z³ netto za 1m2

Uwagi: okres najmu 3 lata

Szczegó³owe informacje na temat pomieszczenia mo¿na uzyskaæ w Sta-
rostwie Powiatowym w Le¿ajsku ul. Kopernika 8 w pokoju nr 103 lub
telefonicznie pod nr 240 45 36.

Le¿ajsk, 6.03.2012 r.

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu Le¿ajskiego

Jan Kida
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Projekt od pocz¹tku jego realizacji
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem
ze strony uczniów,  jak i nauczycie-
li. W prace nad nim zaanga¿owa³o
siê 15 nauczycieli tworz¹c Klub
Comeniusa w ramach zajêæ rozwi-
jaj¹cych zainteresowania uczniów.
Uczniowie klas gimnazjalnych bra-
li udzia³ w lekcjach o tematyce ogól-
no- europejskiej. Mieli okazjê po-
znaæ tradycjê i kulturê pañstw
wchodz¹cych w sk³ad grupy pro-
jektowej. W pierwszym semestrze
dzia³ania zosta³y skoncentrowane
wokó³ zagadnieñ ró¿nic kulturo-
wych z jednoczesnym przywi¹za-
niem do to¿samoœci narodowej oraz
polskiej tradycji i kultury. Ucznio-
wie brali udzia³ w ró¿nych konkur-
sach m.in. wybrali imiê dla maskot-
ki projektu, najwiêcej g³osów zdo-
by³o imiê Zuzia i tak nazwano plu-
szow¹ ma³pkê, która jest ulubienic¹
wszystkich uczniów, wyje¿d¿a
w ka¿d¹ podró¿ relacjonuj¹c i opo-
wiadaj¹c dzieciom co widzia³a.
W pierwsz¹ podró¿ ma³pka zosta³a
zabrana do Belgii.
Projekt wymiany miêdzynarodowej
obejmuje swoimi dzia³aniami nie
tylko zajêcia na terenie naszej pla-
cówki, ale tak¿e wizyty w szko³ach
partnerskich, dlatego te¿ dniach od
16 do 21 paŸdziernika 2011r. odby-
³a siê wizyta w Belgii, w malowni-
czym regionie Antwerpia w mie-
œcie Antwerpten i regionie Kalm-
thout. Nasz oœrodek reprezentowa-
ny by³ przez Pani¹ Dyrektor Bo¿e-
nê Garback¹ oraz nauczycielki Be-
atê Kaszyck¹ i Monikê Pêcak- ko-
ordynatora projektu.
Bogaty program wizyty obejmowa³
liczne prezentacje niestandardo-
wych metod nauczania, obserwa-
cje i prowadzenie lekcji pokazo-
wych przez delegacje zagraniczne.
Dodatkowym punktem programu
by³a wizyta w Heath of Kalmtho-
ut- regionalnym oœrodku promu-
j¹cym ochronê przyrody na tere-
nie Antwerpii. Zrealizowano trzy

spotkania robocze poœwiêcone dzia-
³aniom projektowym.
W czasie tego pobytu delegacja
odwiedzi³a  równie¿ drug¹ belgijsk¹
placówkê kszta³cenia specjalnego,
która znajduje siê w zabytkowym
mieœcie Roesenale oddalonym o 150
kilometrów od miasta Antwerpten.
Dziêki uprzejmoœci partnerów na-
uczycielki mia³y okazjê zobaczyæ
odmienny system kszta³cenia, po-
równaæ metody nauczania, a przede
wszystkim poznaæ innowacyjny
sposób oceniania zachowania
uczniów.
Intensywny program pobytu ze-
zwala³ tak¿e na krótkie zaznajomie-
nie siê z przebogat¹ kultur¹ i hi-
stori¹ odwiedzanego regionu. De-
legacje ze wszystkich krajów mia³y
okazjê zobaczyæ zabytkowe miasto
Antwerpten, przejœæ unikatowymi
dla tego regionu uliczkami oraz
zwiedziæ jedn¹ z najwy¿szych bu-
dowli sakralnych na œwiecie Kate-
drê NMP, w której znajduj¹ siê
miêdzy innymi dzie³a Rubensa jak
i Capella.
Podczas wizyty wspólnie ustalono
kolejne dzia³ania, które nale¿a³o
zrealizowaæ do nastêpnej wizyty

Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Le¿ajsku w roku
szkolnym 2011/2012 w ramach Programu Life Long
Learning, rozpocz¹³ realizacjê Miêdzynarodowego
Projektu Wymiany Szkó³ – Comenius, Temat projek-
tu brzmi „I CAN, YOU CAN!”- Ja potrafiê, ty potrafisz!
Przedsiêwziêcie to, oprócz poznawania kultury, oby-

czajów i tradycji krajów, obejmuje wspó³pracê i wymianê metod na-
uczania ze szko³ami dla dzieci niepe³nosprawnych z Belgii, Finlandii
i Wielkiej Brytanii.

w Wielkiej Brytanii, która ju¿ w mar-
cu!
Wa¿nym aspektem projektu jest
wzbudzenie jednoœci miêdzy po-
szczególnymi szko³ami i uczniami.
Bo¿e Narodzenie by³o okazj¹ do
wymiany kartek œwi¹tecznych sa-
modzielnie wykonanych przez na-
szych wychowanków. Podczas Spo-
tkania Op³atkowego, które mia³o
miejsce w naszym oœrodku ucznio-
wie zaœpiewali kolêdê „Cicha noc”
w czterech jêzykach. Wystêp gru-
py comeniusowej spotka³ siê
z ogromnym aplauzem wœród
uczniów, nauczycieli i rodziców.
Krzepi¹ca dla nauczycieli i koordy-
natora jest chêæ uczestnictwa
uczniów w projekcie, którzy uznaj¹
go za now¹, ciekaw¹ formê pracy.

Projekt stanowi wa¿ny element
o¿ywiaj¹cy dzia³alnoœæ naszego
oœrodka. Zajêcia Klubu Comeniu-
sa uaktywni³y u uczniów takie ce-
chy jak: umiejêtnoœæ pracy w gru-
pie, wzajemnej pomocy i wymiany
doœwiadczeñ.
W miesi¹cu marcu delegacja z  na-
szego oœrodka odwiedzi szko³ê
w Wielkiej Brytanii. Podczas tego
wyjazdu nauczyciele bêd¹ mieli oka-
zjê zaprezentowaæ lokalne przy-
smaki i tradycyjne wypieki nasze-
go regionu. Przeprowadz¹ oni lek-
cje pokazowe dla uczniów, m.in.
poka¿¹, jak wykonaæ jedn¹ z ulu-
bionych potraw wszystkich Pola-
ków – pierogi. Relacja ju¿ wkrótce
na ³amach „Kuriera Powiatowego”!

OSW

�Wykonywanie kartek do innych szkó³.
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Zawodnicy Le¿ajskiego Klubu Ky-
okushin Karate zdobyli 20 pucha-
rów indywidualnie i pierwsze miej-
sce dru¿ynowo. W turnieju starto-
wa³o oko³o 60 zawodników z klu-
bów zrzeszonych w IKO Poland
czyli z  Brzostka, Dêbicy, Gorzyc,
Le¿ajska, Po³añca i Pilzna. Zawod-
nicy rywalizowali w konkurencjach
kata czyli indywidualnym pokazie
technik karate oraz w kumite czyli
walkach full contact. Organizato-
rem zawodów by³ Gorzycki Klub
Kyokushin Karate kierowany
przez sensei Krzysztofa Ostrowskie-
go. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³
sensei Dariusz Burda 3 Dan.
Szczegó³y informacji na stronie:
www.karate.lezajsk.pl

W nowym sezonie 2012 r. w ra-
mach przygotowañ do startu na
hali Ryszard Dryps biega³ w Jaœle
w biegu ulicznym.
By³ to bieg Walentynkowy i odby³
siê 19 lutego br., a trasa biegu wy-
nosi³a 6 km. Zaj¹³ tam 2 miejsce
w kategorii wiekowej z czasem 20
min. 30 sek.
By³y to przygotowania do sezonu
halowego, gdzie pan Ryszard, jak
zwykle, bêdzie promowa³ nasz Po-
wiat Le¿ajski.

G³ówne starty:
� 17 marca br. – Halowe Mistrzo-

stwa Polski w Spale
� 3-8 kwietnia – Halowe Mistrzo-

stwa Œwiata w Finlandii

Pan Ryszard Dryps ma nadziejê, ¿e
w tym roku w tabelach œwiatowych
znajdzie siê na wy¿szych lokatach.
Trzymamy kciuki!

IV Ogólnopolski  Turniej

Karate Kyokushin

Klasyfikacja  dru¿ynowa:

1. Le¿ajski Klub Kyokushin Karate

2. Gorzycki Klub kyokushin Karate

3. Uczniowski Klub Sportowy Brzo-

stek

4. Po³aniecki Klub Karate Kyokushin

Bardzo dobrze zaprezentowali siê
le¿ajscy zawodnicy na rozegranym
10 marca w Gorzycach IV Ogólno-
polskim  Turnieju  Karate Kyokushin.

Ryszard Dryps
ci¹gle
w biegu!

�Ryszard Dryps – (pierwszy od lewej).

Rozdanie stopni mistrzowskich

w Tarnowie

W treningu uczestniczy³o 220 osób
z klubów: Brzozowa, Krosna, Le-
¿ajska, Mielca, Kolbuszowej, D¹-
browy Tarnowskiej, Gromnika,
Pustkowa i Tarnowa. Dla Polskiej
Federacji Karate Shinkyokushin,
Tarnowskiego Klubu Sportowego
Kyokushin Karate i okolicznych
klubów Karate by³o to wielkie i pre-
sti¿owe wydarzenie. Autoryzowany
przedstawiciel Œwiatowej Organiza-
cji Karate Shihan Wies³aw Gwizd,

Dnia 10 lutego br. w hali sportowej TOSiR w Tarnowie, odby³ siê uroczysty trzygodzinny trening Karate
Shinkyokushinkai, na którym wg japoñskiego ceremonia³u wrêczono nades³ane z Japonii pasy i certyfikaty
na stopnie mistrzowskie.

otrzyma³ z r¹k prezesa Polskiego
Zrzeszenia Karate Kyokushin Sen-
sei Krzysztofa Borowca pas i certyfi-
kat potwierdzaj¹cy posiadanie stop-
nia mistrzowskiego 5 Dan. Z kolei
Shihan Gwizd dokona³ symbolicz-
nego wi¹zania pasa i wrêczenia cer-
tyfikatu dla Sensei Wojciecha Œwi-
staka 3 Dan z Brzozowa, Sensei
Adama Dzikiego 3 Dan z Le¿aj-
ska, Sensei Paw³a Bobro 1 Dan i Sen-
sei Krzysztofa Kolbusza 1 Dan –

instruktorów z D¹browy Tarnow-
skiej i Tarnowa. Wrêczone zosta³y
równie¿ certyfikaty na stopnie szko-
leniowe Kyu. Trening zgromadzi³
wielu sympatyków karate, rodziców
oraz licznych goœci. Na treningu
poprowadzonym przez piêciu po-
wy¿szych mistrzów Karate panowa³a
niezwyk³a atmosfera „Ducha Kara-
te”, a ka¿dy z uczestników czu³, ¿e
jest œwiadkiem wielkiego wydarze-
nia. Ddoœka
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Najpierw 3 marca w B³a¿owej w Mi-
strzostwach Województwa rywalizo-
wali ¿acy (rocznik 2001 lub m³od-
si). Wygrali faworyci, tzn. Antoni
Rejterowski z Jaros³awia i Weronika
Pelczar z Krosna. Ale srebrny medal
i puchar za drugie miejsce, dodat-
kowo premiowane awansem do Mi-
strzostw Polski w Gdañsku, przypa-
d³y Dominikowi Stañko. Wœród 50
ch³opców równie¿ wysokie 7 miej-
sce wywalczy³ Micha³ Klocek. Obaj
s¹ uczniami IV klasy Szko³y Podsta-
wowej w Wólce £êtowskiej.
Tydzieñ póŸniej w Stalowej Woli roz-
grywano w sobotê III WTK m³odzi-
ków, a w niedzielê III WTK junio-
rów. W sobotê bliski pe³nego sukce-
su by³ Kamil Klocek. Po pokona-
niu rywali z K¹kolówki, Dubiecka,
Mielca i Jaros³awia dotar³ do fina³u,
gdzie po zaciêtej walce przegra³ 1:3
z Micha³em Urbanem z Jod³owej
i wyjazd na III OTK do Drzonkowa
przeszed³ ko³o nosa. Miejsca pozo-
sta³ych tenisistów „Arki”: 6 – Do-
minik Stañko, 14 – £ukasz Madej,
20 – Marcin Koz³owski i 23 – Mi-
cha³ Klocek (brat Kamila).

Jeszcze lepiej zaprezentowali siê
zawodnicy z ³êtowskiego klubu
w niedzielê. Wœród juniorek sto-
sunkowo ³atwo zwyciê¿y³a Aneta
Krêcid³o. Po pokonaniu 4 rywalek
dotar³a do fina³u, gdzie 3:0 (11:8,
11:5, 11:6) rozprawi³a siê z Domi-
nik¹ Drelich ze Stalowej Woli. Ten
sukces zapewni³ jej prawo gry w III
OTK juniorów w £om¿y.
Wysokie umiejêtnoœci pokazali
pozostali reprezentanci „Arki”
i wywalczyli miejsca:
5 – Dominka Ku³acz, 6 – Ola Stali-
ca (w pó³finale przy stanie setów
2:1, mia³a pi³kê meczow¹ z D. Dre-

Trening w sobotni zimowy pora-
nek zgromadzi³ na otwartych
obiektach MZKS „Unia” Nowa Sa-
rzyna kilkunastu karateków zrze-
szonych w Le¿ajskim Klubie Ky-
okushin Karate. Pomys³odawc¹
i prowadz¹cym zajêcia karate by³
sensei Dariusz Burda (3 dan). Tre-
ning rozpocz¹³ siê od prawie 1,5
km biegu na przysypanej kilkuna-
sto centymetrow¹ warstw¹ mokre-
go œniegu bie¿ni. Po biegu przy-
szed³ czas na æwiczenie podstawo-
wych technik karate. Trzeba pod-
kreœliæ, ¿e mimo zimowej pory za-
jêcia odby³y siê zgodnie z typowy-
mi dla treningów karate w zasada-
mi i ceremonia³em. Wszyscy uczest-
nicy prawie godzinê æwiczyli jedy-
nie w kimonach, a najbardziej do-
œwiadczeni zakoñczyli go kilkuna-
stominutow¹ k¹piel¹ w wodzie
o temperaturze 1-2 stopni. Zimo-
wy rozruch by³ wspania³ym uroz-
maiceniem prowadzonej przez in-
struktorów LKKK pracy szkolenio-
wej. Æwicz¹cym – starszym i m³od-
szym, kobietom i mê¿czyznom

lich), 6 – Patryk Misiak, 9 – Alina
Sztaba, 10 – Jerzy Baran, 15 – Pawe³
Kida.
W tym samym dniu w Przemyœlu
odbywa³y siê Mistrzostwa Woje-
wództwa m³odzie¿owców (naj-
m³odsze 3 roczniki seniorów). Do-
skonale w skromnym gronie kobiet
zaprezentowa³a siê jedyna przedsta-
wicielka „Arki”, studentka Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego – Justyna
Rzeszuto.
W grze singlowej rywalizowa³a
z kole¿ankami z Krosna. Z jedn¹
przegra³a, ale drug¹ pokona³a
i wywalczy³a srebrny medal i prawo

startu w Mistrzostwach Polski
w Brzegu Dolnym. Jeszcze wy¿sze
miejsce i z³oty medal zdoby³a
w grze mieszanej (mikœcie).
Z partnerem (nie tylko tenisowym)
– Kamilem Jarochem z Przemyœla
pokonali wszystkich rywali i chyba
bêd¹ kontynuowaæ przygodê z te-
nisem sto³owym, przerwan¹ ze
wzglêdu na ubieg³oroczn¹ maturê
i start na studia.
Przygotowanie i udzia³ w tych tur-
niejach by³ mo¿liwy dziêki dotacji,
któr¹ Miasto i Gmina Nowa Sarzy-
na od ponad 10 lat wspiera „Arkê”
£êtownia. JS

Nietypowe po³¹czenie
zimy i karate

pozwoli³ zgodnie z filozofi¹ karate
poznaæ i pokonaæ granice swoich
fizycznych ograniczeñ. Wszyscy
uczestnicy „zimowego treningu”
zachwyceni jego form¹ wyrazili
chêæ uczestnictwa w kolejnych tego
typu zajêciach organizowanych
przez nasz klub. Specjalne podziê-
kowania nale¿¹ siê kierownictwu
MZKS „Unia”, które chêtnie udo-
stêpnia obiekty klubowe w zdaje
siê martwym sportowo sezonie zi-
mowym, zarówno karatekom jak
i „Morsom” wœród których wiêk-
szoœæ stanowi¹ cz³onkowie i sympa-
tycy LKKK. Korzystaj¹c z obiektów
sportowych w okresie zimowym
sprawia siê, ¿e staje siê on w pe³ni
ca³orocznym bez wzglêdu na porê
roku, a amatorom zimowych k¹pie-
li daje satysfakcjê i zadowolenie.

Osu, DB

Tenisiœci „Arki” ruszaj¹ w Polskê
Bogaty program sportowy mieli ostatnio tenisiœci sto³owi ³êtowskiego
Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka”.

�Kamil Klocek w fina³owym meczu III WTK m³odzików.�Najlepsza podkarpacka juniorka.
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Pierwszy etap konkursu polega³ na
wy³onieniu najzdolniejszych jêzy-
kowo uczniów klas maturalnych na
podstawie testu leksykalno-grama-
tycznego. Do dalszego etapu za-
kwalifikowa³o siê 20 uczniów, któ-
rzy 6-go marca 2012 roku przyst¹-
pili do dalszych zmagañ z jêzykiem
angielskim – tym razem ju¿ w bu-
dynku NKJO w Le¿ajsku. Uzdol-
nieni licealiœci mieli za zadanie
m.in. rozwi¹zaæ test wiedzy o Wiel-
kiej Brytanii, USA oraz innych
krajach anglosaskich.
Tegoroczn¹ zwyciê¿czyni¹ konkur-
su okaza³a siê Karolina Skoczylas,

reprezentuj¹ca I Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w £añcucie. Drugie i trze-
cie miejsce w konkursie zajêli Mi-
cha³ Karaœ oraz Karolina Æwik³a,
uczniowie Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych im. B. Chrobrego w Le¿ajsku.
Laureaci konkursu otrzymali cen-
ne nagrody ksi¹¿kowe oraz audio-
wizualne. Dziêki hojnoœci sponso-
rów, tak¿e wszyscy pozostali finali-
œci tegorocznego konkursu odebra-
li wartoœciowe upominki.
Dziêkujemy ksiêgarniom: BOOK-
CITY, BOOKLAND i LAMAR
oraz wydawnictwom: EXPRESS
PUBLISHING (EGIS), PEAR-

SON LONGMAN i OXFORD
UNIVERSITY PRESS za ufundo-
wanie wszystkich nagród.
Licealistom gratulujemy sporej
wiedzy jêzykowej i zapraszamy do
dalszego doskonalenia i rozwijania
swoich umiejêtnoœci w NKJO
w Le¿ajsku. W zwi¹zku og³osze-
niem naboru na rok 2012/2013 za-
chêcamy wszystkich maturzystów
do zapoznania siê ofert¹ Kolegium
w Le¿ajsku (www.nkjo.lezajsk.pl).
Aktualnie prowadzimy nabór na
specjalnoœæ jêzyk angielski w dzien-
nym, bezp³atnym systemie naucza-
nia. Zapewniamy wysoki poziom
kszta³cenia. Oferujemy m.in. zajê-
cia prowadzone przez native spe-
akera, mo¿liwoœæ skorzystania
z pracowni multimedialnej i labo-
ratorium jêzykowego oraz œwietnie
wyposa¿onej biblioteki. Trzyletni
tok nauki daje mo¿liwoœæ uzyska-
nia stopnia licencjata i zawodu
nauczyciela jêzyka angielskiego.
Zapraszamy! AB

Konkurs jêzyka angielskiego w NKJO
Na prze³omie lutego i marca 2012
roku Nauczycielskie Kolegium Jê-
zyków Obcych w Le¿ajsku zorga-
nizowa³o coroczny konkurs jêzy-
ka angielskiego i wiedzy o kultu-
rze krajów anglojêzycznych. Kon-
kurs przeznaczony by³ dla uczniów
trzecich klas podkarpackich szkó³
œrednich.

Wyrok s¹du dotyczy decyzji Pre-
zes UOKiK z marca 2010 r. Postê-
powanie przeciwko spó³ce Eller Se-
rvice, w³aœcicielom portalu pobie-
raczek.pl zosta³o wszczête po licz-
nych skargach konsumentów.
Skorzystali oni z us³ug serwisu
skuszeni has³ami sugeruj¹cymi, ¿e
us³uga nic nie kosztuje: 10 dni po-
bierania za darmo; Tak, chcê testo-
waæ przez 10 dni. Z ustaleñ Urzê-
du wynika, ¿e korzystanie
z us³ug oferowanych przez spó³-
kê nie by³o bezp³atne – w rze-
czywistoœci moment rejestracji
na portalu by³ pierwszym dniem
obowi¹zywania odp³atnej umo-
wy, która zawierana by³a nawet
na rok. Ponadto op³ata nalicza-
na by³a ju¿ od pierwszego dnia,
a nie jak sugerowa³y has³a rekla-
mowe dopiero po 10 dniach. Zda-
niem Urzêdu taka praktyka jest
nieuczciwa i wprowadza konsu-
mentów w b³¹d. Wielu z nich na
podstawie hase³ reklamowych
i informacji na stronie interneto-
wej portalu mog³o s¹dziæ, ¿e w ci¹-

gu 10 dni bêdzie mog³o korzystaæ
bezp³atnie z tej us³ugi.
Prezes UOKiK uzna³a, ¿e w³aœci-
ciele portalu – spó³ka Eller Servi-
ce – naruszyli zbiorowe interesy
konsumentów i na³o¿y³a na nich
karê w wysokoœci 239 140 z³. Jed-
noczeœnie Spó³ka zosta³a zobligo-
wana do zmiany zakwestionowane-
go sposobu informowania o us³u-
gach oraz publikowania przez 6
miesiêcy na swoim portalu treœci
decyzji. Ponadto zdaniem UOKiK,
by skutecznie w tym wypadku chro-
niæ konsumentów niezbêdne by³o
nadanie niektórym punktom de-
cyzji rygoru natychmiastowej wy-
konalnoœci. Oznacza to, ¿e spó³ka
powinna zmieniæ praktykê oraz
poinformowaæ o tym konsumen-
tów zaraz po otrzymaniu decyzji,
niezale¿nie od odwo³ania z³o¿one-
go do S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
27 lutego 2012 r. s¹d potwierdzi³,
¿e w³aœciciele portalu pobiera-
czek.pl wprowadzali konsumen-
tów w b³¹d. Zdaniem S¹du Ochro-

ny Konkurencji i Konsumentów
ich dzia³anie mia³o charakter
umyœlny, dlatego wysokoœæ kary fi-
nansowej, któr¹ na³o¿y³ Urz¹d
by³a prawid³owa.
Warto wspomnieæ, ¿e obecnie
UOKiK prowadzi kolejne postê-
powanie przeciwko w³aœcicielom
pobieraczka.pl. W tym przypad-
ku zarzuty dotycz¹ m.in. sugero-
wania, ¿e konsumenci poprzez
podanie fa³szywych danych w for-
mularzu mogli pope³niæ przestêp-
stwo oraz groŸby obci¹¿enia ich
kosztami postêpowania windyka-
cyjnego.
Jednoczeœnie Urz¹d informuje, ¿e
wyrok SOKiK nie rozwi¹¿e au-
tomatycznie problemów inter-
nautów, którzy zawarli umowy
z portalem pobieraczek.pl. In-
formujemy, ¿e w przypadku k³o-
potów z odst¹pieniem od umowy
zawartej na odleg³oœæ pomocy na-
le¿y szukaæ u miejskich lub po-
wiatowych rzeczników konsu-
mentów. Ponadto porady udziela-
ne s¹ bezp³atnym numerem info-
linii konsumenckiej 800 007 707
oraz adresem email: info@federa-
cja-konsumentow.org.pl.

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wygrywa w s¹dzie – Pobieraczek.pl

Podczas uroczystej Gali Dyrektor
Browaru w Le¿ajsku Krzysztof
¯yrek odebra³ statuetkê i certyfikat
„Firma Przyjazna Œrodowisku”
nadany decyzj¹ Narodowej Rady
Ekologicznej w XIII Edycji Naro-
dowego Konkursu Ekologicznego
„PrzyjaŸni Œrodowisku”. Honoro-
wym Patronatem Konkursu jest
Prezydent RP Bronis³aw Komo-
rowski. Jesteœmy bardzo dumni z otrzy-
mania tej nagrody. To rezultat wiedzy
i zaanga¿owania ca³ej za³ogi. W ra-
mach prowadzonego Dialogu Spo³ecz-
nego wychodzimy „poza bramy bro-
waru” wspó³pracuj¹c z lokaln¹ spo-
³ecznoœci¹ na rzecz ochrony œrodowi-
ska naturalnego. Nasze aktywnoœci
uznawane s¹ jako tzw. „Dobre prak-
tyki”, które s¹ nastêpnie stosowane
w innych Browarach zarówno Grupy
¯ywiec jak i Heinekena. – powie-
dzia³ Dyrektor Browaru Krzysztof
¯yrek.
Przy podejmowaniu decyzji o nada-
niu tytu³u Laureata, Narodowa
Rada Ekologiczna bra³a pod uwa-
gê skalê przedsiêwziêcia, nowator-
stwo, kompleksowoœæ rozwi¹zañ,
a przede wszystkim wp³yw Browa-
ru na œrodowisko naturalne. Kon-
kurs wyró¿nia podmioty zaanga¿o-
wane w prowadzenie dzia³alnoœci
zwi¹zanej z edukacj¹ ekologiczn¹,
promocj¹ ochrony œrodowiska
i zdrowego trybu ¿ycia, organizacj¹
imprez proekologicznych oraz
podnoszeniem œwiadomoœci ekolo-
gicznej wœród spo³eczeñstwa.

AB

10 lutego br. Browar w Le¿ajsku
zosta³ Laureatem XIII Edycji Naro-
dowego Konkursu Ekologicznego
„PrzyjaŸni Œrodowisku” pod Ho-
norowym Patronatem Prezydenta
RP Bronis³awa Komorowskiego.
Proekologiczne dzia³ania Browa-
ru zosta³y nagrodzone statuetk¹
i certyfikatem „Firma Przyjazna
Œrodowisku”.

W³aœciciele portalu pobieraczek.pl wprowadzali konsumentów
w b³¹d – S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzi³
w dniu 27 lutego 2012 r. decyzjê Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Utrzymana zosta³a równie¿ kara finansowa
w wysokoœci blisko 240 tys. z³

Browar w Le¿ajsku

Laureatem

Narodowego

Konkursu

Ekologicznego

�Dyrektor Browaru Krzysztof ̄ yrek odbie-
ra statuetkê i certyfikat  „Firma Przyjazna
Œrodowisku”.

Ÿród³o: www.uokik.gov.pl
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15 czerwca 2012 r. (pi¹tek)
16:00 Rejestracja uczestników w szkole

16:00-20:00 Zwiedzanie obiektu szkolnego i wystaw okolicznoœcio-
wych, wyk³ad, prezentacja multimedialna

18:00 ubileuszowy Bieg Pokoleñ  kategorie: uczniowie i ab-
solwenci

16 czerwca 2012 r. (sobota)
od 8:00 Rejestracja uczestników

9:00 Msza Œw. w koœciele pw. Trójcy Œwiêtej w Le¿ajsku (fara)
w intencji nauczycieli, absolwentów i uczniów celebro-
wana przez Przewodnicz¹cego Konferencji Episkopa-
tu Polski Metropolitê Przemyskiego Arcybiskupa Józe-
fa Michalika, Ks. Bpa Ignacego Deca, Ks. Bpa Damia-
na Andrzeja Muskusa oraz Ksiê¿y  Absolwentów
Z³o¿enie kwiatów na grobach profesorów
Przejœcie pod budynek dawnego liceum (obecnie Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej)

10:30 Zbiórka na placu wed³ug roczników absolwentów

Poœwiêcenie i ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej
Wspólne zdjêcia uczestników
Zwiedzanie Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

11:30 Przejœcie do obecnego budynku szko³y
Poœwiêcenie i ods³oniêcie drugiej tablicy pami¹tkowej
Zasadzenie „dêbów katyñskich”
Oficjalna Uroczystoœæ Jubileuszowa w hali sportowej
szko³y
Okolicznoœciowy program artystyczny

15:00 Obiad w szkole
17:00 Spotkania klasowe w salach lekcyjnych
20:00 Bal Absolwentów

17 czerwca 2012 r. (niedziela)
11:00 Msza Œw. dziêkczynna w Bazylice Zwiastowania NMP

w Le¿ajsku
Zwiedzanie Muzeum Prowincji OO. Bernardynów
i Biblioteki
Zakoñczenie Jubileuszu

Patronat Honorowy Jubileuszu: J.E. Ksi¹dz Biskup prof. dr hab. Ignacy Dec; Komitet Honorowy: J.E. Ksi¹dz Biskup dr Damian Andrzej Muskus OFM; Ks. pra³. dr Kryspin Dubiel
– sekretarz Nuncjatury Apostolskiej; Janina Sagatowska – senator RP; dr Józef Zych – pose³ RP; Zbigniew Rynasiewicz – pose³ RP; dr Miros³aw Karapyta – Marsza³ek Województwa

Podkarpackiego; Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oœwiaty; Jan Kida – Starosta Le¿ajski; Robert ̄ o³ynia – Wicestarosta Le¿ajski; Piotr Urban – Burmistrz Miasta Le¿ajska;
Ks. dziekan Marek Cisek – Proboszcz Parafii pw. Œwiêtej Trójcy w Le¿ajsku; O. dr Joachim Ciupa – Kustosz Bazyliki Zwiastowania NMP w Le¿ajsku; prof. dr hab. Zbigniew Andres

– Uniwersytet Rzeszowski; dr Czes³aw Lorenc – dyrektor szko³y; Jan Kurp – dyrektor szko³y; Zbigniew Larendowicz – wspó³autor Ksiêgi Jubileuszowej; Mieczys³aw Pieni¹¿ek
– wicedyrektor szko³y; Roman Matuszek – przewodnicz¹cy Rady Rodziców

PROGRAM OBCHODÓW 100-lecia Gimnazjum – Liceum – Zespo³u Szkó³ Licealnych
im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku

Nazwisko i imiê: ............................................................................................ Nazwisko panieñskie: .........................................................................

Rok ukoñczenia szko³y: .................................................................................. Typ szko³y i klasa: ..............................................................................

Sposób kontaktu (telefon, e-mail, fax): .......................................................................................................................................................................

Jubileusz 100-lecia Szko³y 15-17 czerwca 2012 roku
Zespó³ Szkó³ Licealnych im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku; ul. M. C. Sk³odowskiej 6; 37-300 Le¿ajsk

Tel. +48 (17) 242-00-19; fax 48 (17)242-76-28; e-mail: stuleciechrobrego@wp.pl; http:// www.zslchrobry.lezajsk.pl

Karta zg³oszenia uczestnictwa Absolwentów Gimnazjum i Liceum w ZjeŸdzie Jubileuszowym 100-lecia Szko³y w Le¿ajsku

Proszê dokonaæ wyboru oraz wp³aciæ deklarowan¹ kwotê na konto 03 8642 1142 3019 9702 4253 0001

Nazwa odbiorcy: Stanis³aw Bartnik, Dymitr Malec – Komitet Organizacyjny Jubileuszu 100-lecia szko³y; Adres: ul. M.C. Sk³odowskiej 6, 37-300
Le¿ajsk; Tytu³ przelewu: Jubileusz 100-lecia szko³y
By bli¿ej poznaæ losy naszych Absolwentów prosimy o krótki biogram (ukoñczenie szko³y, stan cywilny, zawód, godnoœæ, tytu³ naukowy, sprawo-
wany urz¹d, b¹dŸ piastowane stanowisko, itp.).

Zg³oszenia do 15 maja 2012 roku.

Kartê mo¿na pobraæ ze strony internetowej Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku: www.zslchrobry.lezajsk.pl

– w zak³adce: „Jubileusz 100-lecia szko³y”






