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Memoria³ 8 Pu³ku U³anów Ksiêcia
Józefa Poniatowskiego zosta³ objê-
ty honorowym patronatem Mini-
stra Sportu RP pani Joanny Mu-
chy oraz Pos³a na Sejm RP pana
Zbigniewa Rynasiewicza.
5 sierpnia br. o godz. 9.30 w Klaszto-
rze OO. Bernardynów w Le¿ajsku
zostanie odprawiona Msza Œw. za
poleg³ych, pomordowanych i zmar-
³ych U³anów 8 Pu³ku. Uczestniczyæ

PrzyjdŸ

na zawody

jeŸdzieckie!
Zarz¹d Klubu JeŸdzieckiego „EQU-
ISTRO” Wierzawice oraz Dowódz-
two 8 Pu³ku U³anów Ksiêcia Józe-
fa Poniatowskiego zapraszaj¹ na
Miêdzynarodowe Zawody JeŸ-
dzieckie w Skokach Konnych
Przez Przeszkody rangi CSN, któ-
re odbêd¹ siê w dniach 3-5 sierp-
nia br. na hipodromie w/w klubu.

bêdzie równie¿ Szwadron Niepo³o-
mice w barwach 8 Pu³ku U³anów
Ksiêcia Józefa Poniatowskiego.
W ramach zawodów odbêdzie siê
tak¿e m.in. godzinny pokaz mili-
tarii (w tym m.in. musztra parad-
na, ciêcie ³óz, wolty¿erka).
Przewidywana liczba startowa koni
i zawodników – 100.

Wstêp wolny!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

3-5 sierpnia 2012 r.
od godz. 9.00

Pocz¹tek zbierania podpisów 15 lip-
ca 2012 r. godz. 12:00 (wersja pa-
pierowa).
W wersji elektronicznej podpisy
mo¿na sk³adaæ pod adresem
www.epetycje.pl
W dniu 4 lipca 2012 r. w Sali Kolum-
nowej Sejmu RP odby³o siê z inicjaty-
wy klubu parlamentarnego PSL spo-
tkanie samorz¹dowców w sprawie wy-
pracowania wspólnych dzia³añ na

Powsta³ obywatelski projekt ustawy o okrêgach s¹dowych s¹dów po-
wszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju s¹dów powszechnych.

W OBRONIE S¥DÓW REJONOWYCH
Celem projektu ustawy jest doprowadzenie do uregulowania ustroju
s¹dów – w zakresie ich tworzenia i likwidacji – w sposób zgodny
z Konstytucj¹, tj. w drodze ustawy, a nie w drodze rozporz¹dzeñ Mini-
stra Sprawiedliwoœci.

�Marek Kogut Wicestarosta Le¿ajski oraz Daniel Sajdyk na spotkaniu w Sali Kolumno-

wej Sejmu RP
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rzecz zmian w systemie s¹downictwa
oraz przygotowania ogólnopolskiej
akcji zbierania podpisów pod inicja-
tyw¹ obywatelsk¹ dotycz¹c¹ ustawo-
wego uregulowania ustroju s¹dów po-
wszechnych. Zapraszamy do zbiera-
nia podpisów, gdy¿ rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoœci Jaros³awa
Gowina mo¿e doprowadziæ w koñ-
cowym wyniku do ca³kowitej likwida-
cji S¹du Rejonowego w Le¿ajsku.
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Zrealizowane w ci¹gu roku 2011 do-
chody wynosi³y 79 422 986,11 z³,
osi¹gaj¹c 98,16% planu docho-
dów, natomiast wydatki wynosi³y
79 657 831,81 z³, osi¹gaj¹c 94,66%
planu wydatków. Ró¿nica miêdzy
zrealizowanymi dochodami a po-
niesionymi wydatkami wynosi³a:
– 234 845,70 z³. Z tego wynika, i¿
osi¹gniêto deficyt, jednak¿e by³ on
znacznie ni¿szy od zak³adanego,
poniewa¿ w bud¿ecie powiatu na
2011 rok zaplanowano deficyt
w wysokoœci 3 234 018 z³. Dodat-
nia ró¿nica pomiêdzy przychoda-
mi a rozchodami wynios³a
3 234 018,02 z³. Z tego wynika, i¿
Powiat posiada wolne œrodki jako
nadwy¿kê œrodków pieniê¿nych na
rachunku bankowym w wysokoœci
2 999 172,32 z³.
Wa¿n¹ pozycjê w ubieg³orocznym
bud¿ecie stanowi³y wydatki inwe-
stycyjne, które wynios³y
12 995 339,61 z³, co stanowi³o
16,31% ca³oœci wydatków bud¿etu
Powiatu. W ub. roku najwy¿sz¹
kwotê œrodków na zadania inwe-
stycyjne poch³onê³y m.in.:
�Remont odcinka drogi powiato-

wej nr 1246R Kury³ówka – gr. po-
wiatu (Tarnogród) w km 8+800-
12+486 w kwocie: 1 881 002,99 z³

�Remont drogi powiatowej nr
1237R Wólka £êtowska – gr. po-
wiatu (£owisko) w km 0+000-
1+280 w kwocie: 1 075 569,45 z³

� Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) –
Piskorowice – Le¿ajsk na odcin-
ku Rzuchów – Le¿ajsk w kwo-
cie: 6 531 614,63 z³

�Remont drogi powiatowej nr
1265R granica powiatu (Górno)
– Wola Zarczycka w km 3+400-
6+668 w kwocie: 1 783 759,65 z³.

� Przebudowa mostu sta³ego ¿el-
betowego w ci¹gu drogi powia-
towej nr 1259R Gniewczyna (gr.
powiatu) – Giedlarowa w kwo-
cie: 1 355 009,04 z³.

Poza podjêciem Uchwa³y w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Le¿ajskie-
go za 2011 rok wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania bud¿etu
oraz podjêciem Uchwa³y w spra-
wie udzielenia absolutorium
Zarz¹dowi Powiatu Le¿ajskiego
za rok 2011, radni zajêli siê takimi
sprawami, jak:

� Informacja o Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

� Informacja z dzia³alnoœci Powia-
towego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego na terenie Powiatu
Le¿ajskiego.

� Informacja z dzia³alnoœci Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej.

� Informacja o realizacji zadañ
z zakresu kultury, promocji
i wspó³pracy miêdzynarodowej
oraz kultury fizycznej i turysty-
ki.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie nada-
nia statutu Samodzielnemu Pu-
blicznemu Zespo³owi Opieki
Zdrowotnej w Le¿ajsku.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie wy-
ra¿enia zgody na ustanowienie
hipoteki.

Podjêcie powy¿szej uchwa³y wyni-
ka z potrzeby zmiany formy zabez-
pieczenia kredytu zaci¹gniêtego
przez SP ZOZ w Le¿ajsku na sp³a-
tê zobowi¹zañ inwestycyjnych i bie-
¿¹cych. Do tej pory Powiat Le¿aj-
ski zabezpiecza³ ten kredyt œrodka-
mi bud¿etowymi. W celu uwolnie-
nia tych œrodków i wykorzystania
ich na inne niezbêdne potrzeby,
Rada Powiatu podjê³a uchwa³ê ma-
j¹c¹ na celu zmianê formy dotych-
czasowego zabezpieczenia w/w kre-
dytu na zabezpieczenie hipotek¹
na maj¹tku.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie zmia-
ny Statutu Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Le¿aj-
sku.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie okre-
œlenia szczegó³owych warunków
umorzenia w ca³oœci lub w czê-

�Zarz¹d Powiatu otrzyma³ absolutorium

za 2011 rok.

„Tak” dla Zarz¹du Powiatu!
20 czerwca br. na Sesji Rady Po-
wiatu Le¿ajskiego Zarz¹d Powia-
tu otrzyma³ absolutorium za 2011
rok. W g³osowaniu wziêli udzia³
wszyscy radni, „za” aprobat¹ wy-
konania bud¿etu g³osowa³o 12 rad-
nych, 1 radny by³ „przeciw”,
a 6 wstrzyma³o siê.

œci, ³¹cznie z odsetkami, odrocze-
nia terminu p³atnoœci, roz³o¿e-
nia na raty lub odst¹pienia od
ustalenia op³aty za pobyt dziec-
ka w pieczy zastêpczej.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie zmia-
ny Statutu Powiatu Le¿ajskiego.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie usta-
lenia maksymalnych stawek
op³at za usuniêcie pojazdu z dro-
gi oraz jego przechowywanie na
parkingu strze¿onym.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Le¿ajskiego.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie
wprowadzenia zmian w bud¿e-
cie Powiatu na 2012 r.

� Podjêcie uchwa³y w sprawie zatwier-
dzenia realizacji projektu „Aktyw-
noœæ zawodowa drog¹ do zatrud-
nienia w powiecie le¿ajskim”.

Tekst i foto: mab

�Radni podczas obrad

Wszystkie Uchwa³y podjête przez Radê Powiatu znaj-
duj¹ siê na stronie internetowej Starostwa Powiato-

wego w Le¿ajsku: www.starostwo.lezajsk.pl – zak³ad-
ka: Biuletyn Informacji Publicznej › Uchwa³y Rady i Zarz¹du Powiatu.

A przecie¿ to w³aœnie teraz – w cza-
sie wakacji – mamy wiêcej czasu,
by odwiedziæ placówkê publicznej
s³u¿by krwi.
Warto poœwiêciæ godzinê swojego
wolnego czasu i wróciæ z wakacji
z poczuciem, ¿e zrobiliœmy coœ do-
brego dla innych. Postarajmy siê,
aby podczas wypoczynku znaleŸæ
czas na oddanie krwi.
Mimo ogromnego postêpu medy-
cyny, krwi nie daje siê zast¹piæ
¿adn¹ inn¹ substancj¹. Krew to
¿ycie! Oddaj¹c swoj¹ krew ratuje-

my zagro¿one ¿ycie drugiego cz³o-
wieka. Oddanie krwi jest najwiêk-
szym dowodem mi³oœci, najwiêk-
szej solidarnoœci z potrzebuj¹cymi.
To, co robimy dla innych, jest tym, co
naprawdê warto robiæ – te s³owa
niech bêd¹ motywacj¹ do podjêcia
decyzji o honorowe oddawanie
krwi.
O to apelujê i proszê.
ZnajdŸ czas w wakacje, aby urato-
waæ ¿ycie!

Starosta Le¿ajski
Jan Kida

Oddaj krew przed wyjazdem na wakacje lub urlop!
W lipcu i w sierpniu wzrasta zapotrzebowanie na krew. Czêœciej ni¿ w pozosta³ych okresach
roku na oddzia³y szpitalne trafiaj¹ ofiary wypadków komunikacyjnych, czy poszkodowani
podczas prac rolnych. Niestety ze wzglêdu na okres urlopowy w tym czasie spada iloœæ
oddawanej krwi.

Wszystkie
zdrowe oso-
by w wieku

18-65 lat legitymuj¹ce siê dowodem
osobistym, po spo¿yciu lekkostraw-
nego posi³ku, które zechc¹ odpowie-
dzieæ na apel zapraszamy do Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa, Oddzia³ Terenowy
w Le¿ajsku znajduj¹cy siê w budyn-
ku Szpitala Powiatowego w Le¿ajsku
przy ul Leœnej 22, I piêtro od ponie-

dzia³ku do pi¹tku w godz. 7:00-9.30
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Do rywalizacji przyst¹pi³o 6 dru-
¿yn reprezentuj¹cych pracowni-
ków z nastêpuj¹cych samorz¹dów:
Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku,
Urz¹d Gminy Grodzisko Dolne,
Urz¹d Miasta Le¿ajsk, Urz¹d Gmi-
ny Le¿ajsk, Urz¹d Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna. Szóst¹ dru¿yn¹ byli
cz³onkowie delegacji ukraiñskiej
z Rejonu Pyriatyñskiego goszcz¹-
cej w tym czasie w Powiecie Le¿aj-
skim. W sk³adzie tej delegacji zna-
leŸli siê m.in.: przewodnicz¹cy
Rady Rejonowej, dyrektor Cen-
trum Turystycznego Obwodu Po-
³tawskiego, sekretarz Rejonu oraz
przewodnicz¹cy i radni rad wsi Re-
jonu Pyriatyñskiego.
Konkurencje turniejowe, zreszt¹
jak co roku, zaskoczy³y swoj¹ ory-
ginalnoœci¹ i pomys³owoœci¹. Tym
razem uczestnicy spróbowali swo-
ich si³ w: strza³ach na bramkê,
sprawnoœciowym torze przeszkód,
rzutach „jajkiem”, rzutach do ko-
sza, chodzie na p³ozach, „wie¿y”,
piciu p³ynu na czas, konkurencji
stra¿ackiej, przestawianiu skrzynek
oraz konkurencji „niespodziance”,
któr¹ w tym roku by³y strza³y
z ³uku.
W tym roku dru¿yna Starostwa
Powiatowego w Le¿ajsku odda³a
laur zwyciêzcy, który zdobywa³a
nieprzerwanie od kilku edycji, pra-
cownikom Urzêdu Miasta i Gmi-
ny Nowa Sarzyna. II miejsce zdo-

Starostwo Powiatowe

znów na podium!
W niedzielê 17 czerwca br. na sta-
dionie sportowym MZKS „Unia”
Nowa Sarzyna odby³ siê XI Turniej
Sportowo-Rekreacyjny Pracowni-
ków Samorz¹dów Powiatu Le¿aj-
skiego o Puchar Starosty Le¿aj-
skiego – 2012. Dru¿yna Starostwa
Powiatowego w Le¿ajsku znów
stanê³a na podium zajmuj¹c III miej-
sce!

by³a dru¿yna naszych goœci, czyli
z Ukrainy.
Dru¿yna Starostwa Powiatowego
w Le¿ajsku jednak nadal znalaz³a
siê na podium zdobywaj¹c III miej-
sce. Kolejne miejsca zajê³y: IV –
Urz¹d Gminy Grodzisko Dolne,
V – Urz¹d Gminy Le¿ajsk, VI –
Urz¹d Miasta Le¿ajsk.
Organizatorem turnieju by³o Po-
wiatowe Zrzeszenie Zespo³ów Spor-
towych w Le¿ajsku oraz Powiat Le-
¿ajski, a wspó³organizatorami byli:
Krajowe Zrzeszenie LZS, Podkar-
packie Zrzeszenie LZS, Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

mab

Sk³ad dru¿yny Starostwa

Powiatowego w Le¿ajsku:

1. Marek Kogut
2. Ireneusz Stefañski
3. Ryszard Ostrowski
4. Tomasz Ostrowski
5. Tomasz Kloc
6. Rafa³ Pakosz
7. Kinga Pakosz
8. Dawid Pakosz
9. Antoni Burek
10. Arkadiusz Burek
11. Katarzyna Æwik³a
12. Ma³gorzata Kubicka
13. Iwona Bilska
14. Wiktoria Bilska
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Dla uczniów, zaproszonych rodzi-
ców i nauczycieli czeka³o wiele
atrakcji i niespodzianek. Pierwsz¹
z nich by³a pogoda, która do ostat-
niej chwili stawia³a pod znakiem
zapytania organizacjê imprezy.
Jednak z pe³nym zapa³em i wiar¹,
¿e bêdzie dobrze uda³o siê zorga-
nizowaæ ca³e przedsiêwziêcie.
Dzieñ Szko³y bez Przemocy roz-
pocz¹³ apel ogólnoszkolny w al-
tance - nauczycielom rozdano ko-
lorowanki oraz propozycje zajêæ,
jakie mog¹ tego dnia podj¹æ
z uczniami. Podczas apelu wrêczo-
no uczniom nagrody za udzia³
w konkursach: ,,Moja pisanka” –
dla uczniów uczêszczaj¹cych na
œwietlicê szkoln¹, „Œladami Archi-
medesa” – konkurs fizyczno-che-
miczny. Dwoje uczniów z r¹k Pani
Dyrektor Bo¿eny Garbackiej ode-
bra³o wyró¿nienia przyznane im
w Wojewódzkim Konkursie Pla-
stycznym „Na £añcuckim zam-

ku”. Rozdano te¿ dyplomy i na-
grody m.in. drukarkê, któr¹ otrzy-
ma³ nasz zespó³ Luzik za zajêcie
I miejsca w I Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Twórczoœci i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej w Kolbuszo-
wej Dolnej. Po apelu panie
A. Bañka oraz D. Zych spotka³y
siê z rodzicami i dyrekcj¹. W miej-
scu tym pragniemy serdecznie po-
dziêkowaæ wszystkim rodzicom,
którym uda³o siê dotrzeæ, by
wspólnie œwiêtowaæ tak wa¿ny
dzieñ. Spotkanie rozpoczê³o siê
wyst¹pieniem funkcjonariusza
policji pana Adama Kopacza n.t.
„Bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie-

¿y trosk¹ nas wszystkich”. Kolej-
nym punktem programu by³o
przekazanie przez psychologa
A. Bañkê informacji i za³o¿eñ Pro-
jektu Edukacyjnego UNICEF
„Baw siê i b¹dŸ bezpieczny”, w ra-
mach którego w Oœrodku realizo-
wane s¹ ró¿ne inicjatywy. Rodzice
wype³niali równie¿ ankiety – opra-
cowane przez UNICEF, dotycz¹-
ce bezpieczeñstwa, wys³uchali re-
feratu pani psycholog D. Zych
„Dziecko w œwiecie mediów”, obej-
rzeli multimedialn¹ prezentacjê
pt. „Osi¹gniêcia uczniów SOSW
w Le¿ajsku – II pó³rocze roku
szkolnego 2011/2012”, degusto-
wali s³odkoœci przygotowane przez
uczniów z naszej szko³y zawodo-
wej i klas SPdP.
Po spotkaniu przeszliœmy na bo-
isko szkolne, gdzie odby³y siê roz-
grywki sportowe, œpiewanie z Ze-
spo³em Muzycznym „Luzik ”, za-
bawy ruchowe prowadzone przez

harcerzy z ZHP Hufiec Le¿ajsk,
wspólne grillowanie. Dla chêtnych
uczniów zorganizowano konkurs
plastyczny z nagrodami „Odpo-
czywam bezpiecznie i zdrowo”,
malowanie kredami parkingu
wokó³ szko³y oraz nieodp³atne
przeja¿d¿ki na koniku do hipote-
rapii. Tegoroczny dzieñ Szko³y bez
Przemocy odbywa³ siê pod has³em
„Kibicujê Fair Play”, st¹d te¿ odby³
siê konkurs na strój kibica. Trzech
uczniów otrzyma³o nagrody. Gra-
tulujemy pomys³ów i odwagi.
Korzystaj¹c z okazji pragniemy
bardzo podziêkowaæ za pomoc
i zaanga¿owanie wszystkich osób,
wsparcie finansowe od dwóch
osób – fundatorów nagród, Zak³a-
dom Res – Drob Sp. z o.o., Firmie
Koral, w³aœcicielom Cukierni Ra-
fael, Klubowi JeŸdzieckiemu „Equ-
istro” z Wierzawic oraz Stowarzy-
szeniu „Nie Dzieli Nas Nic”.

Psycholog Agnieszka Bañka

Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
w Le¿ajsku jest ju¿ prawie na pó³-
metku realizacji projektu „I can,
You can”. Ten pracowity dla nas
czas obfitowa³ w nowe zadania i
dzia³ania. Niespe³na dwa tygodnie
po wizycie naszych uczniów w Wiel-
kiej Brytanii musieliœmy stawiæ czo-
³o kolejnemu wyzwaniu. W dniach
od 13- 15 maja 2012 w naszej szkole
goœcili nauczyciele grupy projek-
towej z Wielkiej Brytanii, Finlandii
i dwóch szkó³ z Belgii mieszcz¹cych
siê w Kalmthout i Roeselare.
Pierwszy dzieñ pobytu goœci
up³yn¹³ pod has³em „Nasza piêk-
na, ma³a ojczyzna” . Uczestnicy wi-
zyty mieli okazjê zobaczyæ Le¿ajsk
z jego piêknymi zabytkami: Bazy-
lik¹ Ojców Bernardynów, Koœció³
Farny, Cmentarz ̄ ydowski i Grób
Cadyka. W ramach wymiany do-
œwiadczeñ dziêki uprzejmoœci pani
prezes Marii Ko³cz nasi koledzy
z innych krajów mogli zobaczyæ
OREW w Laszczynach. Dzieñ za-
koñczy³ siê spotkaniem delegacji
z Wicestarost¹ Markiem Kogutem,
Naczelnikiem do Spraw Oœwiaty
Zdrowia i Kultury Fizycznej Irene-
uszem Stefañskim, kadr¹ kierow-
nicz¹ i nauczycielami oœrodka.
W drugim dniu pobytu grupa mia-
³a okazjê zobaczyæ nasz¹ szko³ê.
W Oœrodku pojawi³y siê flagi kra-

jów partnerskich, a w klasach trwa-
³y gor¹czkowe przygotowania.
Uczniowie SOSW przywitali goœci
piosenkami w ich narodowych jê-
zykach. Szkolny zespó³ taneczny
zaprezentowa³ walca angielskiego,
a dziewczyny z zespo³u „Luzik ” za-
œpiewa³y popularne, polskie pio-
senki. Odby³y siê równie¿ lekcje
pokazowe z gimnastyki, biofeed-
back, arteterapii i zajêæ technicz-
nych prowadzone przez naszych
nauczycieli. By³o to nie tylko nowe
doœwiadczenie, ale tak¿e ogromne
prze¿ycie dla naszych wychowan-
ków. Po po³udniu czeka³a wszyst-
kich jeszcze dodatkowa atrakcja.
Bryczka zawioz³a goœci do Zagrody
Edukacyjnej w Przychojcu. Poœród

starych chat, narzêdzi, mebli degu-
stowaliœmy tradycyjne, polskie po-
trawy. By³a to okazja przybli¿enia
naszym goœciom polskich tradycji.
Mimo niesprzyjaj¹cych warunków
pogodowych w trzecim dniu wizy-
ty w altanie szkolnej wspólnie zor-
ganizowaliœmy tzw. Miêdzynarodo-
we Targi. Ka¿dy z krajów zaprezen-
towa³ swoje stanowisko z ca³¹ mas¹
smako³yków i potraw charaktery-
stycznych dla danego kraju. Przy-
byli rodzice nie kryli zachwytu,
a uczniowie z uœmiechem na twa-
rzy kosztowali belgijskie czekolad-
ki, fiñskie cukierki z br¹zowego cu-
kru, polskiego murzynka czy an-
gielskie krakersy. W tym dniu rów-
nie¿ odby³y siê lekcje z udzia³em

zagranicznych goœci. Tym razem to
w³aœnie oni prezentowali siê przed
naszymi dzieæmi. Lekcji delegacji
fiñskiej towarzyszy³y zabawy rucho-
we, relaksacyjne oraz nauka fiñ-
skich s³ówek. Goœcie z Belgii wspól-
nie z uczniami ZSZ wykonali drew-
niane przyborniki, a dziêki nauczy-
cielom ze szko³y z Wielkiej Bryta-
nii uczniowie klas gimnazjum na-
uczyli siê wielu zabawnych angiel-
skich przyœpiewek.
W ostatnim dniu wizyty nasi go-
œcie zwiedzili £añcut i Rzeszów.
Czwartek by³ jednoczeœnie dniem
podsumowañ i po¿egnañ. Ustalo-
no terminy kolejnych wizyt oraz
szczegó³owy plan dzia³ania wszyst-
kich szkó³. Szczegó³owo zaplano-
wano wizytê uczniów z opiekuna-
mi w kwietniu 2013 roku.
Czas, który razem spêdziliœmy by³
wspania³y, a wra¿enia na d³ugo
pozostan¹ w naszej pamiêci. Cie-
szymy siê, ¿e mogliœmy wzi¹æ udzia³
w tej wymianie, która poprzez w³¹-
czenie przedstawicieli wszystkich
szkó³ partnerskich sprawi³a, ¿e czas
ten by³ niezwyk³y. ̄ egnaj¹c siê roz-
staliœmy siê z nadziej¹ na kolejne,
równie udane spotkanie tym razem
w Belgii.
Wszystkich zainteresowanych pro-
jektem, relacjami a przede wszyst-
kim zdjêciami z wizyty zapraszamy
na stronê SOSW w Le¿ajsku i za-
k³adki www projektu.

 M.P

Dzieñ Szko³y bez Przemocy ph. ,,Kibicujê Fair Play’’
5 czerwca br. kolejny raz w Oœrodku Szkolno-wychowawczym zorganizowano Dzieñ Szko³y bez Przemocy w ramach udzia³u w VI edycji
Programu Spo³ecznego Szko³a bez Przemocy.

Zagraniczni Goœcie w SOSW!

�Wizyta w OREW w Laszczynach
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W roku szkolnym 2011/12 Ma³o-
polski Kurator Oœwiaty w Krako-
wie w porozumieniu z innymi Ku-
ratoriami Oœwiaty zorganizowa³
Ogólnopolski Konkurs Tematyczny
„Losy Bliskich i losy Dalekich-
¿ycie Polaków w latach 1914-
1989”, pod patronatem Ministra
Edukacji Narodowej i Arcybisku-
pa Metropolity Krakowskiego Kar-
dyna³a Stanis³awa Dziwisza.
Celem konkursu by³o zaintereso-
wanie uczniów histori¹ Polski ze
szczególnym uwzglêdnieniem hi-
storii regionalnej, poznanie histo-
rii narodu i pañstwa przez pryzmat
losów rodziny, s¹siadów, postaci po-
wszechnie znanych w œrodowisku
lokalnym lub osób zapomnianych;
rozwijanie umiejêtnoœci wyszuki-
wania i korzystania z informacji
zawartych w ró¿nych Ÿród³ach oraz
kszta³towanie szacunku dla warto-
œci demokratycznych, takich jak
wolnoœæ, pluralizm, tolerancja,
patriotyzm. Konkurs mia³ charak-
ter otwarty i by³ skierowany do
uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjal-
nych, a przebiega³ w trzech eta-
pach: szkolnym, wojewódzkim
i ogólnopolskim. W tym konkur-
sie uczestniczy³a z powodzeniem
uczennica z Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych im. Boles³awa Chrobrego
w Le¿ajsku Jadwiga Dolecka (kla-
sa II „a”). Szkolna Komisja Kon-
kursowa zakwalifikowa³a jej pracê
do etapu ogólnopolskiego, któr¹
napisa³a pod kierunkiem mgr An-
toniego Bereziewicza zatytu³owan¹
„Mój czas, miejsce i prze¿yte tra-

Laureaci ogólnopolskich konkursów tematycznych
z Zespo³u Szkó³ Licealnych im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku

giczne zdarzenia, przypadki rz¹-
dzi³y moim ¿yciem…” Do etapu
ogólnopolskiego w kategorii szkó³
ponadpodstawowych zakwalifiko-
wano 18 prac z ca³ej Polski, a odby³
siê on 2 czerwca 2012 r. w I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. B. Nowo-
dworskiego w Krakowie. Zgodnie
z regulaminem etap ogólnopolski
zosta³ przeprowadzony w formie
ustnej. Ka¿dy uczestnik mia³ do
dyspozycji 10 minut na prezenta-
cjê swojej pracy, uzasadnienie wy-
boru tematu i przedstawienia wnio-
sków, sposobu zbierania i opraco-
wania materia³u Ÿród³owego oraz
wykorzystania literatury. Komisja
ocenia³a prezentacjê i udzielone

przez ucznia odpowiedzi na zada-
wane pytania dotycz¹ce pracy. Ja-
dwiga Dolecka zajê³a II miejsce
i zosta³a Laureatk¹ Ogólnopol-
skiego Konkursu Tematycznego
„Losy Bliskich i losy Dalekich-
¿ycie Polaków w latach 1914-
1989”.

Co dwa lata Fundacja Shalom or-
ganizuje Ogólnopolski Konkurs dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych pn. „Historia i kultura ¯ydów
polskich”. By³a to X edycja.
Zasadniczym jego celem jest po-
znanie bogatej historii i kultury
¿ydowskiej, jej wk³adu i miejsca
w dziejach spo³eczeñstwa i pañstwa

�Laureci konkursów: Jadwiga Dolecka, £ukasz Chmura.

polskiego w ci¹gu wieków wspól-
nej historii, a tak¿e kszta³towanie
otwartoœci myœlenia, uznania i po-
szanowania kultury i tradycji wie-
lonarodowego Pañstwa Polskiego.
Uczniowie przystêpuj¹cy do udzia-
³u w konkursie obowi¹zani byli na
wszystkich jego etapach do znajo-
moœci tematyki konkursu oraz li-
teratury obowi¹zkowej. Preferowa-
no prace o tematyce regionalnej,
dotycz¹ce dziejów spo³ecznoœci
¿ydowskiej i jej kultury w miejscu
zamieszkania ucznia, lub innym,
wybranym miejscu, do którego
uczeñ dotar³.
Uczeñ £ukasz Chmura (klasa II
„e”) przyst¹pi³ do konkursu. Na-
pisa³ on pracê pod kierunkiem
Antoniego Bereziewicza pod tytu-
³em „21. Adar-dzieñ pielgrzym-
ki.” Praca ta zosta³a zakwalifikowa-
na (na 47 miejscu, zakwalifikowa-
no 90 prac spoœród oko³o 240 na-
des³anych prac) do udzia³u w fina-
le: egzaminie ustnym konkursu.
Fina³ ustny odby³ siê 2 czerwca 2012
r. w Warszawie. Ka¿dy uczestnik
mia³ do dyspozycji 15 minut na
prezentacjê swojej pracy, uzasadnie-
nie wyboru tematu i przedstawienia
wniosków, sposobu zbierania i opra-
cowania materia³u Ÿród³owego oraz
wykorzystanie literatury. Odpowia-
da³ na zadane pytania
z wybranych lektur i z pracy. Komi-
sja ocenia³a prezentacjê i udzielone
przez ucznia odpowiedzi.
£ukasz Chmura zosta³ laureatem
X edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Historia i kultura ̄ ydów
polskich”. ab

Od 1987 r. w czerwcu 5 i 6-letnie
przedszkolaki prezentuj¹ swoje
wokalne talenty na scenie domu
kultury. I jak to jest na prawdzi-
wym festiwalu, œpiewanie odbywa
siê na „¿ywo”. Aby jednak móc
wyst¹piæ, maluchy musz¹ najpierw
przebrn¹æ przez sito eliminacji
w przedszkolach, a póŸniej (raz

w tygodniu przez prawie dwa mie-
si¹ce) uczestniczyæ w próbach stop-
niowo przygotowuj¹cych do wystê-
pu fina³owego, ogl¹danego przez
widzów.
Przez 25 lat pod szyldem „Iskierki”
wyst¹pi³o ju¿ kilkaset dzieciaków
z Le¿ajska i okolic. Tego roku pod-
czas przegl¹du konkursowego 15
czerwca, zaprezentowa³o siê 20
ma³ych wokalistów. Ich wystêp oce-
nia³o Jury, w sk³ad którego weszli
wokaliœci i muzycy: Ilona Jamro¿y,
Janusz Szpila i Stanis³aw Jaworski,
przyznaj¹c miejsca i wyró¿nienia:
Grand Prix Festiwalu zdoby³a Asia
Kozyra, I miejsce – Dominika Ba-
jan, II miejsce – Tosia Grabarz, III
miejsce – Szymek Zab³otni. Wy-
ró¿nienia zaœ otrzymali: Sara Szy-

„Iskierka 2012”

Ciesz¹cy siê sympati¹ w œrodowisku le¿ajskim Festiwal Piosenki Przed-
szkolnej „Iskierka” obchodzi³ w tym roku ju¿ 26 urodziny.

�Grand Prix Iskierki 2012�Laureaci „Iskierki 2012”.
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d³o, Szymek Terech, Amelka Adam-
ska, Wiktoria Kochan, Magda
Kozio³ i Franek Szklanny.
Wystêpuj¹cych ocenia³o równie¿
Jury Dzieciêce – wokalistki Grupy
Wokalnej „Meritum”, laureatki
ubieg³orocznych Festiwali „Iskier-
ka”: Ania Rejman, Weronika Ku-
czek i Julka Kurasiewicz, które wrê-
czy³y swoj¹ Nagrodê Jury Dzie-
ciêcego Szymkowi Terechowi.
Przyznawan¹ od kilku lat Nagro-
dê Dyrektora MCK z r¹k Pani
Marii Horoszko otrzyma³ Franek
Szklanny.
Ulubienic¹ publicznoœci i zdobywczy-
ni¹ presti¿owej Nagrody Publiczno-
œci zosta³a Dominika Bajan.
Drugi dzieñ Festiwalu, to „iskier-
kowy piknik ” z og³oszeniem wy-

ników i oczywiœcie oczekiwane
przez wszystkich nagrody. Prze-
wodnicz¹cy Jury Stanis³aw Jawor-
ski odczyta³ protokó³ z pi¹tkowych
obrad, a dzieciaki otrzyma³y mnó-
stwo wspania³ych nagród, do utrzy-
mania których a¿ brakowa³o r¹k.
Mi³a atmosfera, szczêœliwe, uœ-
miechniête buzie dzieciaków
i wspomnienia na wiele lat – to
przede wszystkim podziêkowanie
dla organizatorów i sponsorów –
fundatorów nagród i ca³ego Festi-
walu.
Na zakoñczenie pikniku na scenie
wyst¹pi³y zespo³y z Miejskiego Cen-
trum Kultury w Le¿ajsku w kon-
cercie podsumowuj¹cym pracê
dzieci i m³odzie¿y w zespo³ach
w roku kulturalnym 2011/2012:

Grupa Rytmiczno-Taneczna „Ko-
ralik ”, Dzieciêcy Zespó³ Tañca Lu-
dowego „Hajduczki”, Zespó³ Pie-
œni i Tañca „Leliwa”, Zespó³ Tañca
Estradowego „Fajne Gienki”, Gru-
pa Wokalna „Meritum”, a dziecia-
ki z Pracowni Plastycznej „Barwa”
stworzy³y pokaz „¯ywa wystawa
malarstwa œwiatowego”.
Wszystkim sponsorom za ¿ycz-
liwoœæ i zrozumienie Miejskie
Centrum Kultury w Le¿ajsku
sk³ada serdeczne podziêkowa-
nia.
Serdeczne podziêkowania sk³a-
damy tak¿e dyrektorom i nauczy-
cielom le¿ajskich przedszkoli za
wspó³pracê przy organizacji Fe-
stiwalu.

MCK – El¿bieta KuŸma

Program zosta³ przygotowany
przez uczniów  z Zespo³u Szkó³
Technicznych dzia³aj¹cych w Szkol-
nym Kole Teatralnym pod opiek¹
Sylwii Krukowieckiej – Niemiec
i Bo¿eny Szpunar. Zaproszeni mali
goœcie zostali wprowadzeni w œwiat
bohaterów popularnych wierszy-
ków i bajek o ksi¹¿kach, poznali za-
wody zecera, introligatora i druka-
rza oraz odkryli tajemnice zwi¹za-
ne z histori¹ ksi¹¿ki. Ca³oœæ dope³-
ni³ quiz, w którym mogli wzi¹æ
udzia³ wszyscy chêtni, a za udziele-
nie poprawnej odpowiedzi jego
uczestnicy zostali nagradzani baj-
kami. Celem tego programu by³a
popularyzacja czytelnictwa wœród

Festiwal „Iskierka 2012”

wspierali

le¿ajscy darczyñcy

� Urz¹d Miejski ��Starostwo Po-

wiatowe �� Biuro Rachunkowe

ARES s.c. ��Lekarze z Przychod-

ni „Pod Klasztorem” �� „GELD”

Centrum Us³ug Informacyjno-Fi-

nansowych �� Polsat Cyfrowy

�� Apteka „Pod Kasztanami”

��Miejski Zak³ad Komunalny Sp.

z o.o. ��Pilawa s. j. – Sklep SU-

PERSAM �� Przedsiêbiorstwo

„PIONEER” ��Firma Handlowa

„DOMBUD” �� Firma AVON

��Mieczys³aw Szpila � Zenon

Grabarz.

,,Ksi¹¿ka moim przyjacielem”
dzieci i rodziców, zachêta do pozna-
wania œwiata baœni, poznanie spo-
sobów powstawania ksi¹¿ek, pracy
drukarza i wczeœniejszych form pi-
œmiennictwa. W programie wziêli
udzia³ nastêpuj¹cy uczniowie ZST:
Karolina Puzio, Angelika Rusinek,
Joanna Sarzyñska, Sabina Œlusarz,
Katarzyna Skiba, Sabina Szuba,
Angelika Dub (wszystkie z klasy
I THH), Bart³omiej Warzocha, Da-
niel Baj, Marcin Leja (wszyscy z kla-
sy I TD) oraz Natalia Szczerbata,
Ewelina B³oñska (z klasy IG).�Uczniowie z ZST w programie s³owno-muzycznym

Pod takim has³em odby³ siê program s³owno-muzyczny dla dzieci ze Szko³y Podstawowej  nr 2 w Le¿ajsku.

Ju¿ po raz kolejny uczniowie Ze-
spo³u Szkó³ Technicznych w Le¿aj-
sku otrzymali „Stypendium dla
uczniów uzdolnionych w zakre-
sie nauk matematyczno-przyrod-
niczych i technicznych, kszta³-
c¹cych siê w szko³ach ponadgim-
nazjalnych na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego”.
W tym roku stypendium otrzymali:
· Ewelina £oin z klasy pierwszej

technikum ¿ywienia i us³ug ga-
stronomicznych,

· Arkadiusz Kuraœ z klasy pierw-
szej technikum elektronicznego,

· Rafa³ Œli¿ z klasy trzeciej techni-
kum mechatronicznego,

· Rados³aw Marcinowski z klasy
czwartej technikum elektronicz-
nego.

Ka¿dy ze stypendystów ma opieku-
na dydaktycznego, który pomaga
mu w wykorzystaniu stypendium
na cele edukacyjne i monitoruje
jego osi¹gniêcia. Opiekunami
uczniów Zespo³u Szkó³ Technicz-

Kolejni stypendyœci ZST
nych, którzy otrzymali w bie¿¹cym
roku szkolnym takie stypendium s¹
nauczyciele: Marta Œmia³ek, Robert
Maruszak i Artur Wiatrowicz.
Szczegó³owe kryteria, zasady ubie-
gania siê i regulamin przyznawa-
nia powy¿szego stypendium zawar-
te s¹ na stronie www.wrota.podkar-
packie.pl
Kryteriami branymi pod uwagê
by³y: wyniki w nauce, szczególne
osi¹gniêcia w zakresie nauk mate-
matyczno-przyrodniczych i tech-
nicznych, co najmniej 38 punktów
z czêœci matematyczno-przyrodni-
czej egzaminu gimnazjalnego oraz
dochód w rodzinie ucznia przypa-
daj¹cy na jednego cz³onka rodziny.
Ca³kowita kwota stypendium wy-
nosi 4200,00 z³ i s¹ to pieni¹dze,
które powinny byæ przeznaczone
na zakup pomocy naukowych, np.
komputera, Internetu, ksi¹¿ek oraz
op³acenie kursów i szkoleñ.
Celami, jakie stawiane s¹ przed
uczniami jest rozwijanie ich zain-

teresowañ, poszerzanie wiedzy
z matematyki, przyrody, przedmio-
tów zawodowych oraz zachêcanie
do zwi¹zania swojej przysz³oœci
z naukami œcis³ymi.
Aby osi¹gn¹æ powy¿sze cele
uczniowie: bior¹ udzia³ w konkur-
sach matematyczno-przyrodni-
czych oraz technicznych, uczest-
nicz¹ w wyk³adach na wy¿szych
uczelniach, przygotowuj¹ prezen-
tacje multimedialne oraz odbywaj¹
kursy i szkolenia zdobywaj¹c ró¿ne
certyfikaty, itp.
Priorytetem Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych jest umo¿liwianie m³o-
dzie¿y osi¹gania dobrych wyników
w nauce oraz rozwijanie zdolnoœci
i zainteresowañ matematycznych,

przyrodniczych i technicznych.
Zdobyte przy tej okazji œrodki fi-
nansowe na pewno bêd¹ dla ucznia
motywacj¹ do poszerzania swojej
wiedzy i zdobywania nowych umie-
jêtnoœci. Obecnie na rynku pracy
roœnie zapotrzebowanie na ludzi
z wykszta³ceniem technicznym i za-
wodowym. Polskie uczelnie potrze-
buj¹ studentów na kierunkach
przyrodniczych i in¿ynieryjnych,
dlatego nasza szko³a k³adzie nacisk
na ³¹czenie wiedzy technicznej
z praktyk¹ i uœwiadamianie
uczniom, i¿ kszta³cenie technicz-
ne ma przysz³oœæ, a posiadanie kon-
kretnego zawodu gwarantuje do-
bry start w doros³e ¿ycie.

ZST

�Dyrektor ZST Halina Samko ze stypendystami.
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Najstarsi mieszkañcy Le¿ajska
Najstarsza mieszkanka miasta Le¿ajska ma prawie 101 lat! Najstarszy
mieszkaniec jest „m³odszy” o zaledwie 3 lata i w tym roku skoñczy 98
lat! W samym mieœcie Le¿ajsk mamy ponad 300 kobiet, których wiek to
80 i wiêcej lat. Panów z takim „sta¿em wiekowym” jest niestety du¿o
mniej, bo tylko 124. £¹cznie w samym tylko Le¿ajsku mamy ponad 400
osób, którzy w rubryce „wiek” mog¹ wpisaæ wiêcej ni¿ 80 lat!

Ludzie od wieków poszukiwali re-
cepty na d³ugowiecznoœæ. I choæ
nadal jej nie znamy, dziêki postê-
powi medycyny i rozwojowi wie-
dzy na temat zdrowego stylu ¿ycia
mo¿emy w ca³kiem niez³ej formie
do¿yæ podesz³ego wieku. Mo¿e ju¿
niebawem ukoñczenie stu lat sta-
nie siê norm¹ i zaczniemy ¿yczyæ
bliskim do¿ycia dwusetki?
Zanim jednak naukowcy opracuj¹
„cudowne” mikstury powstrzymuj¹ce
proces starzenia, pamiêtajmy na uli-
cy, w sklepie czy w ka¿dej innej sytu-
acji ¿yciowej, ¿e niezdarnie poruszaj¹-
cy siê staruszek równie¿ by³ m³odym
cz³owiekiem takim jak my, pêdz¹cym
przez ¿ycie z otwartymi ramionami,
by jak najwiêcej zaczerpn¹æ dla siebie
ze œwiata… Cz³owiek wobec staroœci
jest bezsilny. Jedyne co mo¿e zrobiæ to
j¹ po prostu zrozumieæ...

46. 1923.05.05 _ JULIA
47. 1923.07.23 _ W£ADYS£AWA
48. 1923.08.17 _ MARIA
49. 1923.09.18 _ JÓZEFA
50. 1923.10.18 _ IRENA
51. 1923.11.22 _ CECYLIA
52. 1923.12.13 _ HELENA
53. 1924.01.04 _ TEODORA
54. 1924.01.08 _ IRENA
55. 1924.01.25 _ JANINA
56. 1924.01.30 _ JULIA
57. 1924.02.28 _ KAZIMIERA
58. 1924.03.19 _ JÓZEFA
59. 1924.03.19 _ JÓZEFA
60. 1924.03.25 _ MARIA
61. 1924.04.09 _ IRENA
62. 1924.04.16 _ ANNA
63. 1924.05.01 _ ALFREDA
64. 1924.05.09 _ MARIA
65. 1924.05.10 _ JANINA
66. 1924.06.01 _ HELENA
67. 1924.06.10 _ MARIA
68. 1924.07.11 _ STANIS£AWA
69. 1924.08.24 _ JOANNA
70. 1924.09.02 _ STEFANIA
71. 1924.09.07 _ WALERIA
72. 1924.09.11 _ EUGENIA
73. 1924.11.06 _ JÓZEFA
74. 1924.11.07 _ EUZEBIA
75. 1924.11.13 _ W£ADYS£AWA
76. 1924.11.19 _ JADWIGA
77. 1924.11.26 _ IRENA
78. 1925.01.17 _ ZOFIA
79. 1925.02.24 _ ANNA
80. 1925.04.05 _ LEONTYNA
81. 1925.04.12 _ BRONIS£AWA
82. 1925.05.13 _ RÓ¯A
83. 1925.05.18 _ STEFANIA
84. 1925.05.29 _ ANNA
85. 1925.06.04 _ MARIA
86. 1925.07.10 _ ANNA
87. 1925.08.03 _ HELENA
88. 1925.08.11 _ GENOWEFA
89. 1925.09.04 _ ZOFIA
90. 1925.09.19 _ W£ADYS£AWA
91. 1925.09.25 _ BRONIS£AWA
92. 1925.10.06 _ HELENA
93. 1925.10.18 _ ANIELA
94. 1925.11.10 _ HELENA
95. 1925.11.14 _ STEFANIA

96. 1926.01.01 _ STANIS£AWA
97. 1926.01.12 _ MARIA
98. 1926.01.31 _ MARIA
99. 1926.02.04 _ JULIA
100. 1926.02.15 _ JULIA
101. 1926.02.25 _ HELENA
102. 1926.03.16 _ IRENA
103. 1926.03.23 _ EMILIA
104. 1926.03.29 _ ZOFIA
105. 1926.04.19 _ JADWIGA
106. 1926.05.23 _ ANTONINA
107. 1926.06.20 _ STEFANIA
108. 1926.07.24 _ ANNA
109. 1926.07.24 _ ANNA
110. 1926.08.24 _ W£ADYS£AWA
111. 1926.08.29 _ SALOMEA
112. 1926.09.06 _ HELENA
113. 1926.09.18 _ MARIA
114. 1926.10.10 _ LEONIA
115. 1926.11.16 _ KATARZYNA
116. 1927.01.02 _ BRONIS£AWA
117. 1927.01.10 _ KATARZYNA
118. 1927.02.21 _ ZOFIA
119. 1927.04.16 _ HELENA
120. 1927.05.06 _ ZOFIA
121. 1927.05.17 _ DANIELA
122. 1927.06.09 _ STANIS£AWA
123. 1927.06.13 _ PAULINA
124. 1927.06.19 _ MARIA
125. 1927.06.21 _ JULIANNA
126. 1927.06.24 _ ANNA
127. 1927.07.31 _ EMILIA
128. 1927.08.30 _ KAROLINA
129. 1927.09.01 _ BRONIS£AWA
130. 1927.09.04 _ JADWIGA
131. 1927.09.23 _ EMILIA
132. 1927.10.10 _ JULIA
133. 1927.10.21 _ HELENA
134. 1927.11.24 _ KATARZYNA
135. 1928.01.04 _ BRONIS£AWA
136. 1928.01.16 _ STEFANIA
137. 1928.01.21 _ MARIA
138. 1928.02.19 _ ANIELA
139. 1928.03.24 _ MARIA
140. 1928.03.30 _ WERONIKA
141. 1928.04.19 _ GENOWEFA
142. 1928.04.22 _ ANNA
143. 1928.04.28 _ ZOFIA
144. 1928.05.24 _ HALINA
145. 1928.06.06 _ ANTONINA

146. 1928.06.09 _ JANINA
147. 1928.07.29 _ MARIA
148. 1928.08.17 _ MARIA
149. 1928.09.04 _ BRONIS£AWA
150. 1928.09.15 _ STEFANIA
151. 1928.10.07 _ JADWIGA
152. 1928.10.09 _ DANUTA
153. 1928.10.16 _ WERONIKA
154. 1928.10.24 _ MARIA
155. 1928.10.29 _ STANIS£AWA
156. 1928.11.01 _ IRENA
157. 1928.12.09 _ WALERIA
158. 1928.12.12 _ MELANIA
159. 1928.12.17 _ STEFANIA
160. 1928.12.20 _ WERONIKA
161. 1928.12.23 _ JANINA
162. 1928.12.24 _ JANINA
163. 1929.01.09 _ ANNA
164. 1929.01.22 _ HELENA
165. 1929.02.12 _ KATARZYNA
166. 1929.03.01 _ HELENA
167. 1929.03.21 _ STEFANIA
168. 1929.03.29 _ IRENA
169. 1929.04.06 _ W£ADYS£AWA
170. 1929.04.22 _ ALICJA
171. 1929.06.14 _ ANIELA
172. 1929.06.14 _ BRONIS£AWA
173. 1929.06.14 _ DANUTA
174. 1929.06.24 _ ZOFIA
175. 1929.07.10 _ WERONIKA
176. 1929.07.21 _ ANNA
177. 1929.08.07 _ EUSTACHIA
178. 1929.08.19 _ ANTONINA
179. 1929.09.10 _ MARIA
180. 1929.09.14 _ BRONIS£AWA
181. 1929.09.16 _ JÓZEFA
182. 1929.09.18 _ DANUTA
183. 1929.09.30 _ MARIA
184. 1929.10.04 _ HENRYKA
185. 1929.10.10 _ JANINA
186. 1929.10.23 _ MARIA
187. 1929.10.30 _ HELENA
188. 1929.11.05 _ ZOFIA
189. 1929.11.08 _ JANINA
190. 1929.11.16 _ ANNA
191. 1929.11.22 _ KATARZYNA
192. 1929.12.06 _ HELENA
193. 1929.12.06 _ JANINA
194. 1929.12.24 _ JANINA
195. 1929.12.27 _ JANINA

196.1929.12.28 _ WERONIKA
197.1930.01.05 _ ANIELA
198.1930.01.09 _ ZOFIA
199.1930.01.11 _ ANNA
200.1930.01.12 _ JÓZEFA
201.1930.01.26 _ FILOMENA
202.1930.01.31 _ MARIA
203.1930.02.03 _ ANASTAZJA
204.1930.02.20 _ CZES£AWA
205.1930.03.13 _ KATARZYNA
206.1930.03.13 _ STEFANIA
207.1930.04.25 _ MARIA
208.1930.05.11 _ MARIA
209.1930.05.18 _ MARIA
210.1930.06.04 _ HELENA
211.1930.06.06 _ HELENA
212.1930.06.13 _ ANTONINA
213.1930.06.16 _ MARIA
214.1930.06.24 _ JANINA
215.1930.06.27 _ DAMIANA
216.1930.07.15 _ DANUTA
217.1930.08.19 _ KATARZYNA
218.1930.09.28 _ W£ADYS£AWA
219.1930.09.30 _ URSZULA
220.1930.10.19 _ ZOFIA
221.1930.10.22 _ STEFANIA
222.1930.11.16 _ KRYSTYNA
223.1930.11.19 _ £UCJA
224.1930.12.04 _ BARBARA
225.1930.12.09 _ WIKTORIA
226.1930.12.24 _ CZES£AWA
227.1931.01.04 _ CECYLIA
228.1931.01.21 _ WANDA
229.1931.01.28 _ KAZIMIERA
230.1931.01.28 _ MIECZYS£AWA
231.1931.02.01 _ JOANNA
232.1931.02.01 _ MARIA
233.1931.02.04 _ STEFANIA
234.1931.02.26 _ TERESA
235.1931.03.04 _ JULIA
236.1931.03.12 _ WILHELMINA
237.1931.03.16 _ MARIA
238.1931.03.25 _ REGINA
239.1931.04.01 _ ANIELA
240.1931.04.06 _  W£ADYS£AWA
241.1931.04.14 _ ZOFIA
242.1931.04.24 _ W£ADYS£AWA
243.1931.04.26 _ MARIA
244.1931.05.07 _ KAZIMIERA
245.1931.05.10 _ ZOFIA

Kiedy ktoœ zapyta, jak ja siê dziœ czujê,
grzecznie mu odpowiadam, ¿e „dobrze, dziêkujê”.
To, ¿e mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko,
astma, serce mi dokucza i mówiê z zadyszk¹,
puls s³aby, krew w cholesterol bogata...
lecz dobrze siê czujê, jak na moje lata.

Bez laseczki chodziæ teraz ju¿ nie mogê,
choæ zawsze wybieram naj³atwiejsz¹ drogê.
W nocy przez bezsennoœæ bardzo siê mordujê,
ale przyjdzie ranek... i znów dobrze siê czujê.
Mam zawroty g³owy, pamiêæ „figle” p³ata
lecz dobrze siê czujê jak na swoje lata.

Z wierszyka mojego ten sens siê wywodzi,
¿e kiedy staroœæ i niemoc nareszcie przychodzi,
to lepiej siê zgodziæ ze strzykaniem koœci
i nie opowiadaæ o swojej staroœci.
Zaciskaj¹c zêby z tym losem siê pogódŸ
i wszystkich dooko³a chorobami nie nudŸ!

Powiadaj¹, ¿e staroœæ okresem jest z³otym,
i kiedy spaæ siê k³adê, zawsze myœlê o tym...
„Uszy” mam w pude³ku, „zêby” w wodzie studzê,
„oczy” na stoliku zanim siê obudzê...
Jeszcze przed zaœniêciem ta myœl mnie nurtuje:
Czy to wszystkie s¹ czêœci, które siê wyjmuje?”

Za czasów m³odoœci (mówiê bez przesady)
³atwe by³y biegi, sk³ony i przysiady.
W œrednim wieku jeszcze tyle si³ mi pozosta³o,
¿eby bez zmêczenia przetañczyæ noc ca³¹...
A teraz na staroœæ czasy siê zmieni³y,
spacerkiem do sklepu, z powrotem bez si³y...

Dobra rada dla tych, którzy siê starzej¹
Niech zacisn¹ zêby i z ¿ycia siê œmiej¹.
Niech wstan¹ rano, „czêœci” pozbieraj¹,
Niech rubrykê zgonów w prasie przeczytaj¹,
Jeœli ich nazwiska tam nie figuruj¹,
To znaczy, ¿e s¹ ZDROWI I DOBRZE SIÊ CZUJ¥.

Jak siê czujê Wis³awa Szymborska

Szczególne podziêkowania dla pana Zbigniewa Larendowicza –
bibliotekarza w Bibliotece Klasztoru OO. Bernardynów w Le¿aj-
sku – pomys³odawcy w/w opracowania, który równie¿ znajduje
siê w gronie najstarszych mieszkañców Le¿ajska, w tym roku
skoñczy 96 lat! Panie Zbigniewie: ¿yczymy du¿o zdrowia!

Najstarsze mieszkanki
miasta Le¿ajsk

(które maj¹ 80 i wiêcej lat):

Lp. Data ur. ___ Imiê
1. 1911.11.05 _ MARIA
2. 1914.01.01 _ MARIA
3. 1915.02.14 _ JANINA
4. 1917.03.18 _ W£ADYS£AWA
5. 1919.01.25 _ WERONIKA
6. 1919.01.26 _ ZOFIA
7. 1919.04.09 _ STEFANIA
8. 1919.09.02 _ HELENA
9. 1919.09.28 _ MELANIA
10. 1919.10.23 _ ZOFIA
11. 1919.11.03 _ ANNA
12. 1919.12.26 _ STEFANIA
13. 1920.01.01 _ APOLONIA
14. 1920.01.15 _ ANNA
15. 1920.01.17 _ ZOFIA
16. 1920.06.14 _ JANINA
17. 1920.07.14 _ HELENA
18. 1920.08.16 _ KAZIMIERA
19. 1920.10.15 _ APOLONIA
20. 1921.08.27 _ MARIA
21. 1921.09.21 _ MARIA
22. 1921.09.29 _ MICHALINA
23. 1921.11.12 _ ZOFIA
24. 1921.11.26 _ BALBINA
25. 1922.01.02 _ ZOFIA
26. 1922.01.08 _ HELENA
27. 1922.02.13 _ JÓZEFA
28. 1922.02.25 _ KAZIMIERA
29. 1922.03.16 _ STANIS£AWA
30. 1922.04.18 _ ANNA
31. 1922.05.03 _ MARIA
32. 1922.05.11 _ JANINA
33. 1922.05.25 _ KSENIA
34. 1922.06.05 _ JANINA
35. 1922.06.06 _ ZOFIA
36. 1922.06.28 _ W£ADYS£AWA
37. 1922.07.20 _ IRENA
38. 1922.11.14 _ STANIS£AWA
39. 1922.12.06 _ LUDMI£A
40. 1922.12.23 _ MARIA
41. 1923.01.01 _ KAROLINA
42. 1923.01.16 _ IRENA
43. 1923.02.10 _ AGNIESZKA
44. 1923.04.13 _ ANIELA
45. 1923.05.03 _ LEOKADIA
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S³owo. Czym¿e ono jest? Dziêki
niemu mo¿emy zmieniaæ rzeczy-
wistoœæ, czasami straszn¹, czasami
wrêcz g³upi¹ czy absurdaln¹. To
ono jest nasz¹ si³¹. To dziêki niemu
mo¿emy pokazywaæ to, co jest
w ¿yciu piêkne i zwracaæ uwagê na
to, co jest w ¿yciu warte zapamiê-
tania. To w³aœnie s³owo by³o prze-
wodnikiem podczas Powiatowego
Konkursu Krasomówczego „Patro-
ni naszych szkó³”, który tradycyj-
nie odby³ siê w Zespole Szkó³ im.
prof. Franciszka Leji w Grodzisku
Górnym. Razem z nim ju¿ szósty
raz wêdrowaliœmy po piêknych za-
k¹tkach naszych ma³ych Ojczyzn
i poznawaliœmy historie osób, któ-
re pokaza³y swym ¿yciem, jakie war-
toœci s¹ najwa¿niejsze.
11 czerwca 2012 r. o godzinie 9.00
pan Roman Matuszek – dyrektor
Zespo³u w Grodzisku Górnym
otworzy³ VI Powiatowy Konkurs
Krasomówczy „Patroni naszych
szkó³”. Zaszczycili nas swoj¹ obec-
noœci¹ zaproszeni goœcie: Ksi¹dz

Proboszcz Jan Kuca, Wicestarosta
Le¿ajski Marek Kogut, Przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Jerzy Gdañski,
Radny Gminy Grodzisko Dolne
Józef Nicpoñ, Dyrektor Oœrodka
Kultury w Grodzisku Dolnym Ka-
tarzyna Mach-Wawrzaszek oraz
przedstawiciele rodziny prof. Fran-
ciszka Leji i oczywiœcie nauczycie-
le.
A¿ 23 uczniów udowodnia³o, ¿e
piêkny jêzyk mo¿e staæ siê niczym
m³ot rozbijaj¹cy najtwardsze kamie-
nie. Tym jêzykiem rozbijali serca
widzów, ale równie¿ dbali o to, ¿eby
dokona³y siê w nich pozytywne
zmiany. Oratorzy przybyli z 8 miej-
scowoœci: Le¿ajska, Piskorowic,
Dêbna, Woli Zarczyckiej, ¯o³yni,
Kamienia, Grodziska Dolnego,
Chodaczowa. Ocenia³a ich profe-
sjonalna komisja w sk³adzie: Jolan-

ta Nord- – rzeszowska aktorka lal-
karka wystêpuj¹ca w Teatrze Lalki
i Aktora „Kacperek ” oraz Teatrze
„Scena Propozycji” Janusza Po-
krywki, obecnie wiceprezes Zarz¹-
du Okrêgu Towarzystwa Kultury
Teatralnej, Marek Kogut – Wice-
starosta Le¿ajski, Ma³gorzata Bech-
ta – redaktor „Kuriera Powiatowe-
go”, Ma³gorzata Halasa – redaktor
„Gazety z Grodziska i okolic”, Ka-
tarzyna Wikiera – nauczycielka ucz¹-
ca w Zespole Szkó³ w ̄ o³yni, Ma³-
gorzata Bucior – nauczycielka z Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku,
Jacek Sa³o – nauczyciel z I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Jaros³awiu.
Najlepsi oratorzy to: z kl. I-III –
Aleksandra Kisiel ze Szko³y Podsta-
wowej w Chodaczowie, z kl. IV-VI
– Beata Wójtowicz ze Szko³y Pod-
stawowej nr 1 im. Miko³aja Koper-

Ma³e

Ojczyzny

s³owem

malowane

�Wrêczenie nagród w konkursie

nika w Le¿ajsku, z gimnazjum –
Weronika Czyrny z Zespo³u Szkó³
w Grodzisku Dolnym.
Konkurs urozmaica³y wystêpy wo-
kalno-muzyczne. W œwiat piosen-
ki zabra³y nas uczennice I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Jaros³awiu
– Monika Trojnar i Dagmara Mo-
skwa, a w œwiat muzyki instrumen-
talnej - miejscowy kwintet w sk³a-
dzie: Micha³ Rydzik, Katarzyna
So³ek, Mateusz S³ysz, Damian
S³ysz, Micha³ Szklanny.
Na koniec ma³a, ale istotna uwaga,
oczywiœcie nawi¹zuj¹ca do opisywa-
nego wydarzenia. Aby dostrzegaæ
piêkno w naszych ma³ych Ojczy-
znach, musimy siê z nimi uto¿sa-
miaæ, nie udawaæ, ¿e jesteœmy kimœ
innym, boj¹c siê wyœmiania
z powodu wywodzenia siê z niewiel-
kiej miejscowoœci. Pamiêtajmy, kim
jesteœmy i sk¹d pochodzimy. Pamiê-
tajmy o naszych ma³ych Ojczy-
znach, w których wyroœliœmy. Nie
odcinajmy korzeni, bo uschniemy.
Ten konkurs nie móg³by siê odbyæ,
gdyby nie przyjazne osoby, insty-
tucje i firmy, które ufundowa³y
nagrody i przyczyni³y siê do profe-
sjonalnej organizacji tej inicjatywy.
Zaliczmy do nich: Pos³a Zbigniewa
Rynasiewicza, Urz¹d Gminy Gro-
dzisko Dolne, Starostwo Powiato-
we w Le¿ajsku, GS „SCH” w Gro-
dzisku Dolnym.

Monika Fila

246.1931.05.15 _ ZOFIA
247.1931.05.17 _ JANINA
248.1931.05.19 _ CZES£AWA
249.1931.05.21 _ JANINA
250.1931.06.05 _ ROMANA
251.1931.06.07 _ MARIANNA
252.1931.06.21 _ GENOWEFA
253.1931.06.23 _ JANINA
254.1931.07.03 _ CECYLIA
255.1931.07.04 J ANINA
256.1931.07.15 _ JADWIGA
257.1931.07.15 _ LUDMI£A
258.1931.07.22 _ CZES£AWA
259.1931.07.25 _ JANINA
260.1931.07.27 _ STEFANIA
261.1931.07.30 _ ANNA
262.1931.08.15 _ MARIANNA
263.1931.08.18 _ TERESA
264.1931.08.21 _ JULIA
265.1931.08.23 _  EMILIA
266.1931.09.03 _ ZOFIA
267.1931.09.28 _ MARIA
268.1931.09.28 _ MARIA
269.1931.10.22 _ HELENA
270.1931.11.18 _ KATARZYNA
271.1931.12.17 _ NATALIA
272.1931.12.19 I RENA
273.1931.12.28 _ STEFANIA
274.1932.01.05 _ MARIA
275.1932.01.21 _ KAZIMIERA
276.1932.02.13 _ DANUTA
277.1932.02.20 _ ANNA
278.1932.02.27 _ FRANCISZKA
279.1932.03.23 _ KATARZYNA
280.1932.03.27 _ EUGENIA
281.1932.03.27 _ JUSTYNA
282.1932.03.27 _ ZOFIA
283.1932.04.14 _ HELENA
284.1932.05.06 _ TADEUSZA
285.1932.05.15 _ TERESA
286.1932.05.31 _ GENOWEFA
287.1932.06.08 _ ANIELA

288.1932.07.04 _ MARIA
289.1932.07.05 _ CZES£AWA
290.1932.07.10 _ ANNA
291.1932.07.30 _ JANINA
292.1932.08.03 _ ANIELA
293.1932.08.24 _ REGINA
294.1932.09.15 _ AGNIESZKA
295.1932.09.15 _ ANNA
296.1932.09.28 _ BRONIS£AWA
297.1932.10.04 _ KAZIMIERA
298.1932.10.05 _ TERESA
299.1932.10.13 _ ADELA
300.1932.11.12 _ BRONIS£AWA
301.1932.12.07 _ MARIA
302.1932.12.13 _ STANIS£AWA

Najstarsi mieszkañcy
miasta Le¿ajsk

(którzy maj¹ 80 i wiêcej lat):

Lp. Data ur. ___ Imiê
1. 1914.08.09 _ ROMAN
2. 1915.08.08 _ JÓZEF
3. 1916.10.15 _ ZBIGNIEW
4. 1918.09.02 _ EMIL
5. 1919.11.29 _ JAN
6. 1920.03.05 _ TADEUSZ
7. 1922.04.05 _ JÓZEF
8. 1922.06.19 _ KAZIMIERZ
9. 1922.06.22 _ PIOTR
10. 1922.06.26 _ ANTONI
11. 1922.10.13 _ JAN
12. 1922.11.27 _ ANDRZEJ
13. 1922.12.11 _ ZENON
14. 1923.01.18 _ JÓZEF
15. 1923.03.03 _ EDWARD
16. 1923.03.30 _ KAROL
17. 1923.04.29 _ STANIS£AW
18. 1923.05.24 _ ANTONI
19. 1923.06.15 _ JAN
20. 1923.10.30 _ KAROL
21. 1923.11.14 _ ANDRZEJ

22. 1924.06.08 _ ANTONI
23. 1924.11.26 _ JAN
24. 1925.01.18 _ MIECZYS£AW
25. 1925.02.19 _ MICHA£
26. 1925.04.24 _ TADEUSZ
27. 1925.05.20 _ JAN
28. 1925.07.26 _ MICHA£
29. 1925.11.26 _ MARIAN
30. 1925.11.28 _ EDWARD
31. 1925.12.05 _ TADEUSZ
32. 1926.03.11 _ JÓZEF
33. 1926.03.29 _ STANIS£AW
34. 1926.06.02 _ ANTONI
35. 1926.10.20 _ MICHA£
36. 1926.12.27 _ ANTONI
37. 1927.02.20 _ TADEUSZ
38. 1927.03.01 _ JAN
39. 1927.05.21 _ STANIS£AW
40. 1927.07.30 _ HENRYK
41. 1928.02.26 _ W£ODZIMIERZ
42. 1928.02.28 _ JÓZEF
43. 1928.02.28 _ KAZIMIERZ
44. 1928.03.01 _ JÓZEF
45. 1928.05.02 _ EDWARD
46. 1928.05.22 _ JULIUSZ
47. 1928.06.13 _ W£ADYS£AW
48. 1928.08.28 _ STANIS£AW
49. 1928.09.19 _ TADEUSZ
50. 1928.10.05 _ KAZIMIERZ
51. 1928.11.27 _ ANDRZEJ
52. 1928.12.06 _ EDWARD
53. 1929.01.12 _ STANIS£AW
54. 1929.01.25 _ WIKTOR
55. 1929.02.13 _ JULIAN
56. 1929.03.19 _ JÓZEF
57. 1929.03.27 _ STANIS£AW
58. 1929.05.17 _ FRANCISZEK
59. 1929.09.04 _ MICHA£
60. 1929.09.13 _ IGNACY
61. 1929.09.27 _ EDWARD
62. 1929.10.01 _ BOLES£AW
63. 1929.10.01 _ FRANCISZEK

64. 1929.10.10 _ JÓZEF
65. 1929.10.30 _ W£ADYS£AW
66. 1929.11.12 _ JERZY
67. 1930.01.12 _ ZBIGNIEW
68. 1930.01.17 _ MICHA£
69. 1930.01.19 _ FRANCISZEK
70. 1930.03.18 _ JÓZEF
71. 1930.04.15 _ JÓZEF
72. 1930.05.19 _ EUGENIUSZ
73. 1930.06.12 _ ANTONI
74. 1930.08.09 _ EMIL
75. 1930.09.03 _ JERZY
76. 1930.09.08 _ MIECZYS£AW
77. 1930.09.12 _ HENRYK
78. 1930.10.20 _ EUGENIUSZ
79. 1930.10.20 _ STANIS£AW
80. 1930.11.22 _ W£ADYS£AW
81. 1930.12.11 _ FRANCISZEK
82. 1930.12.26 _ TADEUSZ
83. 1931.01.13 _ HENRYK
84. 1931.02.01 _ JÓZEF
85. 1931.02.13 _ JÓZEF
86. 1931.03.07 _ W£ADYS£AW
87. 1931.03.09 _ EDWARD
88. 1931.03.24 _ JERZY
89. 1931.04.07 _ JÓZEF
90. 1931.05.09 _ JANUSZ
91. 1931.05.15 _ ANTONI
92. 1931.05.29 _ RAJNHOLD
93. 1931.06.03 _ STANIS£AW
94. 1931.06.17 _ W£ADYS£AW
95. 1931.09.24 _ MICHA£
96. 1931.10.08 _ JAN
97. 1931.10.14 _ ANDRZEJ
98. 1931.10.23 _ CZES£AW
99. 1931.11.16 _ STANIS£AW
100.1931.11.17 _ EMIL
101.1931.11.22 _ MARIAN
102.1931.11.26 _ EMIL
103.1931.12.02 _ ANDRZEJ
104.1932.01.03 _ EUGENIUSZ
105.1932.01.09 _ BRONIS£AW

106.1932.01.17 _ STANIS£AW
107.1932.01.22 _ BOLES£AW
108.1932.01.23 _ JÓZEF
109.1932.02.25 _ JAN
110.1932.04.02 _ TADEUSZ
111.1932.04.23 _ STANIS£AW
112.1932.05.08 _ STANIS£AW
113.1932.05.19 _ HENRYK
114.1932.06.08 _ KAZIMIERZ
115.1932.06.19 _ HENRYK
116.1932.06.26 _ JAN
117.1932.07.30 _ FRANCISZEK
118.1932.09.24 _ HIERONIM
119.1932.09.27 _ EDWARD
120.1932.10.04 _ BOGUS£AW
121.1932.10.22 _ EDWARD
122.1932.10.31 _ ANTONI
123.1932.11.22 _ STANIS£AW
124.1932.12.01 _ MIECZYS£AW

Najpopularniejsze imiona ¿eñskie
w w/w okresie:

MARIA – 36 kobiet, ZOFIA – 21, JANI-
NA – 21, HELENA – 20, ANNA – 19,
STEFANIA – 15.

Najpopularniejsze imiona mêskie
w w/w okresie:

JÓZEF – 14 mê¿czyzn, STANIS£AW
– 13, JAN – 9, ANTONI – 8, EDWARD
– 8, TADEUSZ – 7.

Opracowanie sporz¹dzono na
dzieñ 25.06.2012 r. na podstawie

wykazu z Urzêdu Miasta Le¿ajska
(Referat Spraw Obywatelskich).

Zbigniew Larendowicz,
Ma³gorzata Bechta
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��MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA

Ta licz¹ca kilkaset lat miejscowoœæ
o bogatej historii i tradycji posiada-
³a koœció³ jako jedna z pierwszych
wsi na zaludnionych dopiero tere-
nach Puszczy Sandomierskiej. Przy-
bywa³ tu na polowania Stefan Ba-
tory i to on nadawa³ akty lokacyj-
ne, m.in. za³o¿ycielowi osady Pio-
trowi Zarczyckiemu, od którego
nazwiska powsta³ drugi cz³on na-
zwy miejscowoœci.
O pierwszym z koœcio³ów niewiele
wiadomo, poza tym, gdzie sta³.
Kolejny, drewniany mo¿na podzi-
wiaæ do dziœ, gdy¿ rozebrany i prze-
wieziony do parafii Wólka Nie-
dŸwiedzka wci¹¿ s³u¿y wiernym.
Budowê obecnego koœcio³a roz-
pocz¹³ w 1907 roku tutejszy pro-
boszcz, ks. Józef Gryziecki. Ukoñ-
czona w 1912 roku œwi¹tynia przez
lata by³a upiêkszana i wzbogacana.
Niema³y wk³ad w wyposa¿enie
wniós³ sam ks. Józef Gryziecki wraz
z bratem ks. W³adys³awem, fundu-
j¹c m.in. witra¿e. Wk³ad w budo-
wê wnieœli równie¿ Polacy mieszka-
j¹cy poza krajem, w odpowiedzi na
wiele listów skierowanych przez
proboszcza Gryzieckiego z proœb¹
o wsparcie.
Kolejni proboszczowie: ks. Anto-
ni Kuziara, ks. Stanis³aw So³tysik,
ks. Józef Wójcik, ks. Edward Poca-
³uñ i obecny ks. Józef £obodziñ-
ski, dbaj¹c o œwi¹tyniê na bie¿¹co
przyczyniali siê do jej ubogacenia.
Dziœ, po gruntownym odnowie-
niu, koœció³ wygl¹da imponuj¹co.
Obchody stulecia rozpoczê³y siê
w sobotê 9 czerwca 2012 r. msz¹
œwiêt¹ za zmar³ych fundatorów,
budowniczych i ofiarodawców ko-
œcio³a.

G³ówne uroczystoœci przypad³y na
niedzielê 10 czerwca. Mszy Œwiêtej
Dziêkczynnej przewodniczy³ i S³o-
wo Bo¿e wyg³osi³ ks. Arcybiskup
Metropolita Józef Michalik, Prze-
wodnicz¹cy Konferencji Episkopa-
tu Polski, przy udziale Kanclerza
Kurii Metropolitarnej ks. Bartosza
Rajnowskiego, duchownych przed-
stawicieli s¹siednich parafii i wszyst-
kich ksiê¿y wywodz¹cych siê z tu-
tejszej miejscowoœci, pracuj¹cych
obecnie na terenie kraju i licznych
sióstr zakonnych – parafianek.
W obchodach udzia³ wziêli: Pose³
na Sejm RP Stanis³aw O¿óg, w³a-
dze samorz¹dowe na czele ze Sta-
rost¹ Le¿ajskim Janem Kid¹, Wi-

Wœród wyró¿nionych uczniów
znaleŸli siê: And¿elika Kozyra – SP
w Nowej Sarzynie, Wojciech Bog-
dan – SP w Woli Zarczyckiej, Klau-
dia Klocek – SP w £êtowni, Joan-
na Zaj¹c – SP w Rudzie £añcuc-
kiej, Paulina Grabowy – SP w Jel-
nej, Katarzyna £azarko – SP
w Tarnogórze, Sylwia Bigas – SP
w Sarzynie, Kamil Klocek – SP
w Wólce £êtowskiej, Aleksandra
Sobota – Gimnazjum w Woli Za-

Stulecie koœcio³a w Woli Zarczyckiej
W dniach 9-10 czerwca br. w parafii pw. Przemienienia Pañskiego w Woli Zarczyckiej obchodzono uroczystoœæ stulecia koœcio³a.

Nagrody dla najlepszych uczniów
W dniu 27 czerwca 2012 r. uczniowie szkó³ podstawowych oraz gim-
nazjów, którzy w zakoñczonym roku szkolnym osi¹gnêli bardzo dobre
wyniki w nauce otrzymali nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna.

rczyckiej, Faustyna Piêdel – Gim-
nazjum w Majdanie £êtowskim,
Magdalena Koprek – Gimnazjum
w Sarzynie, Jan Ryzner – Gimna-
zjum w Nowej Sarzynie.
Nagrody wrêczy³a zastêpca burmi-
strza Danuta Pinderska. W swoim
wyst¹pieniu pogratulowa³a ucz-
niom osi¹gniêtych wyników, a tak-
¿e podziêkowa³a pracownikom
oœwiaty z terenu gminy za su-
mienn¹ i efektywn¹ pracê. W spo-
tkaniu uczestniczyli tak¿e wycho-
wawcy uczniów oraz nadkomisarz
Adam Kopacz z Komendy Powia-
towej Policji w Le¿ajsku, który
przypomnia³ m³odzie¿y podsta-
wowe zasady bezpieczeñstwa pod-
czas wypoczynku wakacyjnego.

cestarost¹ Markiem Kogutem,
cz³onkiem Zarz¹du Powiatu Le¿aj-
skiego Lucjanem Czenczkiem,
Burmistrzem Miasta i Gminy

Nowa Sarzyna Jerzym Paulem oraz
zastêpcami Danut¹ Pindersk¹ i An-
drzejem Rychlem, radni Rady Po-
wiatu Le¿ajskiego oraz Rady Miej-
skiej w Nowej Sarzynie.
Uroczystoœciom koœcielnym towa-
rzyszy³y liczne imprezy, jak: Piknik
Rodzinny, Turniej Przysió³ków,
mecz pi³ki no¿nej Ksiê¿a kontra
Reszta Parafii, sztuka teatralna
„Igraszki z diab³em”, Turniej tenisa
sto³owego oraz wystêpy zespo³ów
tanecznych i muzycznych. Intere-
suj¹cym elementem obchodów by³a
wystawa fotograficzna pt. „Koœció³
i wieœ w ostatnim stuleciu”, zorga-
nizowana przez emerytowanego
nauczyciela Boles³awa £acha oraz
Zbigniewa Szwajê, która przybli¿a-
³a historiê koœcio³a i miejscowoœci
od pocz¹tku XX wieku, po czasy
wspó³czesne.

Fot. Krzysztof Wójcik

Agata Kurlej
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Nastêpnie zosta³a przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie, która pozytywnie ustosunkowa³a siê do sprawozdañ i do wykona-
nia bud¿etu za 2011 r. Po przyjêciu sprawozdania i odczytaniu opinii RIO pod-
jêto uchwa³ê Rady Gminy Kury³ówka w sprawie udzielenia Wójtowi absoluto-
rium. Uchwa³ê tê przyjêto nastêpuj¹cym stosunkiem g³osów: 11 Radnych g³oso-
wa³o za udzieleniem absolutorium, 4 Radnych wstrzyma³o siê od g³osu, nie by³o
¿adnych g³osów przeciw udzieleniu absolutorium. Tym samym uchwa³a zosta³a
podjêta.

Wójt Gminy
Kury³ówka
otrzyma³
absolutorium

29 maja br. podczas sesji Rady Gminy Kury³ówka Wójt Tadeusz Halesiak z³o¿y³
sprawozdanie z wykonania bud¿etu Gminy Kury³ówka za 2011 r. Sprawozda-
nie to zosta³o przyjête przez Radê jednog³oœnie (15 Radnych g³osowa³o za
przyjêciem sprawozdania).

Bezpoœrednio po nabo¿eñstwie zo-
sta³ zaprezentowany program s³ow-
no-muzyczny przygotowany przez
Gminny Oœrodek Kultury w Ku-
ry³ówce. Pieœni ¿o³nierskie w wyko-
naniu chóru mêskiego i solistów
oraz narracja – wspomnienie tam-
tych dni, to piêkna i wzruszaj¹ca
chwila, która zebranych mieszkañ-
ców Gminy i przyby³e delegacje
wprowadzi³a w nastrój pe³en po-
wagi i refleksji.
Po zakoñczonym programie arty-
stycznym, przy dŸwiêkach znanych
wojskowych melodii w wykonaniu
orkiestry dêtej, uczestnicy uroczysto-
œci przeszli pod pomnik poleg³ych
partyzantów, by tam wys³uchaæ wy-
st¹pienia wójta Gminy Tadeusza
Halesiaka oraz z³o¿yæ wieñce i zapa-
liæ znicze tym, którzy oddali swoje
¿ycie w walce o woln¹ Ojczyznê.
Z roku na rok, w tym jak¿e wa¿nym
dla nas dniu coraz mniej przybywa
¿o³nierzy AK- kolegów tych, którzy
polegli na Kalówce. Odchodz¹ by
spotkaæ siê z nimi ju¿ w innym wy-
miarze. A my, ka¿dego roku 29
czerwca, mamy do spe³nienia swój
patriotyczny obowi¹zek – byæ tutaj,
pamiêtaæ i uczyæ patriotyzmu m³o-
de pokolenia, bo dla nas ¿yj¹cych jest
to zadanie na zawsze.

W programie s³owno-muzycznym
udzia³ wziêli: Renata Uchacz, Ma-
rzena Kycia oraz chór mêski w sk³a-
dzie: Andrzej Pieczonka – dyrygent,
Józef Baj, Czes³aw Cal, Piotr Dziech-
ciarz, Roman Iwanicki, Antoni Kê-
dzierski, Tadeusz £apka, Boles³aw
Matuszko, Zbigniew Pleskacz, Ka-
zimierz Rup, Zbigniew Tryka.

gbpwz

by pokolenia pamiêta³y…

Czeœæ ich pamiêci – Kalówka 2012
29 czerwca, msz¹ œw. w Koœciele
Parafialnym w Tarnawcu, miesz-
kañcy Gminy Kury³ówka i przybyli
goœcie rozpoczêli obchody kolej-
nej, ju¿ 68 rocznicy tragicznych
wydarzeñ na Kalówce.

�Kwiaty przy pomniku z³o¿y³y m.in. delegacje: Kombatantów ŒZ¯AK, Gminy Kury³ówka z wójtem Tadeuszem Halesiakiem i Przewod-
nicz¹cym Rady Gminy Stanis³awem Kotulskim, Miasta Le¿ajsk z wiceburmistrzem Markiem Karaku³a, instytucji kultury i Zespo³u Szkó³
w Kury³ówce
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„Nie odnajdzie wiêcej nas
Z ró¿nych stron kraju i œwiata p³yn¹ do szko³y s³owa podziêkowania,
uznania i wdziêcznoœci za podjêcie trudu zorganizowania Jubileuszu
100-lecia Zespo³u Szkó³ Licealnych im. Boles³awa Chrobrego w Le¿aj-
sku. Obchody trwa³y trzy dni – od 15 do17 czerwca 2012 r. i zgromadzi³y
oko³o 1000 absolwentów.

W pi¹tek o godz. 16.00 rozpoczê³a
siê rejestracja przyby³ych goœci.
W holu g³ównym szko³y, udekoro-
wanym barwami narodowymi,
uczestnicy potwierdzali swoj¹ obec-
noœæ, odbierali „Ksiêgê Jubileuszo-
w¹” i okolicznoœciowe plakietki.
Przybyli absolwenci zaznaczali na
mapie miejsca, w kraju i na œwie-

cie, w których obecnie mieszkaj¹.
Najliczniejsza grupa mieszka
w województwie podkarpackim.
Bardzo ucieszyli nas goœcie z RPA,
Australii, USA, Niemiec, Francji,
Anglii, Szkocji. Obecnie mapa
znajduje siê w gablocie szkolnej.
Informacja dzia³a³a bezb³êdnie –
54 wolontariuszy, 30 uczniów kla-

sy wojskowej i wielu nauczycieli
wskazywa³o kierunek zwiedzania
obiektu i okolicznoœciowych wy-
staw poœwiêconych:
- historii szko³y zapisanej w najstar-

szych dokumentach i dawnych
fotografiach,

- twórczoœci literackiej i malarskiej
absolwentów,

- zdjêæ klasowych, kart pami¹tko-
wych, kronik szkolnych i klaso-
wych.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a
siê „Z³ota Ksiêga Pami¹tkowa”,
w której znalaz³y siê miêdzy inny-
mi takie wpisy:
Powrót do m³odzieñczych lat: radoœæ
ze spotkanych osób, wspomnienia
i ogromne wzruszenie, ¿e mogê tu byæ.
To by³y piêkne dni. Mi³o wracaæ do
tych wspomnieñ i miejsc i czuæ, ¿e nic
siê nie zmieniliœmy …

Zwiedzaniu wystaw towarzyszy³a pro-
jekcja filmów o szkole i Le¿ajsku.
W dawnym budynku szkolnym
mia³y miejsce dwa niezwyk³e spo-
tkania. Pierwszym prelegentem by³
Stefan Kosiarski, absolwent z roku
1946, ¿o³nierz AK, przyjaciel Jana
Paw³a II, autor ksi¹¿ki „Tego nie
mogê zapomnieæ”, zawieraj¹cej
wspomnienia o wojnie, szkole
i spotkaniach z papie¿em. Jego
opowieœæ by³a interesuj¹ca i wzru-
szaj¹ca. Po nim wyk³ad pt. „Co
i jak chemia kopiuje z natury” wy-
g³osi³ prof. Bogus³aw Buszewski,
absolwent z roku 1969, pracownik
naukowy Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika w Toruniu. Mówi³
o pracy nad selekcj¹ zwi¹zków che-
micznych, informuj¹cych o cho-
robach nowotworowych i urz¹dze-
niu do ich identyfikacji.
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ta sama chwila…”

W drugim dniu, w sobotê, uroczy-
stoœci Jubileuszu rozpoczê³y siê od
Mszy Œw. w Koœciele Farnym
o godz. 9.00. Przewodniczy³ jej ar-
cybiskup Józef Michalik, Przewod-
nicz¹cy Konferencji Episkopatu
Polski. Towarzyszy³ mu biskup Igna-
cy Dec, absolwent z roku 1962 oraz
45 ksiê¿y absolwentów i kateche-
tów. Koœció³ wype³niony by³ goœæ-
mi, którzy utrzymywali powagê
nale¿n¹ miejscu, jednoczeœnie wi-
taj¹c siê z kole¿ankami i kolegami
z m³odoœci. Przed msz¹ odmówio-
no modlitwê za zmar³ych profeso-
rów. Wypowiadane przez ksiêdza
nazwiska wywo³ywa³y wspomnie-
nia i wzruszenie wszystkich poko-
leñ wychowanków. Oprawê mu-
zyczn¹ zapewni³ chór szkolny Bel-
canto. Homiliê wyg³osi³ biskup
Ignacy Dec.

W tym dniu odby³ siê równie¿ „Bieg
pokoleñ” w dwóch kategoriach: dla
m³odszych i dla starszych absolwen-
tów. Trasa wiod³a ulicami Le¿ajska,
miêdzy now¹ a star¹ szko³¹. Naj-
starszy uczestnik reprezentowa³
rocznik maturalny 1972, a naj-
m³odsi, to uczniowie klas pierw-
szych, razem ponad sto osób. Wszy-
scy byli zadowoleni z tego, ¿e mog¹
siê zmierzyæ ze sob¹. By³a to pierw-
sza impreza masowa w takiej skali.

15-17 czerwca 2012 r.
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Po mszy absolwenci zgromadzili siê
przed koœcio³em wokó³ tabliczek
z rokiem zdawania matury. Nastêp-
nie przeszli na dziedziniec le¿ajskie-
go muzeum. W tym budynku by³a
siedziba liceum do 1974 r. Na fron-
towej œcianie ods³oniêto tablicê pa-
mi¹tkow¹, poœwiêcon¹ nauczycie-
lom i uczniom 100-letniej Jubilat-
ki. Wykonano zdjêcie pami¹tkowe
wszystkich roczników i umo¿liwio-
no obejrzenie wystaw muzealnych.
Przy akompaniamencie orkiestry
i zespo³u mar¿onetek kolumna
uczestników zjazdu uda³a siê do
obecnej siedziby szko³y.
Przed g³ównym budynkiem mia³a
miejsce dalsza czêœæ uroczystoœci.
Zosta³ tu posadzony d¹b katyñski dla
upamiêtnienia Micha³a Wañczyka –
absolwenta z roku 1924, zamordo-
wanego w Charkowie w 1940 r.
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Natomiast w holu szko³y ods³oniê-
to kolejn¹ tablicê upamiêtniaj¹c¹
obchodzony Jubileusz.
W nowej hali sportowej rozpoczê-
³a siê czêœæ oficjalna zjazdu. Prze-
mówienie wyg³osi³ dyrektor Stani-
s³aw Bartnik, po nim niektórzy
z zaproszonych goœci: Senator Ja-
nina Sagatowska – absolwentka
z roku 1968, Jan Kida – Starosta
Le¿ajski, który przekaza³ dyrekto-
rowi pami¹tkow¹ statuetkê, a Piotr
Urban – burmistrz miasta Le¿ajska,
wrêczy³ odznakê „Zas³u¿ony dla
Miasta Le¿ajska”, natomiast wójt
gminy Le¿ajsk – medal uznania.
Okolicznoœciowe grawertony i li-
sty gratulacyjne przekazali: senator
RP Janina Sagatowska oraz pos³o-
wie RP : Zbigniew Rynasiewicz,
Stanis³aw O¿óg i Kazimierz Go³o-
juch; Wojewoda Podkarpacki, Mar-
sza³ek Województwa Podkarpackie-
go, Przewodnicz¹ca Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego, Podkar-
packi Kurator Oœwiaty, WKU
w Nisku, Dyrekcja i Nauczyciele
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le-
¿ajsku oraz by³y wicedyrektor szko-
³y prof. Zbigniew Andres. Okolicz-
noœciowy puchar wraz z ¿yczenia-
mi i gratulacjami przekaza³ gene-
ra³ brygady Stanis³aw Stañko, ab-
solwent z roku 1962.
Szczególnymi goœæmi byli dawni dy-
rektorzy szko³y Czes³aw Lorenc i Jan
Kurp oraz profesor muzyki i chóru
w latach powojennych Roman Cho-
rzêpa, a tak¿e najstarsi absolwenci
szko³y Zbigniew Larendowicz – ma-
tura w roku 1937 i Damian Jakubiec
– matura w roku 1938.

W czêœci artystycznej wyst¹pi³ ze-
spó³ wokalno-instrumentalny „La-
birynt”, którego piosenkom towa-
rzyszy³a prezentacja zdjêæ z ró¿nych
okresów ¿ycia szko³y.
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W dobrym nastroju goœcie zasiedli
do biesiady, przerwanej ogl¹daniem
meczu Polska – Czechy. W szkol-
nej strefie kibica by³o g³oœno, po-
tem nerwowo. Po ostatnim gwizd-
ku zrobi³o siê smutno.

Uwagê absolwentów zwróci³a no-
woczesnoœæ i wielkoœæ hali sporto-
wej oraz ca³ego obiektu. Czêsto
mówili, ¿e szko³a bardzo siê zmie-
ni³a. Spacer po budynku przywo-
³ywa³ wspomnienia dawnych lat,
a liczne tableau klasowe wywo³y-
wa³y uœmiechy na twarzach.

Po obiedzie odby³y siê spotkania
klasowe przy kawie i ciastku. W tej
atmosferze pojawi³y siê plany na
przysz³oœæ: wakacyjne spotkania,
wspólne zdjêcia, ogniska, odwiedzi-
ny…
Wieczór rozpocz¹³ siê balem absol-
wentów.
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Atmosferê poprawi³ zespó³ tanecz-
ny, zapraszaj¹c wszystkich do po-
loneza. Tañce i zabawa trwa³y do
rana.
Zakoñczeniem obchodów jubile-
uszu by³a Msza Œwiêta w Bazylice
Ojców Bernardynów koncelebro-
wana przez biskupa Ignacego Deca,
biskupa Andrzeja Muskusa, absol-
wenta z roku 1986 oraz kustosza
Joachima Ciupê. Homiliê wyg³o-
si³ biskup Andrzej Muskus, który
przy tej okazji otrzyma³ tytu³ Ho-
norowego Obywatela Miasta Le¿aj-
ska. Wzruszaj¹cym zakoñczeniem
by³y ciep³e s³owa biskupa Ignace-
go Deca, który zawsze podkreœla
swoje przywi¹zanie do miasta i szko-
³y. Po Mszy Œwiêtej zgromadzeni
wys³uchali koncertu organowego.

Uzupe³nieniem zjazdu s¹ ciekawe
wydawnictwa dostêpne jeszcze na
terenie szko³y:
- Ksiêga Jubileuszowa,
- film „100 lat Gimnazjum i Li-

ceum im. Boles³awa Chrobrego
w Le¿ajsku”,

- film „Nie odnajdzie wiêcej nas ta
sama chwila” – wspomnienia ju-
bileuszowe,

- film „Le¿ajsk i okolice”,
- p³yta zespo³u „Labirynt”.
Prze¿yty Jubileusz mia³ charakter pod-
nios³y i historyczny, ukaza³ jak wiele
siê w szkole zmieni³o i czego uda³o siê
dokonaæ, dostarczy³ wielu wzruszeñ,
zadumy, refleksji i wspomnieñ.
Organizatorzy zjazdu serdecznie
dziêkuj¹ wszystkim uczestnikom za
przybycie, podtrzymywanie piêknej

tradycji spotkañ i umi³owanie ro-
dzinnych stron.
Albowiem celem wszystkich szkó³
– jak pisa³ ks. Stanis³aw Konarski –
jest nie tylko rozwijanie umys³ów
za pomoc¹ nauk i umiejêtnoœci,
lecz przede wszystkim uszlachetnia-
nie serc i dusz.

Komitet Organizacyjny
Jubileuszu
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Nie zwalniamy tempa
Minê³o sporo czasu od naszego
ostatniego spotkania na ³amach
„Kuriera Powiatowego”. W ci¹gu
tych liku miesiêcy wiele siê wyda-
rzy³o. Pomyœlnie zakoñczyliœmy
rok ubieg³y, który by³ bardzo bo-
gaty pod wzglêdem inwestycyjnym.

Wysoki wskaŸnik
kanalizacyjny
Najwiêkszym w historii gminy
przedsiêwziêciem, jakie uda³o siê
w roku ubieg³ym zakoñczyæ by³o
oddanie oczyszczalni œcieków
w Chodaczowie wraz z sieci¹ kana-
lizacyjn¹ w Chodaczowie i Grodzi-
sku Nowym. Na ten cel pozyska-
no z Unii Europejskiej 7,5 mln.
Niemniej jednak chc¹c wype³niæ
za³o¿enia programu RPO gmina
musi do koñca paŸdziernika tego
roku osi¹gn¹æ jak najwiêkszy
wskaŸnik, obrazuj¹cy procentowo
ilu mieszkañców w³¹czy³o siê do
sieci. Z za³o¿onych we wniosku
344 gospodarstw domowych, do
chwili obecnej przy³¹cza wykona-
³o 291. Bior¹c pod uwagê to, ¿e
czêœæ kosztów zwi¹zanych z wyko-
naniem przy³¹cza musz¹ ponieœæ

Gmina piêknieje, a efektywne ko-
rzystanie ze œrodków unijnych,
sklasyfikowa³o nasz samorz¹d na

sami mieszkañcy, to naprawdê
bardzo wysoki wskaŸnik. Zapew-
ne wp³yw na iloœæ wykonanych
pod³¹czy ma ich cena. Dziêki do-
finansowaniu jakie gminie uda³o

siê pozyskaæ z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej, œredni koszt wy-
konania pod³¹czy do gospodar-
stwa wyniós³ ok. 700 z³.

ca³kiem niez³ych miejscach
w dwóch ogólnopolskich rankin-
gach.
W rankingu Rzeczpospolitej,
w kategorii „Europejski samorz¹d”
Gmina Grodzisko Dolne uplaso-

wa³a siê na 53 miejscu na blisko 2500
gmin. Z kolei czasopismo samorz¹-
dowe „Wspólnota” opublikowa³o
ranking obrazuj¹cy pozyskane œrod-
ki unijne od roku 2007. Nasza
gmina w tym rankingu pojawi³a

siê na 6 miejscu, w kategorii „Gmi-
na wiejska” w województwie pod-
karpackim. Samorz¹d stara siê in-
westowaæ w ró¿ne obszary dzia³a-
nia. Oto co m.in. uda³o siê zreali-
zowaæ.

Pieni¹dze inwestowane
w drogi gminne
Samorz¹d Gminy Grodzisko Dol-
ne stara siê modernizowaæ znisz-
czone odcinki dróg gminnych.
I tak z koñcem ubieg³ego roku od-
daliœmy w u¿ytkowanie kolejn¹
drogê gminn¹. Tym razem nowe-
go odcinka doczekali siê mieszkañ-
cy Podlesia. Nowy asfalt po³o¿ono
na „Bartniczej”.
Na 2,5 km odcinku po³o¿ono
now¹ nawierzchniê, umocniono
pobocza i powierzchnie przyle-
g³ych wjazdów do posesji. Na re-
mont drogi pozyskano œrodki ze-
wnêtrzne. Ca³kowita wartoœæ pro-
jektu to niemal 643 tys. z³, w tym
dofinansowanie w ramach Wielo-
letniego Narodowego Programu
Rozwoju Dróg Lokalnych – 273
tys. z³.
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Mamy drugiego Orlika
w Gminie
O tym, ¿e Gmina Grodzisko Dol-
ne stawia na rozwój sportu nie trze-
ba nikogo przekonywaæ. W 2008
roku, w ramach programu „Moje
Boisko – Orlik 2012” przy Zespole
Szkó³ w Grodzisku Dolnym wybu-
dowano pierwszego w powiecie
i gminie Orlika. Z koñcem ubie-
g³ego roku samorz¹d odda³ drugi
tego typu obiekt sportowy.
Boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹
powsta³y przy Zespole Szkó³ w Gro-
dzisku Górnym. Koszt inwestycji
to ponad 1 mln 257 tys. z³. Na re-
alizacjê inwestycji samorz¹d pozy-
ska³ 333 tys. z³ z Urzêdu Marsza³-
kowskiego i 500 tys. z³ z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Pozosta³e
œrodki pochodz¹ z bud¿etu gminy.
Obiekt sk³ada siê z dwóch boisk ze
sztuczn¹ nawierzchni¹, do pi³ki
no¿nej i boiska wielofunkcyjnego
oraz szatni z zapleczem socjalnym.
Ca³oœæ jest otoczona 4-metrowym
ogrodzeniem. Dziêki oœwietleniu
mo¿liwa jest gra do póŸnych go-
dzin nocnych. Na bramie przed
wejœciem znajduje siê regulamin
korzystania z obiektu.
Korzystaj¹cy z obiektu maj¹ do dys-
pozycji boiska, na których mo¿na
pograæ w pi³kê no¿n¹, siatkówkê,
koszykówkê, czy tenisa. Obiekt jest
ogólnodostêpny. Mieszkañcy gmi-
ny mog¹ korzystaæ z Orlika bez-
p³atne. Nadzór nad bezpieczeñ-
stwem pe³ni¹ œrodowiskowi trene-
rzy.
Dbaj¹c o rozwój fizyczny m³odzie-
¿y, Orliki propaguj¹ zdrowy styl
¿ycia i rozwijaj¹ pasje m³odych lu-
dzi. Wszyscy wiemy jak trudno jest
w dzisiejszych czasach oderwaæ
m³odzie¿ od Internetu, gier kom-
puterowych i telewizorów. Dlate-
go te¿ stworzenie im miejsca, gdzie
bêd¹ siê mogli spotykaæ i aktywnie
spêdzaæ czas z rówieœnikami jest
niezwykle wa¿ne.

Rosn¹ place zabaw
przy szko³ach
Wzrastaj¹ nak³ady na edukacjê
i powstaje coraz wiêcej placów za-
baw przy szko³ach. Z kolejnego
rozdania w ramach programu „Ra-
dosna Szko³a” skorzysta³ Zespó³
szkó³ w Grodzisku Górnym.
Realizowane w ramach rz¹dowego
programu „Radosna szko³a” pro-
jekty daj¹ placówkom edukacyjnym
wspania³¹ szansê na zbudowanie
piêknego placu zabaw, który do-
starczy jej uczniom zabawy na d³u-
gie lata. W Gminie Grodzisko Dol-

ne z tej szansy skorzysta³y obydwa
zespo³y szkó³ – w Grodzisku Dol-
nym i Grodzisku Górnym.
Huœtawki, zestaw zabawowy, sprê-
¿ynowiec, talerz na sprê¿ynach,
sklepik z tablic¹ i lokomotywa
z wagonem – tak wyposa¿ony plac
zabaw funkcjonuje przy Zespole
Szkó³ w Grodzisku Górnym. Bu-
dowa placu zabaw kosztowa³a ok.
97 tys., z czego 50% stanowi pozy-
skane dofinansowanie. Podobny
plac zabaw powsta³ w specjalnie
wydzielonym miejscu w ramach
kompleksu sportowego Orlik, przy
szkole w Grodzisku Dolnym. Dziê-
ki temu dzieci mog¹ korzystaæ
z placu zabaw nie tylko podczas
pobytu w placówce, ale równie¿
w godzinach popo³udniowych oraz
w soboty i w niedziele.
Celem programu jest umo¿liwie-
nie dzieciom czynnego wypoczyn-
ku na œwie¿ym powietrzu w for-
mie dobrej zabawy, pozwalaj¹cej na
roz³adowanie stresu i zdobycie wiêk-
szej sprawnoœci fizycznej.

Nowe mundury
dla grodziskich Turków
W trakcie tegorocznych Œwi¹t Wiel-
kanocnych oraz podczas jubile-
uszowej XX Podkarpackiej (IX Ogól-
nopolskiej) Parady Stra¿y Wielka-
nocnych Turki 2012, grodziskie

oddzia³y Turków zaprezentowa³y siê
w nowych strojach.
Na prze³omie lipca/sierpnia ubie-
g³ego roku Gmina Grodzisko Dol-
ne podpisa³a umowy na doposa¿e-
nie szeœciu oddzia³ów tutejszych
„Wielkanocnych Turków”. Dziêki
temu oddzia³y pozyska³y nowe
umundurowanie – stylizowane
marynarki typu wojskowego wraz
ze sznurami, koczotami i naszyw-
kami (172 szt.), spodnie z lampasa-

mi (68 szt.), atrapy karabinów (28
szt.), skórzane pasy wojskowe z ko-
alicyjk¹ (68 szt.) oraz szable (25 szt.).
Zakup strojów uda³o siê zrealizo-
waæ dziêki dofinansowaniu, jakie
Gmina otrzyma³a z PROW 2007-
2013. Wartoœæ zadania to prawie 146
tys. z³., w tym dofinansowanie po-
nad 92 tys. z³.
Celem projektu jest wspieranie
i zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego, zwi¹zanego z kulty-
wowaniem miejscowych tradycji,
obrzêdów i zwyczajów opartych na
obchodach Œwi¹t Wielkiej Nocy.
Doposa¿enie oddzia³ów umo¿liwia
podtrzymanie tradycji i zwyczajów
wielkanocnych oraz kontynuacjê
tej jak¿e piêknej grodziskiej trady-
cji, której od 2004 roku przyznano
rangê ogólnopolskiej.

MH
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3 sierpnia 2012 r. (pi¹tek)
Koœció³ Parafialny w Grodzisku Dolnym
18:00 – Msza œw. z kazaniem misyjnym
19:00 – Spotkanie z misjonarzami
21:00 – Apel Jasnogórski

4 sierpnia 2012 r. (sobota)
Koœció³ Parafialny w Cha³upkach Dêbniañskich
18:00 – Msza œw. z kazaniem misyjnym
19:00 – Czuwanie misyjne
21:00 – Apel Jasnogórski

5 sierpnia 2012 r. (niedziela)
Koœció³ Parafialny w Grodzisku Dolnym
11:00 – Uroczysta Msza œw. z kazaniem misyjnym
Zespó³ Szkó³ w Grodzisku Górnym
13:00 – Wspólny posi³ek, degustacja lokalnych potraw, konferencje misjona-

rzy, œwiadectwa, charytatywna aukcja pami¹tek misyjnych, koncert. Dla
najm³odszych uczestników zje¿d¿alnia, trampolina oraz inne zabawy.

16:00 – Zakoñczenie Kongresu

To ju¿ kolejny wóz stra¿acki, jaki
Gmina Grodzisko Dolne zakupi³a
od zaprzyjaŸnionej austriackiej jed-
nostki z Krems. Po jego odbiór jesz-
cze w marcu uda³ siê m.in. prezes
jednostki OSP w Wólce Grodziskiej
– Janusz P³atek wraz z druhem
Zdzis³awem Matuszkiem.
Wóz znajduje siê w bardzo dobrym
stanie technicznym. Wyposa¿ony
jest w zbiornik wodny o pojemno-
œci 2000 litrów. Posiada autopom-
pê, szybkie natarcie, wci¹garkê,
napêd 4x4, kabinê za³ogow¹ na
7 osób. Auto jest oznakowane
i wyposa¿one w lampy b³yskowe
i dŸwiêkowe zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami. Na liczniku ma
niespe³na 14 tys. km. Koszt zaku-
pu wozu po¿arniczego wyniós³
10 500 EURO.
Dziêki dobrej wspó³pracy jak¹
Gmina nawi¹za³a z jednostk¹
z Krems, w ci¹gu ostatnich lat uda-
³o siê zakupiæ 4 wozy stra¿ackie.
A pocz¹tkowe obawy sceptyków, ¿e
te „sêdziwe wiekiem” samochody
bêd¹ tylko utrapieniem okaza³y siê
bezpodstawne. Wszystkie samo-
chody sprawuj¹ siê doskonale, a ich
mo¿liwoœci i osi¹gi nie znajduj¹
porównania z przedtem u¿ywany-
mi samochodami po¿arniczymi

VI Regionalny Kongres Misyjny

�W kongresie weŸmie udzia³ m. in. O. Zdzis³aw Grad SVD – Werbista

z Grodziska Dolnego, pracuj¹cy na co dzieñ na Madagaskarze.

Stowarzyszenie Misyjno-Charytatywne Missio Misericordiae serdecznie zaprasza na

Program

Spotkajmy siê na wspólnej modlitwie, umocnijmy siê wiar¹ i œwiadectwem misjonarzy, wesprzyjmy potrzebuj¹cych z krajów misyjnych!

(w podobnym wieku) produkcji
krajowej.
Zadowolenia z samochodu nie kry-
je prezes P³atek – dziêki zakupowi
zwiêkszy siê wachlarz naszych mo¿li-
woœci, jeœli chodzi o udzia³ w akcjach
po¿arniczych. Ponadto mamy piêkn¹,
now¹ remizê, która wreszcie doczeka-
³a siê odpowiedniego samochodu.
I chodŸ jest on u¿ywany, to w porów-
naniu z naszym starym ¿ukiem, to
jakby przesi¹œæ siê z malucha do mer-
cedesa. – œmiej¹c siê dodaje prezes.
Koncentruj¹c siê na bie¿¹cym
funkcjonowaniu jednostek, rok-
rocznie z bud¿etu gminy samorz¹d
przeznacza œrodki na doposa¿enie

Sprzêt dla Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej z Wólki Grodziskiej wzbo-
gaci³a siê o samochód stra¿acki.
Samochód po¿arniczy marki Steyr
690 trafi³ do jednostki bezpoœred-
nio z Austrii.

i rozwój tych organizacji. Na czêœæ
zakupów udaje siê pozyskaæ œrodki
zewnêtrzne. I tak w roku ubieg³ym
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie kwot¹ ponad 45 tys. z³,
dofinansowa³ zakup agregatu pr¹-
dotwórczego, który trafi³ do jed-

nostki z Grodziska Dolnego. Nowy
agregat zabezpieczy funkcjonowa-
nie urz¹dzeñ o strategicznym zna-
czeniu, podczas pojawienia siê za-
gro¿eñ powsta³ych w wyniku klêsk
¿ywio³owych b¹dŸ innych zdarzeñ
losowych.

MH
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Spotkanie odby³o siê w Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej na zaproszenie Po-
s³a na Sejm RP Zbigniewa Rynasie-
wicza. W spotkaniu uczestniczyli
samorz¹dowcy oraz przedsiêbiorcy
z terenu powiatu le¿ajskiego jak
równie¿ z terenów s¹siednich.
G³ównym tematem spotkania by³y

Program obejmuje nastêpuj¹ce
obszary wsparcia:

– pomoc w zakupie i monta¿u
oprzyrz¹dowania do posiadane-
go samochodu (obszar A)

– pomoc w zakupie specjalistycz-
nego sprzêtu komputerowego
wraz z oprogramowaniem (ob-
szar B1)

– pomoc w zakupie urz¹dzeñ lek-
torskich (obszar B2)

– pomoc w zakupie urz¹dzeñ braj-
lowskich (obszar B3)

– dofinansowanie szkoleñ w zakre-
sie obs³ugi nabytego w ramach
programu sprzêtu komputero-
wego i oprogramowania (obszar
B4)

– pomoc w zakupie wózka inwa-
lidzkiego o napêdzie elektrycz-
nym (obszar C)

– pomoc w utrzymaniu sprawno-
œci technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napêdzie
elektrycznym (obszar D)

– pomoc w uzyskaniu prawa jaz-
dy kategorii B (obszar E)

– pomoc w utrzymaniu aktywno-
œci zawodowej poprzez zapew-
nienie opieki dla osoby zale¿nej
(dofinansowanie op³aty za pobyt
dziecka osoby niepe³nosprawnej
w ¿³obku lub przedszkolu) (ob-
szar F).

Kto mo¿e otrzymaæ pomoc?
a) w ramach obszaru A – osoby nie-

pe³nosprawne w wieku aktywno-
œci zawodowej lub dziecko, je¿eli
posiadaj¹:
– znaczny lub umiarkowany

stopieñ niepe³nosprawnoœci,
a w przypadku osób do 16
roku ¿ycia – orzeczenie o nie-
pe³nosprawnoœci

– dysfunkcjê narz¹du ruchu

b)w ramach obszaru B1 – osoby
niepe³nosprawne w wieku ak-
tywnoœci zawodowej lub dziec-
ko, je¿eli posiadaj¹:
– znaczny stopieñ niepe³no-

sprawnoœci, a w przypadku
osób do 16 roku ¿ycia – orze-
czenie o niepe³nosprawnoœci

– dysfunkcjê obu koñczyn gór-
nych lub narz¹du wzroku

c) w ramach obszaru B2 i B3 – oso-
by niepe³nosprawne w wieku ak-
tywnoœci zawodowej lub dziec-
ko, je¿eli posiadaj¹:
– znaczny stopieñ niepe³no-

sprawnoœci, a w przypadku
osób do 16 roku ¿ycia – orze-
czenie o niepe³nosprawnoœci

– dysfunkcjê narz¹du wzroku

d) w ramach obszaru B4 – osoby
niepe³nosprawne w wieku ak-
tywnoœci zawodowej posiadaj¹ce

znaczny stopieñ niepe³nospraw-
noœci lub dzieci do 16 roku ¿ycia
posiadaj¹ce orzeczenie o niepe³-
nosprawnoœci, które s¹ lub w da-
nym roku bêd¹ beneficjentami
pomocy w ramach obszaru: B1,
B2 lub B3

e) w ramach obszaru C – osoby nie-
pe³nosprawne lub dziecko, je¿e-
li posiadaj¹:
– znaczny stopieñ niepe³no-

sprawnoœci, a w przypadku
osób do 16 roku ¿ycia – orze-
czenie o niepe³nosprawnoœci

– nie mog¹ poruszaæ siê samo-
dzielnie za pomoc¹ wózka in-
walidzkiego

f) w ramach obszaru D – osoby nie-
pe³nosprawne posiadaj¹ce znacz-
ny stopieñ niepe³nosprawnoœci,
a w przypadku osób do 16 roku
¿ycia – orzeczenie o niepe³no-
sprawnoœci oraz posiadaj¹ce wó-
zek inwalidzki o napêdzie elek-
trycznym

g)w ramach obszaru E – osoby pe³-
noletnie, w wieku aktywnoœci
zawodowej i posiadaj¹ce znacz-
ny lub umiarkowany stopieñ
niepe³nosprawnoœci wydany
z powodu dysfunkcji narz¹du
ruchu lub brak jest przeciwska-
zañ zdrowotnych do kierowania
pojazdami

h)w ramach obszaru F – osoby
w wieku aktywnoœci zawodowej,
posiadaj¹ce znaczny lub umiar-
kowany stopieñ niepe³nospraw-
noœci, bêd¹ce aktywne zawodo-

wo i maj¹ce pod swoj¹ opiek¹
dziecko.

Rodzaj niepe³nosprawnoœci upraw-
niaj¹cy do uczestnictwa w progra-
mie osoby niepe³nosprawnej musi
byæ potwierdzony:
1) w orzeczeniu o niepe³nospraw-

noœci lub o stopniu niepe³no-
sprawnoœci tej osoby albo w orze-
czeniu równowa¿nym oraz gdy
PFRON okreœla dodatkowe wy-
magania w zakresie rodzaju nie-
pe³nosprawnoœci

2)w zaœwiadczeniu lekarskim, wy-
danym przez lekarza specjalistê
o specjalizacji zwi¹zanej z rodza-
jem niepe³nosprawnoœci adresa-
ta programu.

W ramach obszaru B4 i D nie jest
wymagany wk³ad w³asny. W pozo-
sta³ych obszarach – od 5% do 25%
ceny zakupu lub us³ugi

Wnioski przyjmuje

i przyznaje dofinansowania

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Le¿ajsku,

ul. M.C.Sk³odowskiej 8.

Zgodnie z terminami okreœlony-
mi przez PFRON, wnioski bêd¹
przyjmowane do 30 wrzeœnia br.
Szczegó³owych informacji udziela
PCPR – tel. 17 242 82 58.
Zapraszamy do skorzystania
z udzia³u w programie.

Nowy program PFRON „Aktywny samorz¹d”
Powiat Le¿ajski podpisa³ porozumienie z Pañstwowym Funduszem Re-
habilitacji Osób Niepe³nosprawnych w sprawie realizacji programu
„Aktywny samorz¹d”. Program dotyczy przyznawania dofinansowañ,
prowadzonych dotychczas bezpoœrednio przez PFRON. Oznacza to, ¿e
niepe³nosprawni nie bêd¹ ju¿ musieli jeŸdziæ do Rzeszowa, by otrzymaæ
dofinansowanie.

Wizyta Sekretarza Stanu

na Ziemi Le¿ajskiej
W dniu 4 lipca 2012 r. goœciliœmy
w Powiecie Le¿ajskim Stekreta-
rza Stanu – I Wiceministra Gospo-
darki Tomasza Tomczykiewicza.

sprawy zwi¹zane z dalszym funk-
cjonowaniem i przysz³oœci¹ specjal-
nych stref ekonomicznych.
Minister Gospodarki odwiedzi³
równie¿ Bazylikê i Klasztor OO.
Bernardynów, Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej jak równie¿ Ohel Le¿ajski.

�Wiceminister Gospodarki Tomasz Tom-

czykiewicz ze Starost¹ Le¿ajskim Janem

Kid¹

�Od lewej: Teresa Kubas-Hul Przewodni-

cz¹ca Sejmiku Województwa Podkarpac-

kiego, Tomasz Tomczykiewicz Wicemini-

ster Gospodarki, Renata Butryn Pose³ na

Sejm RP, Zbigniew Rynasiewicz Pose³ na

Sejm RP

PCPR w Le¿ajsku
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Program Aktywnoœci Samorz¹dowej – PAS

W ramach projektu okreœlono 15 ob-
szarów jakoœci ¿ycia i zarz¹dzania, tj.:
1. Wolny rynek
2. Praca
3. Bezpieczeñstwo
4. Zdrowie
5. Kultura
6. Œrodowisko
7. Demokracja
8. Edukacja
9. Transport i komunikacja
10. Dostêp do us³ug i sieci handlowej
11. Dostêp do infrastruktury spor-
towej

12. Wsparcie spo³eczne
13. Dobrobyt
14. Mieszkalnictwo
15. Jakoœæ administracji.
W wyniku pierwszego spotkania
RADAR I, które odby³o siê
28.03.2012 r. uczestnicy korzystaj¹c
z matrycy PAS wskazali prioryteto-
we obszary, w których us³ugi pu-
bliczne wymagaj¹ interwencji tj.:
Zdrowie; Praca; Transport i komu-
nikacja; Edukacja; Duchowoœæ. Na
drugim spotkaniu planowanym
na wrzesieñ br. RADAR II bêdzie

ZG£OŒ INICJATYWÊ!!!
Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku uczestni-
czy w projekcie pn. „Program Aktywnoœci
Samorz¹dowej – PAS – innowacyjne na-
rzêdzie uspo³ecznionego procesu monito-
rowania us³ug administracji publicznej”.

mia³a miejsce prezentacja wyników
ankiety publicznej, a w trakcie wy-
pracowana zostanie wspólnie przez
mieszkañców i urzêdników zprio-
rytetyzowana lista inicjatyw, bêd¹ca
nastêpstwem oczekiwañ i aspiracji
mieszkañców. Wszystkich miesz-
kañców powiatu le¿ajskiego zachê-
camy do wysy³ania propozycji ini-
cjatyw loguj¹c siê na stronie http://
powiatlezajski.pas.org.pl/. Aby zg³o-
siæ inicjatywê nale¿y dokonaæ reje-
stracji (prawy górny róg strony
www). Inicjatywy nale¿y zg³aszaæ
do 20 sierpnia 2012 r.
Jest tak¿e mo¿liwoœæ wype³nienia
formularza ankiety dostêpnego na
stronie www.starostwo.lezajsk.pl/
pas oraz przes³anie go na adres na e-
mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl

Na trzecim spotkaniu RADAR III
zaprezentowane zostan¹ propozy-
cje konkretnych rozwi¹zañ, które
stanowi¹ odpowiedŸ na zg³aszane
problemy wskazane w ankiecie
publicznej, liœcie inicjatyw oraz
w ramach sta³ej dyskusji na porta-
lu PAS. Ostatnie spotkanie ma jed-
noczeœnie charakter inicjowania
nowych obszarów interwencji
i zmian. Metodyka systemu zak³a-
da zorganizowanie minimum
trzech spotkañ RADAR w ci¹gu
jednego roku kalendarzowego.
Projekt wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego.

kc

Turniej, którego celem jest uczcze-
nie pamiêci wieloletniego Dyrek-
tora Z.Ch. „Organika Sarzyna” S.A.
oraz promocja honorowego daw-
stwa krwi, na sta³e wpisa³ siê do
kalendarza imprez nowosarzyñskie-
go klubu HDK PCK.
Wœród zaproszonych goœci w tur-
nieju miêdzy innymi uczestniczyli:
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna Pan Jerzy Paul, Dyrektor Re-
gionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Pan Tadeusz Krzosek oraz jego za-
stêpca Pan Jaros³aw Kosoñ, Prze-
wodnicz¹cy Podkarpackiej Okrêgo-
wej Rady HDK PCK, cz³onek Od-
dzia³u Okrêgowego PCK w Rzeszo-
wie Pan Janusz Bêben, Prezes Spó³-
ki El-Chem Pan Wac³aw Rejman,
Przewodnicz¹cy Miêdzyzak³adowe-
go Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego Pracowni-
ków Z.Ch. „Organika- Sarzyna”
S.A. Pan Tadeusz Woœ oraz Prezes
MZKS Unia w Nowej Sarzynie Pan
Zbigniew Hatylak. Po krótkim
przedstawieniu przez Prezesa Klu-
bu HDK Dariusza Maderê sylwetki
W³adys³awa Pi³ata i uczczeniu mi-
nut¹ ciszy jego pamiêci, Dyrektor
RCKiK w Rzeszowie Pan Tadeusz
Krzosek oraz Prezes Oddzia³u Rejo-
nowego PCK w Le¿ajsku wrêczyli
wyró¿nienia dla firm i osób promu-
j¹cych honorowe krwiodawstwo na
terenie naszego powiatu.

W sobotê 30 czerwca br. na stadionie MZKS „Unia” w Nowej Sarzynie odby³ siê

XII Wojewódzki Turniej Pi³ki No¿nej

Honorowych Dawców Krwi PCK im W³. Pi³ata

Statuetkami wyró¿niono:

- Zak³ady Chemiczne „Organika –

Sarzyna” S.A.,

- Zak³ad Mechaniczno Remontowy

„Chem-Rem Organika”

- Zak³ad Us³ug Elektroenergetycz-

nych „EL-Chem”

- Browar w Le¿ajsku

- Burmistrza Miasta i Gminy

w Nowej Sarzynie

- Wójta Gminy Le¿ajsk

- Prezesa Oddzia³u Rejonowego

PCK w Le¿ajsku

Okolicznoœciowe dyplomy otrzymali

Pan Tadeusz Woœ i Zbigniew Hatylak

W podziêkowaniu za wieloletni¹
wspó³pracê Oddzia³ Rejonowy PCK
w Le¿ajsku ufundowa³ dla by³ego
Dyrektora Biura Podkarpackiego Za-
rz¹du Okrêgowego PCK, który prze-
szed³ na emeryturê fotel wiklinowy.

Jak co roku po czêœci oficjalnej de-
legacja uda³a siê na cmentarz gdzie
z³o¿ono wieniec i wi¹zanki kwia-
tów na grobie W³adys³awa Pi³ata,
oraz Mieczys³awa Burdasia za³o¿y-
ciela i pierwszego prezesa nowosa-
rzyñskiego Klubu HDK.
Po dokonaniu losowania rozpoczê-
³y siê rozgrywki w 2 grupach.
Do pó³fina³u zakwalifikowa³y siê po
dwie dru¿yny z ka¿dej z grup. Dru-
¿yna z Nowej Sarzyny spotka³a siê
ze Zrêcinem, a Mielec z Zelmerem.
Do fina³u wesz³y dru¿yna z Nowej
Sarzyny pokonuj¹c Zrêcin 4:2 oraz
Mielec wygrywaj¹c z Zelmerem 3:1.
W meczu o I miejsce dru¿yna go-
spodarzy uleg³a Mielcowi przegry-
waj¹c 1:3, a w meczu o 3 miejsce
Zrêcin pokona³ Zelmer tak¿e 3:1.
Najlepszym bramkarzem Turnieju
zosta³ Bronis³aw Gawe³ z Zelmeru.
Królem strzelców Sebastian Sypek
z Mielca.
NWP Turnieju Jaros³aw Zygmunt
z Nowej Sarzyny.
Po og³oszeniu wyników i wrêczeniu
nagród przez Burmistrza Nowej Sa-
rzyny Pana Jerzego Paula i Eugeniu-
sza Taradajko, dru¿yny uda³y siê na
spotkanie integracyjne, na ujêcie
wody nad Sanem. AK
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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.
Za wy¿ej wymienion¹ kwotê zosta-
nie wymienione zwyk³e oœwietlenie
na ¿arówki LED co przyczyni siê
do oszczêdnoœci na poziomie 80%.
Zakupione zostanie doposa¿enie
stanowisk pracy oraz sali konferen-
cyjnej (sprzêt komputerowy, pro-
fesjonalna drukarka poligraficzna,
klimatyzacja, meble).

Autorem kolorowych kompozycji
jest Pan Edward Rz¹sa, urodzony
w 1943 r., w Le¿ajsku. Jest absol-
wentem LO im. B. Chrobrego
w Le¿ajsku. Ukoñczy³ Akademiê
Wychowania Fizycznego w Krako-
wie. Zdoby³ specjalizacjê nauczy-
cielsk¹ II stopnia. Jest trenerem
pi³ki rêcznej.

Malarstwo to jego pasja trwaj¹ca
od ponad 50 lat. Jego twórczoœæ
obejmuje oko³o 350-400 prac. Wie-

Zarz¹d Województwa reprezentowa-
³a Wicemarsza³ek Pani Anna Kowal-
ska oraz licznie przybyli goœcie urzê-
du wojewódzkiego, urzêdów powia-
towych, wnioskodawcy, w tym Wi-
cestarosta Le¿ajski Marek Kogut.
Podczas tej uroczystoœci z okazji wo-
jewódzkiego œwiêta ludzi kultury za
dotychczasowe osi¹gniêcia zosta³a
wyró¿niona m.in. skrzypaczka zie-
mi le¿ajskiej Magdalena Ko³cz,
która jednoczeœnie wykona³a utwo-
ry w koncercie dla wszystkich uczest-
ników tego donios³ego wydarzenia.
Kolejnym wydarzeniem by³o wyst¹-
pienie skrzypaczki Magdaleny jako
solistki w dniu 1 lipca 2012 r.
w Filharmonii Podkarpackiej na
koncercie inauguracyjnym w ra-
mach XXVIII Miêdzynarodowych
Kursów Muzycznych.
Wyst¹pienie skrzypaczki na Podkar-
paciu to kolejny krok w rozwój in-
strumentalistyki tej osoby i kszta³-
towanie swoich umiejêtnoœci na
p³aszczyŸnie muzyki klasycznej.
Skrzypaczka swoje umiejêtnoœci
wykaza³a w utworze Preludium
i Allegro F. Kreisler opr. Wolfganga
Marschnera wraz z Warszawsk¹ or-
kiestr¹ smyczkow¹ pod dyrekcj¹
prof. Andrzeja Gêbskiego.

Magdalena Ko³cz jest obecnie stu-
dentk¹ Uniwersytetu Muzycznego
im. F. Chopina w Warszawie. Roz-
poczê³a naukê gry na skrzypcach
w 2000 roku maj¹c 7 lat w Pañ-
stwowej Szkole Muzycznej I Stop-
nia w Le¿ajsku. Po ukoñczeniu
szko³y podstawowej w Kury³ówce
uczêszcza³a jednoczeœnie do gim-
nazjum i do Pañstwowej Szko³y
Muzycznej im. Teodora Leszetyc-
kiego w £añcucie pobieraj¹c naukê
gry na skrzypcach u Pana mgr Ro-
berta Naœciszewskiego, koncertmi-
strza i dyrygenta Orkiestry Filhar-
monii Rzeszowskiej. Po ukoñcze-
niu Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Mu-
zycznej II stopnia w Warszawie pod
kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja
Gêbskiego solisty, kameralisty, pe-
dagoga kontynuuje rozwój nauko-
wy na Uniwersytecie Muzycznym
w Warszawie.

Jest miêdzy innymi laureatk¹ II
miejsca na Miêdzynarodowym
Konkursie Skrzypcowym w Novej
Pace (Czechy 2011), wyró¿nienia na
III M³odzie¿owym Konkursie na
skrzypce solo w Tomaszowie Ma-
zowieckim (2010), I miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie M³o-
dych skrzypków w P³ocku oraz wie-
lu innych. Uczestniczka kursów
muzycznych m.in. w Goch-Niem-
cy (2007, 2008, 2009), Valdres-Nor-
wegia (2011).
Dotychczas pobiera³a nauki u wy-
bitnych artystów, solistów m.in.
prof. Konstantego Andrzeja Kul-
ki, prof. Edwarda Zienkowskiego

le obrazów znajduje siê w zbiorach
prywatnych w kraju i za granic¹,
m.in. Stanach Zjednoczonych,  
Kanadzie, Niemczech, Wielkiej
Brytanii, na Majorce i w Tunezji.
Bra³ udzia³ w wielu wystawach zbio-
rowych i indywidualnych. Miesz-
ka i tworzy w ̄ o³yni. Obecnie eme-
rytowany nauczyciel.
Osobny rozdzia³ jego ¿ycia to te-
matyka kwiatów.  Jak mówi artysta
„Ta ca³a gama kolorów i kszta³tów,
które na co dzieñ spotykamy na

Wystawa Edwarda Rz¹sy
³¹kach i polach oraz przydomo-
wych rabatach, kusi niezwyk³¹
têcz¹ barw od wiosny do jesieni. Jeœli
do tego dodam, ¿e moja ¿ona jest
mi³oœniczk¹ kwiatów, to staje siê
jasne dlaczego jednym z g³ównych
tematów malarskich s¹ dla mnie
kwiaty. Najchêtniej maluje fanta-
zyjne rozwichrzone bukiety, nie do
koñca  pouk³adane wed³ug kwia-
ciarskich kanonów. S¹ i takie, któ-
re „stoj¹ grzecznie” w wazonach
i flakonach. Ogl¹daj¹cy kwiatowe
prezentacje, szczególnie kobiety,
maj¹ wspólne zdanie na ten temat
- kwiaty s¹ piêkne, bo to s¹ kwia-
ty. ”

W Muzeum Ziemi Le¿ajskiej do 15 sierpnia mo¿na ogl¹daæ wystawê
Pana Edwarda Rz¹sy. Prezentuje ona zbiór ponad czterdziestu obra-
zów z motywem kwiatów.

Nagrody w dziedzinie kultury
Rozwój to¿samoœci kulturowej ziemi le¿ajskiej

28 czerwca w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie odby³a siê,
ju¿ po raz ósmy, gala rozdania na-
gród Zarz¹du Województwa Pod-
karpackiego dla najwybitniejszych
twórców oraz dzia³aczy kultural-
nych z terenu Podkarpacia.

(Austria) oraz koncertowa³a z prof.
Andrzejem Gêbskim, koncertmi-
strzem Robertem Naœciszewskim,
m.in. wystêpowa³a w Teatrze Wiel-
kim w Warszawie w dn. 11 kwietnia
2011 r. w telewizji publicznej pr. 2
przy solistce Justynie Steczkowskiej.
W ca³okszta³cie tych wszystkich
przedsiêwziêæ wa¿nym czynnikiem
jest fakt, ¿e wszystkie jej wystêpy
zwi¹zane s¹ z promowaniem po-
wiatu i województwa podkarpac-
kiego w kraju i za granic¹. To rów-
nie¿ rozpowszechnianie dobrego
wizerunku kulturowoœci ziemi le-
¿ajskiej na szerokiej niwie woje-
wódzkiej i nie tylko. kc

�Wystêp solowy Magdaleny Ko³cz w dniu 1 lipca 2012 r. w Filharmonii Podkarpackiej

�Magdalena Ko³cz

�Laureaci województwa podkarpackiego w dziedzinie kultury ( Z lewej Magdalena Ko³cz)
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Festiwal organizowany jest dla dzie-
ci i m³odzie¿y ze szkó³ z prowincji
Rimini, ale dla uatrakcyjnienia
imprezy i pokazania kultury in-
nych narodów, ka¿dego roku za-
praszany jest jeden zespó³ z inne-
go kraju. Tym razem, po raz pierw-
szy z Polski, zaproszona zosta³a
„Leliwa”. Festiwal odbywa³ siê w Sali
Kongresowej w nadadriatyckim
mieœcie Bellaria.
W koncercie przygotowanym na
Festiwal „Leliwa” (zespó³ wystêpowa³
poza konkursem), jako Goœæ Spe-
cjalny - zaprezentowa³a tañce naro-
dowe i regionalne oraz przyœpiewki
rzeszowskie. Wystêp by³ bardzo uda-
ny i zespó³ zebra³ ogromne brawa, a
piêkno i bogactwo polskich strojów
ludowych dodatkowo wp³ynê³o na
powodzenie koncertu. „Leliwa” wy-
st¹pi³a równie¿ w kilku szko³ach w

Zespó³ Pieœni i Tañca

„Leliwa” we W³oszech

Bellarii, Castel Bolognese i Imoli na
zaproszenie dyrektorów i nauczycie-
li, którzy chcieli pokazaæ swoim dzie-
ciom odrêbnoœæ kulturow¹ nasze-
go kraju, a tak¿e na scenie plenero-
wej w koncercie dla mieszkañców
Imoli. M³odzie¿ wszêdzie przyjmo-
wana by³a bardzo serdecznie, z po-
wodzeniem promuj¹c nasze miasto,

Zespó³ Pieœni i Tañca „Leliwa”
dzia³aj¹cy przy MCK w dniach
13-17 maja bra³ udzia³ w IV Festi-
walu „M³odzie¿ w Folklorze”, za-
proszony przez Centro di Lingue, Cul-
tura e Spettacolo IDEAS IN ACTION.

Wyjazd do W³och by³ mo¿liwy

jedynie dziêki pomocy sponso-

rów, którzy wsparli zespó³ finan-

sowo:

� Urz¹d Marsza³kowski Woje-

wództwa Podkarpackiego De-

partament Kultury i Ochrony

Dziedzictwa Narodowego w ra-

mach Projektu „Ma³e Zlecenia

2012” � Urz¹d Miejski w Le-

¿ajsku � Elektrociep³ownia

w Nowej Sarzynie � Browar

w Le¿ajsku � Spó³dzielnia

Mieszkaniowa w Le¿ajsku

� Miejski Zak³ad Komunalny

w Le¿ajsku � Bank Spó³dziel-

czy w Le¿ajsku � Krystyna

i Henryk Bereziewicz Sk³ad Czê-

œci Zamiennych S.C. w Le¿aj-

sku � Tadeusz Rutkowski i Zbi-

gniew Trêbacz Firma Us³ugi

Transportowe S. C. w Le¿ajsku

� „Lidl” Polska Sp. z o.o. –

Sklep w Le¿ajsku

M³odzie¿ oraz instruktorzy

i opiekunowie „Leliwy” ser-

decznie dziêkuj¹ za zrozumie-

nie i wsparcie.

�Przy pomniku ¿o³nierzy 2. Korpusu Polskiego, który bra³ udzia³ w wyzwoleniu Imoli

region i kraj. Wyjazd do W³och by³
tak¿e nagrod¹ za wieloletni¹ pracê
w zespole. Oprócz wystêpów m³o-
dzie¿ mia³a okazjê zwiedzenia Bella-
rii, Castel Bolognese, Imoli, Parku
Rozrywki i Rezerwatu Przyrody Ol-
tremare w Riccione oraz Wenecji.

El¿bieta KuŸma

Odleg³oœæ pomiêdzy Pyriatyniem
(obwód Po³tawski) a Le¿ajskiem to
prawie 850 km. Wspó³praca pomiê-
dzy regionami rozpoczê³a siê w 2007
roku. Kilkuletnie ju¿ doœwiadcze-
nie pozwala na skuteczne podejmo-
wanie dzia³añ maj¹cych na celu
umocnienie i dalszy rozwój s¹siedz-
kich kontaktów miêdzy wspólnota-
mi oraz w³adzami terytorialnymi.
Zwiêkszony dostêp do informacji
z ca³ego œwiata powoduje chêæ wiêk-
szej integracji równie¿ na poziomie
lokalnym. St¹d, równie¿ w bie¿¹-
cym roku odleg³oœæ nie przeszko-
dzi³a i zapisy porozumienia z paŸ-
dziernika 2007 roku, pomiêdzy Re-
jonem Pyriatyñskim a Powiatem
Le¿ajskim zosta³y zrealizowane.
Delegacja z Rejonu Pyriatyñskie-
go goœci³a w Powiecie Le¿ajskim
w dniach od 15 do 19 czerwca 2012
roku. W jej sk³ad weszli: Przewod-
nicz¹cy Pyriatyñskiej Rady Rejo-
nowej (odpowiednik starosty)
Oleksij Niecziporienko, Sekretarz
Pyriatyñskiej Rady Rejonowej Wo-
³odimir Prokopienko, Dyrektor
Po³tawskiego Centrum Turystycz-
nego Larisa Mko³ajiwna jak rów-
nie¿ przewodnicz¹cy i radni Rad
Wiejskich wchodz¹cych w sk³ad
rejonu.

Rejon Pyriatyñski (Ukraina) i Powiat Le¿ajski

przyk³adem dobrych kontaktów s¹siedzkich
Goœcie uczestniczyli w oficjalnych
spotkaniach, podczas których za-
poznali siê z funkcjonowaniem
samorz¹dów terytorialnych w Pol-
sce. Podejmowane by³y rozmowy
dotycz¹ce funkcjonowania oœwia-
ty, ochrony œrodowiska czy trans-
portu w obu samorz¹dach. Goœcie
z³o¿yli wizytê w przedsiêbiorstwach
z terenu powiatu, w tym w Browa-
rze w Le¿ajsku Grupa ¯ywiec S.A.
oraz w Z.P.O.W. Hortino. Delega-
cja z Ukrainy zwiedzi³a równie¿
Miejski Zak³¹d Komunalny oraz
Komunaln¹ Biologiczn¹ Oczysz-
czalnie Œcieków w Sarzynie. Ponad-
to Ukraiñcy uczestniczyli w corocz-
nym przedsiêwziêciu sportowym
pn. „XI Turniej Sportowo-Rekre-
acyjny Pracowników Samorz¹dów
Powiatu Le¿ajskiego o Puchar Sta-
rosty Le¿ajskiego, 2012” w którym
zdobyli II miejce ustêpuj¹c tylko
Mieœcie i Gminie Nowa Sarzyna
piêcioma punktami. Dodatkowo
Goœcie z Ukrainy zobaczyli: Bazyli-
kê OO. Bernardynów w Le¿ajsku,
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, Kraków,
Bolestraszyce i Przemyœl.

Damian Majkut

�Wizyta w MZK Le¿ajsk

�Wizyta w ZPOW Hortino Sp. z o.o.
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Pierwszy w województwie
robot do automatycznego udoju

18 maja 2012 roku w gospodar-
stwie rolnym Iwony i Adama Tu-
dryn, w Przychojcu, gm. Le¿ajsk
odby³ siê „Dzieñ Otwartych Drzwi”
zorganizowany z okazji urucho-
mienia pierwszej w po³udniowo-
wschodniej Polsce obory z auto-
matycznym systemem doju.

Specjalistyczny Reumatologiczno-Internistyczny Gabinet Lekarski

Jan Marczak
Internista, Specjalista reumatolog

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

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

Tel. 604 48 72 42

Gospodarstwo Tudrynów specjali-
zuje siê w produkcji mleka. Pan
Adam w roku 2006 wybudowa³
nowoczesn¹ wolnostanowiskow¹
oborê, a powierzchnia, na której
gospodaruje to oko³o 90 ha. Tu-
drynowie inwestycjê zrealizowali
z dzia³ania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” o wartoœci 700 tys.
z³ netto (koszt zakupu samego ro-
bota do automatycznego udoju to
ok. 460 tyœ. z³ netto) Jest to najbar-
dziej zaawansowane technicznie
urz¹dzenie udojowe dostêpne obec-
nie na rynku. Dziêki Systemowi
Automatycznego Doju wraz z sys-
temem bramek steruj¹cym ruchem
krów w oborze oraz stacj¹ paszow¹
– gospodarze zmniejszyli praco-
ch³onnoœæ zwi¹zan¹ z dojem 45
sztuk krów mlecznych, poprawili
bezpieczeñstwo i higienê pracy.
Rozwi¹zania technologiczne po-
zwalaj¹ na szybkie, sprawne a jed-
noczeœnie delikatne dojenie krów
daj¹c jednoczeœnie poprawê warun-
ków pracy, zwiêkszenie wydajnoœci
krów oraz poprawê ich kondycji,
co równie¿ przek³ada siê, na jakoœæ
produkcji.

W jaki sposób zrodzi³ siê pomys³
utworzenia automatycznego sys-
temu doju akurat w pana gospo-
darstwie?
Adam Tudryn: W 2006 roku zakoñ-
czyliœmy budowê obory. Pokazano
nam film jak wygl¹daj¹ obory z au-

Jakie kryteria decydowa³y o tym,
i¿ w³aœnie na Podkarpaciu i w go-
spodarstwie pañstwa Tudrynów
uda³o siê stworzyæ oborê z auto-
matycznym systemem doju?
Dyrektor Podkarpackiego Oddzia-
³u Regionalnego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Marek Ordyczyñski: To, ¿e pierwsza
na Podkarpaciu obora z automatycz-
nym udojem powsta³a w gospodar-
stwie rolnym w powiecie le¿ajskim to
przede wszystkim zas³uga pañstwa Tu-
drynów, którzy wykazali siê ogromn¹
determinacj¹, ambicj¹ i te¿ podjêli

tomatycznym systemem doju. W Pol-
sce wówczas nie by³o dostêpnych robo-
tów tego typu. System ten bardzo siê
nam spodoba³ a najwiêksz¹ zwolen-
niczk¹ wprowadzenia tego systemu
w naszym gospodarstwie by³a od po-
cz¹tku moja ¿ona Iwona. Impulsem,
który równie¿ sk³oni³ nas do siêgniêcia
po œrodki unijne na ten cel by³a infor-
macja, i¿ po 2013 roku mo¿e nie byæ
ju¿ œrodków dla gospodarstw rolnych
na tego typu dzia³ania, a my na tamt¹
chwilê nie skorzystaliœmy z ¿adnej po-
mocy. W gospodarstwie najwiêkszym
problemem by³ udój krów, który zaj-
mowa³ najwiêcej czasu, a dochodzi³a
równie¿ sezonowa praca na roli. Brak

czasu oraz trudnoœæ w pogodzeniu
wszystkich obowi¹zków oraz namo-
wa ¿ony z³o¿y³y siê na podjêcie decyzji
o modernizacji naszego gospodarstwa.
Równie¿ dziêki Okrêgowej Spó³dziel-
ni Mleczarskiej w Krasnystawie i po-
mocy pana prezesa Tadeusza Bada-
cha uda³o siê wynegocjowaæ cenê ro-
bota do udoju jak równie¿ korzystn¹
po¿yczkê, która przyœpieszy³a zakup ro-
bota w naszym gospodarstwie. Dzisiaj
dziêki tej modernizacji jest wiêcej cza-
su na prace polowe. Obecnie drog¹ sms
(komunikaty g³osowe) robot informu-
je mnie jak siê coœ dzieje, jeœli wyst¹pi³
b³¹d. Dziêki temu mamy wiêcej czasu
wolnego.

ogromne ryzyko inwestycyjne. To im
nale¿¹ siê s³owa szacunku i podziê-
kowanie. W inwestycji czêœciowo po-
mog³y im œrodki finansowe w ramach
dzia³ania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Jako gospodarstwo rolne spe³niali
wszystkie kryteria oraz warunki, aby
mogli uczestniczyæ w pozyskaniu œrod-
ków finansowych z tego programu.
Muszê te¿ powiedzieæ, i¿ generalnie
producenci rolni w powiecie le¿ajskim
bardzo aktywnie rozwijaj¹ swoja
dzia³alnoœæ. Warto tutaj wspomnieæ
o dzia³alnoœci grupy producenckiej
warzyw „POLTINO” Sp. z o.o., któ-
ra zakupi³a kombajn do zbioru zie-
lonego groszku. Do takiego zakupu
sk³oni³o grupê konkretne wsparcie
z Unii Europejskiej. To przyk³ad te¿
wspólnego dzia³ania w ramach gru-
py producentów rolnych. Kombajn
nale¿y do rolników indywidualnych
oraz spó³dzielczego kombinatu

w Dêbnie. To równie¿ jeden z najno-
woczeœniejszych kombajnów, jakie
mamy w Polsce. Dla mnie, jako Dy-
rektora ARiMR to ogromna satys-
fakcja, ¿e takie nowoczesne urz¹dze-
nia i maszyny rolnicze s¹ ju¿ faktem
u nas na Podkarpaciu i nie trzeba
jak w latach poprzednich wyje¿d¿aæ
na zachód by zobaczyæ nowoœci w rol-
nictwie. Chcê zaznaczyæ, i¿ podkar-
paccy rolnicy coraz chêtniej korzystaj¹
z Unijnych programów oferowanych
przez ARiMR. W ramach dzia³ania
„Modernizacja gospodarstw rolnych”
wsparcie otrzyma³o 1400 gospodarstw
na kwotê dofinansowania ponad 150
mln z³. I nie jest to ostateczna pomoc,
poniewa¿ jeszcze w tym roku w na-
szym województwie bêdzie dodatko-
wy nabór w ramach tego dzia³ania.
Do wykorzystania bêdzie ponad 50
mln z³. Zachêcam rolników, aby sko-
rzystali z tej kolejnej mo¿liwoœci roz-
woju swoich gospodarstw.

Rozmawia³a kc
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Autorzy najwiêkszych sukcesów
sportowych zakoñczonego sezonu, to:

1. Kamil Klocek: Dru¿ynowe Mi-

strzostwa Polski Uczniowskich Klu-

bów Sportowych w Radomiu – 6 miej-

sce w kategorii m³odzików (z £. Ma-

dejem i M. Koz³owskim), Mistrzostwa

Polski m³odzików – br¹zowy medal

w deblu z A. Kowalem z Jaros³awia

i 9 miejsce w grze pojedyñczej, Miê-

dzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzi-

ków – srebrny medal w deblu z tym

samym partnerem z Jaros³awia i 4

miejsce w singlu, Miêdzynarodowy

turniej „Jaros³aw 2012” – 2 miejsce,

po sensacyjnym pokonaniu w pó³fi-

nale œwie¿o upieczonego mistrza Pol-

ski Kamila Nalepy ze Stalowej Woli.

2. Dru¿yna ligowa: ks. Tomasz Flis

– trener i zawodnik, Jerzy Baran, Pa-

tryk Misiak, Aneta Krêcid³o i Pawe³

Kida – 1 miejsce w IV lidze mêskiej i

awans do III ligi.

3. Aneta Krêcid³o: Mistrzostwa Wo-

jewództwa juniorów – 4 z³ote medale

(w singlu, deblu, mikœcie i dru¿ynie),

Pó³fina³ Mistrzostw Polski w £odzi –

3 miejsca w singlu i dru¿ynie (z A. Sta-

lic¹ i A. Sztab¹), Mistrzostwa Polski ju-

niorów w Toruniu – 13 miejsce dru¿y-

ny, Mistrzostwa Województwa senio-

rów – srebrny medal w deblu z Alin¹

Sztab¹. Fina³ wojewódzki Pucharu Pol-

ski kobiet – sensacyjny komplet 4 zwy-

ciêstw nad zawodniczkami dru¿yn

I-ligowych z Krosna i Brzostka.

4. Dominika Ku³acz i Karolina Pie-

troñska: Pó³fina³ Mistrzostw Polski

kadetów w £odzi – 1 miejsce dru¿y-

ny, Mistrzostwa Polski kadetów w Kra-

kowie – 13 miejsce dru¿yny.

Patronat nad imprez¹ objêli: Woje-
woda Podkarpacki pani Ma³gorzata
Chomycz-Œmigielska, Burmistrz
Tyczyna pan Jan Hermaniuk oraz
Dyrektor Caritas Diecezji Tarnow-
skiej ks. Stanis³aw S³owik. W zma-
ganiach sportowych wziê³o udzia³
360 zawodników reprezentuj¹cych
60 ŒDS-ów z naszego województwa.
Sportowcy rywalizowali w 5 konku-
rencjach indywidualnych (rzut do
kosza, rzut pi³k¹ lekarsk¹, drybling
pi³k¹ miêdzy pacho³kami, minigolf,
skok w workach) oraz konkurencji
dru¿ynowej obejmuj¹cej konstru-
owanie wie¿y. Wspania³y sukces od-
nieœli nasi reprezentanci zajmuj¹c
wysokie miejsca na podium: I miej-
sce - Jan Materna w konkurencji
„rzut do kosza”, II miejsce –

Agnieszka Krawczyk w konku-
rencji „ wyœcig w workach”, III miej-
sce – Monika Maciura w konku-
rencji „rzut pi³k¹ lekarsk¹”. Dziêki
nim zdobyliœmy równie¿ I miejsce
w dru¿ynowej klasyfikacji gene-
ralnej. Oprócz rywalizacji sportowej
organizatorzy imprezy przygotowali
dla wszystkich dodatkowe atrakcje
min.: przejazdy bryczk¹, pokazy cyr-

ŒDS w Jelnej najlepsz¹ dru¿yn¹
XIV Spartakiady Sportowej Œrodowiskowych Domów
Samopomocy Województwa Podkarpackiego
Spartakiada odby³a siê w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielna-
rowej 14 czerwca 2012. G³ównym jej organizatorem by³ Œrodowiskowy
Dom Samopomocy w Tyczynie.

�Zwyciêscy spartakiady na podium

Najlepszy sezon Arki
zakoñczony
W ostatni¹ sobotê czerwca dru¿yna kadetek udzia-
³em w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Kra-
kowie zakoñczy³a bardzo pomyœlny dla tenisistów
sto³owych Arki £êtownia sezon 2011/2012.

ale nowicjusze Krystian Ko³odziej,
Marcin Doktor, Wiktoria Misiak
i Patryk Przybysz po raz pierwszy
wyst¹pili na zawodach tej rangi, po-
znali smak zwyciêstwa i choæ by³y
te¿ pora¿ki, to przywieŸli do domu
pierwsze medale.
Wartym podkreœlenia jest fakt, ¿e
prawie wszyscy tenisiœci Arki s¹ bar-
dzo dobrymi uczniami swoich szkó³
i dla tych szkó³ wywalczyli medale w
fina³ach wojewódzkich dru¿yno-
wych rozgrywek organizowanym
przez SZS w Rzeszowie: Szko³a Pod-

stawowa w Wólce £êtowskiej

– 3 miejsce ch³opców (K. Klocek,

£. Madej, D. Stañko), Gimnazjum

w £êtowni – 2 miejsce dziewcz¹t

(A. Stalica, A. Sztaba, D Ku³acz)

i 2 miejsce ch³opców (J. Baran, P. Kida,

P. Baraniak), ZSL w Le¿ajsku – 3 miej-

sce dziewcz¹t (A. Krêcid³o).

W trakcie sezonu 2011/2012 PUKS
Arka £êtownia by³ wspierany dota-
cjami Miasta i Gminy Nowa Sarzy-
na oraz Powiatu Le¿ajskiego.

kowe i akrobatyczne oraz zabawê
taneczn¹. Do Jelnej wróciliœmy
z dwoma medalami z³otymi, jed-
nym srebrnym i jednym br¹zo-
wym oraz dyplomem i pucharem
za udzia³ w Spartakiadzie, a ka¿dy
z zawodników otrzyma³ w podziê-

kowaniu od organizatorów i spon-
sorów drobne upominki.
Wszystkim naszym zawodnikom
sk³adamy gratulacje, serdecznie
dziêkujemy i ¿yczymy dalszych suk-
cesów sportowych.

Spo³ecznoœæ ŒDS w Jelnej

�Dru¿yna SDŒ Jelna

�Mistrzowie IV liga

�MP M³odzików Rzeszów 2012 �Pó³fina³ przed MP – £ódŸ 2012

JS

5. Justyna Rzeszuto: Mistrzostwa

Województwa m³odzie¿owców – z³o-

ty medal w mikœcie (z K. Jarochem

z Przemyœla) i srebrny w singlu.

Sukcesy starszych zawodników za-
chêcaj¹ najm³odszych do zg³êbiania
tajników pingponga, wœród których
¿acy Dominik Stañko, Micha³
Klocek i skrzatka Paulina Przy-
bysz zdobyli w tym sezonie kolejne
medale Mistrzostw Województwa,
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