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Podkarpacki Wojewódzki

Lekarz Weterynarii informuje,

¿e od 27 wrzeœnia do 4 paŸdziernika 2012 r.
przeprowadzona zostanie jesienna akcja szczepieñ
przeciwko wœciekliŸnie wolno ¿yj¹cych lisów. Podob-
nie jak w latach poprzednich odbywa³a siê bêdzie
w formie zrzutów szczepionki z samolotu.
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8 wrzeœnia br. na hali sportowej
w Zespole Szkó³ Technicznych zo-
sta³ rozegrany mecz pomiêdzy
Stra¿¹ Marsza³kowsk¹ z Sejmu RP
a dru¿yn¹ reprezentuj¹c¹ Powiat
Le¿ajski. Nasi goœcie nie mieli wte-
dy jednak zbyt dobrego dnia. Mecz
zakoñczy³ siê wynikiem 10:4 dla
gospodarzy. Stra¿ Marsza³kowska
z Sejmu RP zapowiedzia³a rewan¿
za rok! MB

W wyjeŸdzie wziê³y udzia³ nastê-
puj¹ce osoby: Marek Kogut –Wi-
cestarosta Le¿ajski, Lucjan Czen-
czek – Cz³onek Zarz¹du Powiatu
Le¿ajskiego, Alina Cebulak – Rad-
na Rady Powiatu Le¿ajskiego, Jan
Krzy¿ak – Radny Rady Powiatu
Le¿ajskiego, Artur Misiewicz –
Auditor Jednostki Certyfikuj¹cej
TUV Rheinland, Agata Kusy –
Dyrektor Komunalnej Biologicz-
nej Oczyszczalni Œcieków Sp.
z o.o., Katarzyna Æwik³a – Naczel-
nik Wydzia³u Promocji, Kultury
i Wspó³pracy Miêdzynarodowej
oraz Andrzej Horoszko i Iwona
Æwik³a (opiekunowie, kierownicy
zespo³ów).

Tradycja wyjazdów na Ukrainê
zwi¹zana jest z zapocz¹tkowan¹
w 2007 roku wspó³prac¹ Powiatu
Le¿ajskiego z Rejonow¹ Admini-
stracj¹ w Pyriatyniu.

W sk³ad delegacji weszli równie¿
przedstawiciele Rady Powiatu Le-
¿ajskiego oraz partnerzy powiatu.
Podczas pobytu na Ukrainie zespo³y
wyst¹pi³y m.in. na V Miêdzynaro-
dowym Festiwalu Kultury Polskiej
i Ukraiñskiej „Pyriatyñ Fest” w Py-
riatyniu, Jarmarku Seroczyñskim
oraz regionalnym festiwalu Kru-
czañskie Zabawy. Reprezentuj¹c
ca³e Podkarpacie zespo³y przedsta-

wi³y najpiêkniejsze polskie pieœni
i melodie.

Wystêpy zespo³ów odbierane
by³y znakomicie przez publicznoœæ
ukraiñsk¹. Zaprezentowane zosta-
³y polskie pieœni narodowe i trady-
cyjne melodie. W swoim repertu-
arze zespo³y przygotowa³y równie¿
pieœni ukraiñskie, co œwietnie pod-
kreœli³o przyjaŸñ polsko-ukraiñsk¹.

Mecz: Stra¿ Marsza³kowska kontra Powiat Le¿ajski

V Miêdzynarodowy Festiwal „Pyriatyñ
Fest” oraz Jarmark Seroczyñski
W dniach 15-20 sierpnia 2012 r.
soliœci Zespo³u „Labirynt” dzia³a-
j¹cego przy Zespole Szkó³ Liceal-
nych im. B. Chrobrego w Le¿ajsku
oraz soliœci M³odzie¿owego Zespo-
³u Folklorystycznego CDN z D¹bro-
wicy pod opiek¹ Stowarzyszenia
„Ziemia Le¿ajska”, wziêli udzia³
w Jubileuszowym V Miêdzynaro-
dowym Festiwalu Kultury Polskiej
i Ukraiñskiej „Pyriatyñ Fest” oraz
Jarmarku Seroczyñskim.

Szczególne podziêkowania kie-
rowane s¹ do sponsorów, tj.
BMF Polska, Komunalnej Bio-
logicznej Oczyszczalni Œcieków
Sp. z o.o. w Sarzynie oraz Bro-
warowi w Le¿ajsku Grupa
¯ywiec S.A.

Wyjazd zorganizowany zosta³

dziêki wsparciu finansowemu

Województwa Podkarpackiego.

Zarz¹d Województwa Podkar-

packiego uzna³ za celow¹ reali-

zacjê zadania publicznego w za-

kresie kultury i dofinansowa³ za-

danie w kwocie 5 000 w ramach

dzia³ania „Ma³e zlecenia 2012”.

Festiwal „Pyriatyñ Fest” jest naj-
wiêkszym festiwalem w Rejonie
Pyriatyñskim (obwód po³tawski)
i bior¹ w nim udzia³ profesjonalne
zespo³y folklorystyczne i obrzêdo-
we.

Program pobytu na Ukrainie by³
bardzo napiêty. Grupa zwiedzi³a
w ramach pobytu zak³ady garma-
¿eryjne SmaCOM, Fabrykê Sera,
Jarmark Seroczyñski jak równie¿
Kijów z jego siedmioma cudami.
Dodatkowym punktem programu
by³o spotkanie z kierownictwem
Pyriatyñskiej Rejonowej Rady
i Administracji Pañstwowej, radny-
mi i kierownikami jednostek oraz
organizacji, podczas którego zosta-

³y przedstawione zadania, jakimi
w zakresie kultury zajmuj¹ siê tam-
tejsze instytucje oraz poruszono
tematy dotycz¹ce mo¿liwych sfer
wspó³pracy na przysz³oœæ. Specjal-
nym goœciem spotkania oraz festi-
walu „Pyriatyñ Fest” by³a pani Anita
Staszkiewicz –Wicekonsul ds. praw-
no-konsularnych Konsulatu Gene-
ralnego RP w Charkowie, która
w licznych s³owach wyrazi³a popar-
cie i swoje uznanie na temat kon-
taktów z naszymi partnerami.  

KÆ

�W zak³adach garma¿eryjnych Sma-
COM.
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– takie podsumowanie le¿ajskiej XIII
Pielgrzymki S³u¿b Mundurowych
Województwa Podkarpackiego oraz
XIII Do¿ynek Powiatowych mo¿na
znaleŸæ na stronie Okrêgowego In-
spektoratu S³u¿by Wiêziennej
w Rzeszowie. S³u¿ba Wiêzienna, jak
wiele innych formacji munduro-
wych co roku melduje siê 8 wrze-
œnia na le¿ajskich uroczystoœciach.
Dla nas – organizatorów – fakt, i¿ rok-
rocznie na to Œwiêto przyje¿d¿aj¹ tak
licznie mundurowi z ca³ego Wojewódz-
twa Podkarpackiego, stanowi najpiêk-
niejsze s³owa uznania i aprobaty dla
kontynuowania organizacji tego¿ Œwiê-
ta – podkreœli³ Marek Kogut-Wice-
starosta Le¿ajski. Organizatorem
tych¿e uroczystoœci, które odby³y siê
w tym roku ju¿ po raz trzynasty, by³
Powiat Le¿ajski oraz Klasztor
OO. Bernardynów w Le¿ajsku.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przecie¿ ka¿-
da s³u¿ba mundurowa w kalenda-
rzu ma swoje œwiêto. Ale jest jeden
dzieñ w roku, w którym w jednym
miejscu i czasie spotykaj¹ siê wszyst-
kie s³u¿by. To w³aœnie 8 wrzeœnia –
Odpust Narodzenia Najœwiêtszej

Maryi Panny w Le¿ajsku jest dniem,
w którym „mundurowi” zawierzaj¹
siê opiece Matki Bo¿ej Pocieszenia.
Tak by³o i podczas tegorocznej Piel-
grzymki. Do Le¿ajska zjecha³y kom-
panie honorowe, poczty sztandaro-
we oraz delegacje najró¿niejszych
s³u¿b mundurowych. Wœród nich
znalaz³y siê takie formacje, jak:
21 Brygada Strzelców Podhalañskich
(w tym roku reprezentowana przez
14 Dywizjon Artylerii Samobie¿nej
z Jaros³awia), S³u¿ba Wiêzienna
z Rzeszowa, Policja, Pañstwowa Stra¿
Po¿arna, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna,
S³u¿ba Celna z Przemyœla, Jednost-
ka Strzelecka nr 2035 z Le¿ajska,
Bieszczadzki Oddzia³ Stra¿y Gra-
nicznej z Przemyœla oraz Stra¿

XIII Pielgrzymka S³u¿b Mundurowych

Województwa Podkarpackiego

Le¿ajsk – niewielkie miasto na Podkarpaciu,
lecz zajmuj¹ce wiele miejsca w sercach wszystkich
„mundurowych” z naszego regionu. To tutaj trzy-
naœcie lat temu przedstawiciele wszystkich formacji
po raz pierwszy z³o¿yli Akt Zawierzenia Matce Bo-
¿ej Le¿ajskiej. Od tego czasu corocznie – ka¿dego
ósmego dnia wrzeœnia – spotykamy siê przed le¿aj-
skim sanktuarium w Pielgrzymce S³u¿b Mundu-
rowych Województwa Podkarpackiego.

Le¿ajskie uroczystoœci na sta³e wpisa³y siê w ka-
lendarz najwa¿niejszych wydarzeñ na Podkarpa-
ciu. Dla nas – ludzi w mundurach – maj¹ one
wymiar szczególny. Bez wzglêdu na to, w jakich
barwach s¹ nasze mundury, bez wzglêdu na to,
jakie obowi¹zki przysz³o nam wype³niaæ i w jakich
warunkach pe³niæ s³u¿bê – wszyscy mamy poczucie,
¿e jest to nasz wspólny dzieñ, nasze œwiêto…

�¯o³nierze przed o³tarzem polowym

�Uroczysty przemarsz
do Klasztoru OO. Bernar-
dynów w Le¿ajsku.

�Stra¿ Marsza³kowska z Sejmu RP.

�Kompanie honorowe.

�Orkiestra Dêta z Grodziska Dolnego zapewni³a oprawê muzyczn¹ uroczystoœci.
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Matko Bo¿a Pocieszenia, Matko Ziemi Le¿ajskiej
i Podkarpacia – oto my ludzie s³u¿b mundurowych
i nasze rodziny, wzorem naszych praojców: królów,
hetmanów, dowódców, przychodzimy dziœ do Ciebie
z naszym uwielbieniem i z naszymi troskami.

Przyjmij ho³d naszego Ci oddania. B¹dŸ z nami za-
wsze i wszêdzie, gdzie posy³a nas nasze powo³anie. Pomó¿
nam godnie i z po¿ytkiem dla spo³eczeñstwa wype³niaæ
pos³annictwo naszego stanu. Broñ nas podczas realizacji

Organizatorzy dziêkuj¹
nastêpuj¹cym sponsorom:

Zak³ad Miêsny „Smak Górno”, Pie-
karnia „M. Garbacz, B. KuŸniar”
w Le¿ajsku, Firma „ORZECH”
z Kolbuszowej.

Za wsparcie i pomoc
dziêkujemy równie¿:

Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej, Jednostce Strzeleckiej nr 2035
z Le¿ajska, harcerzom z Komendy
Hufca Le¿ajsk, Orkiestrze Dêtej
z Grodziska Dolnego, Zespo³owi
CDN, Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.

– 8 wrzeœnia 2012 r.

Ochrony Kolei. W tym roku po raz
kolejny przyjecha³a równie¿ Stra¿
Marsza³kowska z Sejmu RP, to naj-
mniejsza formacja mundurowa
w Polsce.

Uroczystej Mszy Œwiêtej prze-
wodniczy³ ks. Herkulan Malczuk
– Arcybiskup Kijowsko-¯ytomier-
ski z Ukrainy, a oprawê muzyczn¹
zapewni³a Orkiestra Dêta z Gro-
dziska Dolnego.

W tym roku, zgodnie z tradycj¹
z lat ubieg³ych XIII Pielgrzymka

S³u¿b Mundurowych Wojewódz-
twa Podkarpackiego zosta³a po³¹-
czona z XIII Do¿ynkami Powia-
towymi. Co roku Gospodarzem
Do¿ynek Powiatowych jest inna
gmina – w tym roku ten zaszczyt
przypad³ Gminie Kury³ówka.
W uroczystoœci wziê³y udzia³ licz-
ne delegacje z wieñcami do¿ynko-
wymi wszystkich gmin Powiatu
Le¿ajskiego.

Ma³gorzata Bechta
Fot. Wac³aw Padowski

trudnych zadañ, kiedy spieszymy z pomoc¹ naszym bliŸ-
nim. Pozwól nam po ka¿dej akcji wracaæ szczêœliwymi
do zacisza rodzinnego domu. My natomiast przyrzeka-
my g³osiæ Twoj¹ czeœæ i byæ wiernymi s³ugami Twojego
syna Jezusa Chrystusa. Przyrzekamy ci te¿ ka¿dego roku
w dniu 8 wrzeœnia pielgrzymowaæ przed Twój Cudowny
Obraz w le¿ajskim sanktuarium.

Wspieraj nas Maryjo w naszych szlachetnych po-
stanowieniach i b¹dŸ z nami w ka¿dy czas.

Podczas Mszy Œwiêtej ma miejsce uroczyste zawierzenie s³u¿b mundurowych Matce Bo¿ej Le¿ajskiej.

Akt zawierzenia s³u¿b mundurowych Matce Bo¿ej

�Wieñce do¿ynkowe

oraz XIII Do¿ynki Powiatowe

�Uroczysta Msza Œwiêta.

�Mszy Œw. przewodniczy³ ks. Herkulan
Malczuk – Arcybiskup Kijowsko-¯ytomie-
srki z Ukrainy.

�W pierwszym rzêdzie od lewej: Wicesta-
rosta Le¿ajski-Marek Kogut, Janina Saga-
towska – Senator RP i Teresa Kubas-Hul –
Przewodnicz¹ca Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.

�Wieñce do¿ynkowe wszystkich gmin Powiatu Le¿ajskiego.

�Prezydium Rady Powiatu Le¿ajskiego
w procesji z darami.

�Delegacje gminne z darami i owocami ziemi.

�Starostowie do¿ynek: Agnieszka Szpet-
nar z D¹browicy i Jacek Banach z Kulna.



6 KURIER POWIATOWY 9/2012 (101)

��POWIAT

Wiêcej informacji na
www.f2wierzawice.pl

Ca³a relacja z MŒ na: www.f2abcd.com.

Klub Modelarski im. E. Kujana w Wierzawicach odniós³

kolejny sukces organizacyjny i sportowy

Zawody rozgrywane s¹ zgodnie
z Kodeksem Sportowym Federacji
Lotniczej FAI, a uczestnicz¹ w nich
Mistrzowie Œwiata i Europy. Zali-
czane s¹ do klasyfikacji Pucharu
Œwiata. Do niewielkiej miejscowo-
œci zawodników o randze œwiato-

Pocz¹tkiem wrzeœnia br. zakoñ-
czy³y siê Mistrzostwa Œwiata Mo-
deli Lataj¹cych na Uwiêzi w Bu³ga-
rii. Polskê reprezentowali m.in. za-
wodnicy Klubu Modelarskiego
z Wierzawic: Mariusz Fedan, Piotr
Sobala w klasie F2C (wyœcig zespo-
³owy), Artur Miœ, Tomasz Sobala
(modele prêdkoœciowe), Krystian
Borzêcki F2B (modele akrobacyj-
ne). Zespó³ Fedan, Sobala osi¹gn¹³
najlepszy wynik z polskiej repre-
zentacji i uplasowa³ siê w po³owie
tabeli wyników, podobnie Krystian
Borzêcki. W kategorii F2A modele

W dniach 24-26 sierpnia br.
w Gajownikach ko³o £odzi roze-
grane zosta³y Mistrzostwa Polski
M³odych Koni. S³awomir Szlach-
ta, zawodnik Klubu JeŸdzieckie-
go „Equistro” Wierzawice, na ko-
niu Erato zdoby³ wicemistrzo-
stwo Polski w kategorii koni 4 let-
nich. W³aœcicielem ogiera Erato
po Lando od Effi po Coronado
jest prezes Klubu JeŸdzieckiego
„Equistro”  Wierzawice Pawe³
Guzy.

AB

Po raz dwudziesty Miêdzynarodo-
we Zawody Modeli Lataj¹cych na
Uwiêzi Memoria³ Eugeniusza Ku-
jana w Wierzawicach mo¿na zali-
czyæ do udanych imprez organizo-
wanych na terenie Powiatu Le¿aj-
skiego. Osiemdziesiêciu zawodni-
ków, w tym zawodnicy ze œwiato-
wej czo³ówki, cztery klasy modeli
lataj¹cych na uwiêzi (modele prêd-
koœciowe, akrobacyjne, wyœcigo-
we, walka powietrzna), doskona-
³a pogoda oraz sprawna organiza-
cja spowodowa³y, ¿e zawody prze-
bieg³y w mi³ej atmosferze oraz na
œwiatowym poziomie.

prêdkoœciowe Tomasz Sobala
osi¹gn¹³ prêdkoœæ 280,5 km/h co
da³o 3 miejsce i zdoby³ br¹zowy
medal. Jest to ju¿ 2 medal Mi-
strzostw Œwiata dla zawodnika Klu-
bu Modelarskiego w Wierzawicach,
pierwszy z³oty zdoby³ Artur Miœ
w 2010 r., ale tym razem z powo-
dów technicznych z silnikiem nie
zaliczy³ lotu.

ML

Wicemistrzostwo Polski M³odych Koni

wej przyci¹ga nie tylko dobra spor-
towa atmosfera, ale przede wszyst-
kim zastosowanie najnowszego
sprzêtu pomiarowego oraz reno-
mowani sêdziowie. Nie jest to ³atwe,
poniewa¿ poci¹ga to za sob¹ spore
koszty, a znalezienie sponsorów jest
doœæ trudne, gdy¿ w odró¿nieniu od
innych dyscyplin modelarstwo nie na-
le¿y do sportów medialnych. Mimo
to, rokrocznie udaje siê nam pozyskaæ
œrodki finansowe na rozwój tej miê-
dzynarodowej imprezy. W tym miej-
scu pragnê serdecznie podziêkowaæ te-
gorocznym sponsorom, którymi byli:
PGE S.A., BMF POLSKA Sp. z o.o.,
Elektrociep³ownia Nowa Sarzyna Sp.
z o.o., Grupa ¯ywiec S.A. Browar
w Le¿ajsku, Bank Spó³dzielczy w Le-
¿ajsku, Gmina Le¿ajsk, Powiat Le-
¿ajski oraz Oœrodek Kultury Gminy
Le¿ajsk – mówi p. Marek Leszczak
Prezes Klubu Modelarskiego.

Gratulujemy sukcesów oraz
¿yczymy szczêœcia na Mistrzo-
stwach Œwiata w Bu³garii, na Mi-
strzostwach Polski we W³oc³awku
oraz w Pucharze Œwiata na Wê-
grzech.

Medal Mistrzostw Œwiata
dla zawodnika Klubu Modelarskiego
z Wierzawic

�Zawodników do walki zagrzewa³ Wice-

starosta Le¿ajski Marek Kogut.
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£¹cznie w tym roku Powiat prze-
kaza³ szpitalowi kwotê 958 818 z³,
z czego w I pó³roczu tego roku
kwotê 428 818 z³ na dofinansowa-
nie inwestycji pn. „Kompleksowa
informatyzacja SP ZOZ w Le¿aj-
sku jako element Podkarpackiego
Systemu Informatyzacji Medycz-
nej – PSIM”, a na ostatniej sesji
w dniu 29.08.br. kwotê 530 000 z³
z podzia³em na: dofinansowanie
modernizacji Oddzia³u Psychia-
trycznego (kwota 343 000 z³) i do-

finansowanie modernizacji sali nad-
zoru kardiologicznego wraz z to-
warzysz¹cymi pomieszczeniami
(kwota: 187 000 z³).

W roku ubieg³ym Powiat Le¿aj-
ski równie¿ wspar³ szpital przeka-
zuj¹c ³¹cznie kwotê 850 000 z³
z podzia³em na: dofinansowanie
wykonania przebudowy i dostoso-
wania istniej¹cego Oddzia³u Gine-
kologiczno-Po³o¿niczego (600 000
z³), dofinansowanie zakupu sprzê-
tu medycznego (kwota 150 000 z³)
oraz dofinansowanie zakupu apa-
ratury i sprzêtu medycznego na po-
trzeby Oddzia³u Udarowego (kwo-
ta 100 000 z³).

MB

Powiat Le¿ajski po raz kolejny wspiera finansowo szpital
Na sesji w dniu 29.08.2012r. radni
Rady Powiatu Le¿ajskiego jedno-
g³oœnie przeg³osowali kolejn¹ do-
tacjê dla SP ZOZ w Le¿ajsku.

Wsparcie ze strony Powiatu dla szpitala jest nie-
zbêdne – podkreœla Jan Krzy¿ak Przewodnicz¹-
cy Komisji Bud¿etu i Rozwoju Gospodarcze-
go Powiatu. Œrodki przekazane na ostatniej sesji
dla szpitala maj¹ na celu zapewnienie w³aœciwego
funkcjonowania oddzia³u psychiatrycznego i kar-
diologicznego w tej placówce. Wszyscy wiemy, ¿e
zaniechanie dzia³añ dostosowuj¹cych do potrzeb
na tych oddzia³ach, uniemo¿liwi³oby efektywn¹
i satysfakcjonuj¹c¹ obs³ugê pacjentów i pracê personelu. Barier¹ trudn¹ do
przekroczenia dla pacjentów s¹ ogromne kolejki oczekiwania na wizytê do
specjalistów, a zwiêkszenie liczby ³ó¿ek na pewno skróci ten czas. Przekazana
przez powiat pomoc finansowa ma zapewniæ szybszy dostêp do hospitalizacji
na w/w oddzia³ach. Nie bez znaczenia jest równie¿ kwestia, dostosowania
tych oddzia³ów do standardów obowi¹zuj¹cych w takich placówkach. Moim
zdaniem ka¿da przys³owiowa „z³otówka” przekazana na le¿ajski szpital
u³atwi mieszkañcom naszego Powiatu korzystanie ze s³u¿by zdrowia.

Radni nie pró¿nowali w wakacje
Okres wakacyjny by³ pracowity dla
radnych Rady Powiatu Le¿ajskie-
go. Spotkali siê oni na dwóch po-
siedzeniach.

Wszystkie Uchwa³y podjête przez Radê Powiatu znajduj¹ siê na stronie

internetowej Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku: www.starostwo.lezajsk.pl
– zak³adka: Biuletyn Informacji Publicznej

› Uchwa³y Rady i Zarz¹du Powiatu.

31 lipca br., na wniosek Zarz¹-
du Powiatu, zwo³ano XXVIII nad-
zwyczajn¹ sesjê Rady Powiatu.
Radni zajêli siê takimi sprawami jak:

1. Podjêcie uchwa³y w sprawie za-
twierdzenia realizacji projektu
„B¹dŸ sprawny na rynku pracy”
w ramach Poddzia³ania 6.1.1 PO KL

2. Podjêcie uchwa³y w sprawie
zatwierdzenia realizacji projektu
„Le¿ajska m³odzie¿ – aktywna za-
wodowo na rynku pracy” w ra-
mach Poddzia³ania 6.1.1 PO KL

3. Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej
Uchwa³ê nr XXIII/112/2012 Rady
Powiatu Le¿ajskiego z dnia 11 kwiet-
nia 2012r. w sprawie okreœlenia za-
dañ z zakresu zatrudnienia, reha-
bilitacji zawodowej i spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych oraz wy-
sokoœci œrodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych przeznaczonych
na realizacjê tych zadañ w 2012 r.

4. Podjêcie uchwa³y w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie fi-
nansowej Powiatu Le¿ajskiego.

5. Podjêcie uchwa³y w sprawie
wprowadzenia zmian w bud¿ecie
Powiatu na 2012 r.

29 sierpnia br. radni spotkali siê
na kolejnym – XXIX posiedzeniu
Rady Powiatu Le¿ajskiego. Debato-
wali nad takimi sprawami, jak:

1. Podjêcie uchwa³y w sprawie
rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ
Dyrektora Powiatowego Urzêdu
Pracy w Le¿ajsku.

2. Informacja o realizacji zadañ
z zakresu budownictwa i architek-
tury, planowania przestrzennego
na terenie Powiatu Le¿ajskiego.

3. Informacja Zarz¹du Powiatu
o przebiegu wykonania bud¿etu
Powiatu za I pó³rocze 2012 r.

4. Informacja o przebiegu wy-
konania planu finansowego Samo-
dzielnego Publicznego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Le¿ajsku za
I pó³rocze 2012 r.

5. Informacja z dzia³alnoœci Sa-
modzielnego Publicznego Zespo-
³u Opieki Zdrowotnej w Le¿ajsku
za I pó³rocze 2012 r.

6. Informacja o przebiegu wy-
konania planu finansowego Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej za I pó³ro-
cze 2012 r.

7. Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej
Uchwa³ê Nr XXIII/112/2012 Rady
Powiatu Le¿ajskiego z dnia 11 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie okreœlenia
zadañ z zakresu zatrudniania, re-
habilitacji zawodowej i spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych oraz wy-
sokoœci œrodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych przeznaczonych

na realizacjê tych zadañ w 2012 r.
wraz z jej póŸniejsz¹ zmian¹.

8. Podjêcie uchwa³y w sprawie
nadania nowego statutu Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej.

9. Podjêcie uchwa³y w sprawie
okreœlenia zasad zbycia, oddania w
dzier¿awê, najem, u¿ytkowanie oraz
u¿yczenie aktywów trwa³ych Samo-
dzielnego Publicznego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Le¿ajsku.

10. Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹-
cej Uchwa³ê Nr VIII/63/03 Rady
Powiatu w Le¿ajsku z dnia 5 kwiet-
nia 2003 r. w sprawie za³o¿enia
i organizacji publicznej Szko³y Poli-
cealnej w Le¿ajsku na podbudowie
programowej liceum ogólnokszta³-
c¹cego lub liceum technicznego.

11. Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹-
cej Uchwa³ê Nr XXXIX/234/09
Rady Powiatu Le¿ajskiego z dnia
24 marca 2009 r. w sprawie za³o¿e-
nia i organizacji publicznego Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego dla Do-

ros³ych w Le¿ajsku na podbudo-
wie programowej gimnazjum oraz
nadania mu pierwszego statutu.

12. Podjêcie uchwa³y w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych
szkó³ ponadgimnazjalnych i spe-
cjalnych w Powiecie Le¿ajskim.

13. Sprawozdanie z wykonania
uchwa³ Rady Powiatu Le¿ajskiego
za I pó³rocze 2012 r.

14. Podjêcie uchwa³y w sprawie
przyjêcia sprawozdañ z dzia³alno-
œci Komisji sta³ych Rady Powiatu
Le¿ajskiego za I pó³rocze 2012 r.

15. Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹-
cej Uchwa³ê Nr I/7/10 Rady Po-
wiatu Le¿ajskiego z dnia 2 grudnia
2010 r. w sprawie powo³ania oraz
ustalenia sk³adów liczbowych sta-
³ych komisji Rady Powiatu.

16. Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej
Uchwa³ê Nr I/8/10 Rady Powiatu
Le¿ajskiego z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu dzia-
³ania oraz sk³adów osobowych komi-
sji sta³ych Rady Powiatu.

17. Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹-
cej Uchwa³ê Nr XLII/249/09 Ra-
dy Powiatu Le¿ajskiego z dnia
17 czerwca 2009 r. w sprawie wyra-
¿enia zgody na udzielenie porêcze-
nia sp³aty kredytu d³ugotermino-
wego dla Samodzielnego Publicz-
nego Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Le¿ajsku.

18. Podjêcie uchwa³y w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie fi-
nansowej Powiatu Le¿ajskiego.

19. Podjêcie uchwa³y w sprawie
wprowadzenia zmian w bud¿ecie
Powiatu na 2012 r.
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Gdzie kucharek

szeœæ…
W niedzielê, 29.07.br. na placu przed Miejskim
Oœrodkiem Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
odby³a siê kolejna V edycja imprezy folklorystycznej
pn. Potyczki Kulinarne KGW Powiatu Le¿ajskiego
„Gdzie kucharek szeœæ…”.

Dla dru¿yn kobiecych, które wziê-
³y udzia³ w tym wydarzeniu zorga-
nizowano szereg konkursów m.in.:
na najlepsz¹ potrawê przygotowan¹
na bazie kapusty, na najsmaczniej-
sze ciasto przygotowane z u¿yciem
rodzimych owoców, na najlepsz¹
przyœpiewkê u³o¿on¹ na temat im-
prezy, na najciekawsze has³o u³o¿o-
ne jako reklama swojej dru¿yny.
Wszystkie Ko³a, które skorzysta³y
z zaproszenia otrzyma³y atrakcyjne
nagrody rzeczowe. Jak co roku im-
preza zgromadzi³a rzesze smakoszy
zdrowego wiejskiego jedzenia oraz

Impreza zorganizowana przez
Gminny Oœrodek Kultury i Gminn¹
Bibliotekê Publiczn¹ oraz Powiat Le-
¿ajski, sta³a siê okazj¹ do wspólnego
spotkania mi³oœników tradycji ludo-
wej i œpiewu. Impreza objê³a swoim

mi³oœników folkloru, którzy oprócz
prezentacji artystycznych w wyko-
naniu KGW mogli zachwycaæ siê
koncertem w wykonaniu kapeli lu-
dowej z Gniewczyny £añcuckiej
dzia³aj¹cej przy Gminnym Oœrod-
ku Kultury w Tryñczy. Organizato-
rem imprezy by³ Oœrodek Kultury
w Nowej Sarzynie, a wspó³organi-
zatorem Powiat Le¿ajski. Do grona
sponsorów zaliczyæ nale¿y: Zak³ady
Chemiczne „Organika-Sarzyna”,
Grupa ¯ywiec S.A. – Browar w Le-
¿ajsku i PGNiG Oddzia³ w Sanoku.

BR

Czwartek, 30 sierpnia br. pod Grzybkiem w Kury³ówce mia³o miej-
sce wa¿ne wydarzenie dla wszystkich mi³oœników muzyki rockowej.
W tym dniu odby³ siê Przegl¹d Zespo³ów Rockowych „GARA¯ 2012”,
którego organizatorami byli Gminny Oœrodek Kultury w Kury³ówce
oraz Powiat Le¿ajski.

Chocia¿ nie dotar³y wszystkie z zapowiadanych kapel rockowych(byæ
mo¿e uda siê spotkaæ w przysz³ym roku), to mocnego rockowego gra-
nia trochê by³o. Niew¹tpliwie ostre i mocne dŸwiêki gitar, kunszt per-
kusisty i wyrazisty wokal zaprezentowane przez zespó³ „CHAOS” to
klasa sama w sobie. Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, którzy przyczy-
nili siê do organizacji Gara¿u.

goklp

Przegl¹d Zespo³ów
Rockowych „GARA¯ 2012”

Jak co roku w niedzielne popo³udnie tym razem
12 sierpnia br., w Kury³ówce odby³o siê kolejne

„Spotkanie z Folklorem i Biesiad¹”.

zasiêgiem mieszkañców zarówno
gminy Kury³ówka, jak i oœciennych
gmin. W tegorocznym spotkaniu
uczestniczy³o 10 zespo³ów œpiewa-
czych i kapel: Czarnianki z Czarnej,
D¹brówczanki z D¹brówek, Wolanie

z Woli Ma³ej, Sarzynianki z Sarzyny,
Wiola z Chodaczowa, Kumoszki z
Za³ê¿a, Majdaniacy z Majdanu Sie-
niawskiego, Leszczyna z Kulna, M³o-
dzie¿owy Zespó³ Folklorystyczny
„CDN” z D¹browicy oraz gospoda-

Spotkanie z Folklorem i Biesiad¹ Organizatorzy sk³adaj¹ ser-
deczne podziêkowania spon-
sorowi g³ównemu: Browaro-
wi Le¿ajsk za okazane wspar-
cie finansowe.

rze Jarzêbina z Kury³ówki. Spotka-
nie nie mia³o charakteru konkursu,
ale rywalizowano o nagrodê publicz-
noœci, któr¹ zdoby³ zespó³ „Wolanie”
z Woli Ma³ej. Podobnie jak w latach
ubieg³ych w trakcie spotkania wy-
st¹pi³y kapele podwórkowe, tym ra-
zem goœciliœmy Przasnysk¹ Kapelê
Podwórkow¹ oraz Kapelê „Rypcium
Pypcium” z Zakrzewa. Wszystkie wa-
runki przemawiaj¹ce za udan¹ im-
prez¹ zosta³y przez organizatorów
spe³nione, tylko pogoda… mia³a inne
zdanie. goklp
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W tegorocznej jubileuszowej edy-
cji urzêdy skarbowe w ca³ej Polsce
ocenili przedsiêbiorcy i osoby, które
maj¹ bardzo czêsty kontakt z apara-
tem skarbowym. Zosta³o wype³nio-
nych ponad 22 tysi¹ce ankiet. Bra-
no pod uwagê jakoœæ obs³ugi
podatnika, kompetencje pracowni-
ków, profesjonalizm oraz ³atwoœæ
komunikacji. W ankietach przed-

Urz¹d Skarbowy w Le¿ajsku przyjazny przedsiêbiorcy
W X edycji konkursu organizo-
wanego przez Business Centre
Club oraz Ministerstwo Finansów
tytu³ „Urz¹d Skarbowy Przyjazny
Przedsiêbiorcy – 2012”, otrzyma³
Urz¹d Skarbowy w Le¿ajsku.

siêbiorcy podkreœlili ¿yczliwoœæ pra-
cowników urzêdów skarbowych
oraz rzetelnoœæ i profesjonalne re-
alizowanie zadañ wynikaj¹cych

z ustaw podatkowych. Wskazali tak-
¿e na pewn¹ niedogodnoœæ, a mia-
nowicie brak mo¿liwoœci za³atwie-
nia wiêkszoœci spraw przy pomocy
internetu oraz zmianê godzin pra-
cy urzêdów. Celem konkursu jest
promowanie nowoczesnych, wyso-
kich standardów obs³ugi ka¿dego
podatnika oraz tworzenie miedzy
przedsiêbiorc¹, a administracj¹ skar-
bow¹ zasad wzajemnej ¿yczliwoœci
i profesjonalizmu.

– Jest to du¿e wyró¿nienie, tym bar-
dziej wa¿ne dlatego, ¿e zosta³o przy-
znane przez przedsiêbiorców, osoby
z którymi mamy bliski kontakt

�Od lewej: Andrzej Parafianowicz – Wi-

ceminister finansów, Wies³aw Cisek – Na-

czelnik Urzêdu Skarbowego w Le¿ajsku,

Marek Goliszewski – Prezes Business

Centre Club.

z racji wykonywanej pracy. Nie jest
³atwo pogodziæ obowi¹zek œci¹gania
podatków przez pracowników skar-
bowych i p³acenia ich przez przedsiê-
biorców. Szalenie istotne jest zrozumie-
nie racji obydwu stron i wzajemny
szacunek, który przek³ada siê na suk-
ces. Bardzo dziêkujê przedsiêbiorcom
za wziêcie udzia³u w konkursie, za
pozytywn¹ ocenê naszej pracy, moim
kole¿ankom i kolegom z Urzêdu
Skarbowego w Le¿ajsku dziêkujê za
solidne i profesjonalne wykonywanie
swoich obowi¹zków – powiedzia³
Wies³aw Cisek Naczelnik Urzêdu
Skarbowego w Le¿ajsku.

Powiat Le¿ajski przez 4 miesi¹ce realizowa³ przedsiê-
wziêcie polegaj¹ce na rozbiórce istniej¹cego mostu dwu-
przês³owego o konstrukcji noœnej z p³yty ¿elbetowej
i budowie nowego obiektu (jednoprzês³owego) – most
sta³y o szerokoœci u¿ytkowej 8,54m w tym jezdnia 6,0 m
+ opaski bezpieczeñstwa 2 x 1,27mb, o d³ugoœci ca³kowi-
tej 17,43m i noœnoœci 40 ton tj. klasa „B” wg PN –
85/S-10030.

19 lipca br. uroczyœcie otwarto przebudowany most
w Giedlarowej w ci¹gu drogi powiatowej nr 1261R Wil-
kowyja – Giedlarowa w km 2+774 nad potokiem B³ot-
nia.

Zakres prac do wykonania to:
- roboty rozbiórkowe;
- wykonanie fundamentów;
- wykonanie przyczó³ków;
- wykonanie p³yty pomostu;
- wykonanie p³yt przejœciowych;
- wykonanie kap chodnikowych;
- wyposa¿enie pomostu;
- przebudowa dojazdów;
- odwodnienie;
- umocnienie i regulacja koryta

rzeki.

Okres realizacji:
12.03.2012 r. – 27.06.2012 r.

Wartoœæ zadania:
1 323 534,22 z³

Zród³a finansowania:
- Œrodki WFOŒiGW –

130 970,31 z³
- Œrodki FSUE – 1 093 285,00 z³
- Œrodki w³asne – 99 278,91 z³

Powiat Le¿ajski

przebudowa³

kolejny most

Og³oszony przetarg wygra³a fir-
ma FHU PROFI-SPORT z Rze-
szowa, a wartoœæ podpisanej umo-
wy to kwota 1 117 261,74 z³. W ra-
mach tego dzia³ania powstanie:
boisko pi³karskie o nawierzchni
z trawy syntetycznej o wymiarach
30m x 62m; boisko wielofunkcyj-
ne do koszykówki i pi³ki siatkowej

Pierwszy Orlik w Le¿ajsku

wybuduje Powiat

o nawierzchni poliuretanowej
o wym. 19,1m x 32,1 m; budynek
sanitarno-szatniowy o powierzch-
ni u¿ytkowej ok. 60 m2. Ca³y kom-
pleks zostanie oœwietlony.

10 wrzeœnia br. Powiat Le¿ajski
podpisa³ umowê na wykonanie
boisk sportowych w ramach bu-
dowy kompleksu Moje Boisko – Or-
lik 2012 przy Zespole Szkó³ Lice-
alnych w Le¿ajsku.

Pierwszy Orlik w Le¿ajsku bêdzie
zlokalizowany przy Zespole Szkó³
Licealnych w Le¿ajsku, dlatego te¿
przy podpisaniu umowy pomiêdzy
Zarz¹dem Powiatu Le¿ajskiego

�W imieniu Powiatu umowê podpisa³ Zarz¹d Powiatu Le¿ajskiego.

�Og³oszony przetarg wygra³a firma FHU

PROFI-SPORT z Rzeszowa.

a Wykonawc¹ obecny by³ równie¿
Dyrektor ZSL w Le¿ajsku pan Sta-
nis³aw Bartnik.

MB

´
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Jak zwykle organizatorzy Festi-
walu: Miasto Le¿ajsk, Powiat Le-
¿ajski, Gmina Le¿ajsk, Miasto
i Gmina Nowa Sarzyna, Klasztor
OO. Bernardynów oraz Miejskie
Centrum Kultury w Le¿ajsku, tak-
¿e i tym razem nie zawiedli, spra-
wiaj¹c, ¿e poziom artystyczny tego
wydarzenia to ju¿ nie poziom ogól-
nopolski, lecz œwiatowy. Wyj¹tko-
woœæ miejsca, jakim jest Bazylika
i s³awa le¿ajskich organów zapew-
niaj¹ Festiwalowi nies³abn¹ce zain-
teresowanie wœród wirtuozów orga-
nistyki, jak równie¿ w gronie in-
nych muzyków, którzy chêtnie
przyjmowali zaproszenia do udzia-
³u w cotygodniowych koncertach,
które odbywa³y siê tradycyjnie
w ka¿dy poniedzia³ek o godz.19.00,
a¿ do 20 sierpnia 2012 r.

Uroczystoœæ inauguracyjn¹ roz-
pocz¹³ recital organowy w wyko-
naniu wybitnego organisty prof.
Miros³awa Pietkiewicza. W progra-
mie recitalu znalaz³y siê takie utwo-
ry jak: Preludium i fuga h-moll Jana
Sebastiana Bacha, Suite du deuxie-
me ton Louisa-Nicolasa Cleram-
bault i Improwizacja op.38 nt. „Œwiê-
ty Bo¿e” Mieczys³awa Surzyñskiego.
Motywem przewodnim kameralnej
czêœci koncertu by³a Gala pieœni Ave
Maria, podczas której mogliœmy
us³yszeæ rozmaite interpretacje
utworu w wykonaniu takich s³aw
operowych jak: Dariusz Stachura
(tenor), Mariola P³azak-Œcibich (so-
pran), Gra¿yna Bieniek (mezzoso-
pran) i Adam ¯aak (baryton). Ar-
tyœci zaprezentowali równie¿ arie
pochodz¹ce z najbardziej znanych
oper œwiata jak choæby Traviata
G.Verdiego czy Napój mi³osny Do-
nizettiego. Solistom akompanio-
wa³a rewelacyjna Gliwicka Orkie-
stra Festiwalowa „Promenada” pod
dyrekcj¹ Adama ̄ aaka. Zespó³ pod-
bi³ serca publicznoœci m.in. mi-
strzowskim wykonaniem Walca
no.2 Dmitra Szostakowicza. Kunszt
wykonania utworu niew¹tpliwie

Nie ma chyba mi³oœnika muzyki,
który nie czeka³by z niecierpliwo-
œci¹ na tak wspania³e wydarzenie,
jakim jest coroczny Miêdzynaro-
dowy Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej w Le¿ajsku.
18 czerwca br., ju¿ po raz dwu-
dziesty pierwszy znakomici muzy-
cy, zaproszeni goœcie i rzesze me-
lomanów przybyli do Sanktuarium,
by oddaæ siê we w³adanie magii
dŸwiêku le¿ajskich organów.

szed³ w parze z emocjami, jakie
mo¿na by³o dostrzec na twarzach
s³uchaczy.

Kolejne koncerty dodatkowo po-
twierdzi³y i ugruntowa³y presti¿ Fe-
stiwalu. Zjawiskowe improwizacje
jazzowe W³odek Pawlik Trio, duet
saksofonu altowego Andrzeja
Rzymkowskiego z towarzyszeniem
warstwy elektroakustycznej w wy-
konaniu Andrzeja Horoszki, feno-
menalny wachlarz kompozycyjny
od muzyki renesansu po wspó³-
czesn¹ prezentowany przez kwin-
tet Poznañ Brass, akordeonowa me-
lancholia, któr¹ wyczarowywa³ dla
s³uchaczy Grzegorz Palus, urzekaj¹-
ce brzmienie fletni Pana, na której
zagra³ Dumitru Harea czy efektow-
ne recitale organowe Antoniego
Pokory, Hanny Dys, Marka Stefañ-
skiego, Daniela Zaretskyego, Erica
Lebruna, Wac³awa Golonki, Mag-
daleny Czajki, Katarzyny Sikorskiej
– Wrembel i Mario Sedlera, zapisa³y
siê na d³ugo w pamiêci niejednego
„muzycznego pielgrzyma”, który
zdecydowa³ siê odpocz¹æ od zgie³ku
codziennoœci na tym, jak¿e piêk-
nym, kulturowym przystanku.

W programie wystêpów fina³o-
wych, które odby³y siê 20 sierpnia
br., nie mog³o zabrakn¹æ recitalu
organowego prof. Józefa Serafina,
który jest Dyrektorem Artystycz-
nym Festiwalu. Podczas czêœci ka-
meralnej ostatniego koncertu mo-
gliœmy podziwiaæ kunszt g³osu

Magdaleny Witczak, która swoim
wykonaniem kantat Jana Sebastia-
na Bacha wprawi³a w zachwyt
wszystkich s³uchaczy. Artystce
akompaniowa³ zespó³ Tesori di
musica, któremu towarzyszy³ wy-
bitny polski trêbacz Pawe³ Hulisz
oraz klawesynistka El¿bieta Kuliñ-
ska. Ze szczególnym przyjêciem
spotka³ siê równie¿ utwór, który
Pan Pawe³ zadedykowa³ swemu
zmar³emu przyjacielowi.

Festiwalowi towarzyszy³a wysta-
wa fotograficzna „Oblicza sa-

crum”. Autorzy wystawy: Anna
Wêglarz, Ryszard Wêglarz, Wac³aw
Padowski, Mieczys³aw Wroñski
ukazali sferê oblicza œwiêtoœci przy-
s³uguj¹c¹ obrzêdom, przedmio-
tom, przestrzeniom i istotom.
Wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ w
poniedzia³kowe wieczory lub przy
okazji zwiedzania Muzeum Prowin-

Idea Festiwalu przetrwa³a dziêki naszym hojnym sponsorom i instytucjom

wspomagaj¹cym, którymi s¹: Grupa ¯ywiec S.A. Browar w Le¿ajsku,
Zak³ady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A., Elektrociep³ownia Nowa
Sarzyna Sp. z o.o., Miejski Zak³ad Komunalny w Le¿ajsku Sp. z o.o.,
Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., Owens-Illinois Produkcja
Polska S.A. w Jaros³awiu, Owens-Illinois Sprzeda¿ i Dystrybucja Sp. z o.o.
w Jaros³awiu, Zak³ad Miêsny Smak Górno, PGE Obrót S.A, Karpacka
Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o., ZPOW HORTINO w Le¿ajsku, Kwiaciar-
nia Storczyk Gra¿yny i Tadeusza Lejów, Provident, Podkarpacki Bank
Spó³dzielczy, Maria i Eugeniusz Argasiñscy, VAP-SYSTEM Andrzej Ho-
roszko, PRO-ART Dariusz Œmigiel, Meblostyl – Meble Holenderskie.

Szczególne podziêkowania za pomoc w organizacji Festiwalu kierujemy do:

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, Gminnego Oœrodka Kultury w Kury³ówce,
harcerzy Hufca Le¿ajsk.

cji OO. Bernardynów w Baszcie Œw.
Jana z Dukli.

Podczas takich uczt czas p³ynie
zdecydowanie za szybko. Powoli,
cichutko na palcach szeleszcz¹c ju¿
gdzieniegdzie suchymi liœæmi, zbli-
¿a siê jesieñ. Bêdzie nam brak tych
muzycznych poniedzia³ków. Jed-
nak na szczêœcie muzyka ma to do
siebie, ¿e d³ugo jeszcze nam w du-
szy gra, gdy milkn¹ instrumenty
i oby sprawi³a, ¿e senne listopado-
we wieczory stan¹ siê bardziej zno-
œne. Tego ¿yczymy wszystkim.

Patronat honorowy nad wydarze-
niem sprawowali: Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Zbigniew Rynasiewicz – Pose³
na Sejm RP oraz Miros³aw Karapy-
ta – Marsza³ek Województwa Pod-
karpackiego.

Natalia Nowicka

�Gala Pieœni Ave Maria.

�Koncert fina³owy. Fot. B. Urbañski

Koncert fina³owy Festiwalu zo-

sta³ zrealizowany we wspó³pracy

z Towarzystwem Spo³eczno –

Kulturalnym „LELIWA” przy po-

mocy finansowej Województwa

Podkarpackiego w ramach za-

dania publicznego „Ma³e Zle-

cenia 2012”.
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Œladami zbrodni komunistycznych na
RzeszowszczyŸnie w latach 1944-1956

Wystawa prezentuje wyniki badañ prowadzonych przez OBEP IPN w
Rzeszowie w ramach ogólnopolskiego projektu dokumentacyjnego „Œla-
dami Zbrodni”. Ukazuje siedziby jednostek aparatu bezpieczeñstwa
i miejsca zbrodni dokonanych przez komunistycznych funkcjonariuszy
na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego. Wœród prezentowa-
nego materia³u znajduj¹ siê fotografie archiwalne, dokumenty, relacje
oraz zdjêcia zachowanych do dziœ œladów epigraficznych pozostawio-
nych przez wiêŸniów w aresztach i wiêzieniach.

Wirtualne Muzea
Podkarpacia

Projekt „Wirtualne Muzea Pod-
karpacia” powsta³ z inicjatywy Mu-
zeum Okrêgowego w Rzeszowie
w 2010 roku i dzia³a dziêki uzyska-
nym dotacjom Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.
G³ównym zadaniem projektu jest
umo¿liwienie zwiedzania wnêtrz
muzealnych w Internecie oraz przy-
bli¿enie zbiorów poprzez u¿ycie
najnowszych technologii, które
zosta³y wdro¿one w nowo powsta-
³ym Laboratorium 3D.

 Projekt obejmuje siedem instytu-
cji muzealnych z terenu wojewódz-
twa podkarpackiego. W ramach pre-
zentacji poszczególnych placówek
muzealnych powsta³y wirtualne spa-
cery, filmy o muzeach i eksponatach
(które s¹ dostêpne do ogl¹dania pod-
czas realnego zwiedzania, jak i te ak-
tualnie niewystawiane).

W dniu 12.12.2011 r. Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej zosta³o w³¹czone
w projekt „Wirtualne Muzea Pod-
karpacia”, jego finaln¹ czêœæ ogl¹-
daæ mo¿na od 1 wrzeœnia 2012
roku. Na portalu zosta³y zdigitali-
zowane najwartoœciowsze przed-
mioty z kolekcji Muzeum.

Muzeum Ziemi

Le¿ajskiej

stawia na LED
W Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

w okresie sierpieñ-wrzesieñ zostanie
wymienione ca³e oœwietlenie stan-
dardowe na technologiê LED. Bê-
dzie to kolejny krok podjêty przez
t¹ instytucjê, który bêdzie mia³ na
celu generowanie oszczêdnoœci.

– Inwestycja ta realizowana jest dziê-
ki projektowi Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja,
któr¹ otrzyma³o Muzeum pozwoli³a
na wymianê ¿arówek w ca³ym kom-
pleksie dworu staroœciñskiego. Przygo-
towania do ich zamiany rozpoczêto
ju¿ w paŸdzierniku. By³ to d³ugi
i ¿mudny proces, gdy¿ technologia
LED w Polsce jeszcze raczkuje. Naj-
wiêkszym problemem by³o pozyskanie
œwietlówek LED, które tak naprawdê
dopiero s¹ testowane na polskim ryn-
ku. Na dzieñ dzisiejszy ju¿ wiem, ¿e
inwestycja ta powinna zwróciæ siê
w ci¹gu paru lat – mówi Andrzej
Chmura, Dyrektor MZL.

W miesi¹cach marzec-kwiecieñ 2011 roku wykonana zo-
sta³a „Rewaloryzacja zabytkowego za³o¿enia ogrodowego” przy
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, maj¹ca na celu przywrócenie oto-
czeniu Dworu Staroœciñskiego charakterystycznych XVIII
i XIX-wiecznych cech za³o¿eñ ogrodów dworskich i pa³aco-
wych.

Zadanie zosta³o zrealizowane z dotacji Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie oraz œrodków w³asnych Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, w opar-
ciu o opracowanie Pana Rafa³a Durasa, Architekta Krajobrazu
z uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W tym roku, w celu utrzymania zieleni w nienagannym
stanie zaplanowano utworzenie kompleksowego systemu na-
wadniania odpowiedzialnego za podlewanie ca³ej powierzch-
ni zielonej przed Muzeum. Prace zosta³y rozpoczête. Nad
ca³ym projektem czuwa maj¹ca doœwiadczenie w tego typu
projektach firma “Cyprys” z Nowej Sarzyny.

W ci¹gu dnia Muzeum Ziemi
Le¿ajskiej budzi zainteresowanie
piêkn¹ klasyczn¹ architektur¹
dworsk¹, ale aby zwróciæ uwagê lu-
dzi równie¿ w nocy zastosowana
zostanie iluminacja œwietlna. Dzi-
siejsza technika daje mo¿liwoœci
rozmaitych animacji, dodatkowo
jest ona odporna na niekorzystne
warunki atmosferyczne. W przy-
padku Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
bêd¹ to innowacyjne naœwietlacze
RGB. Przy œcianach Dworu Staro-
œciñskiego zostanie umieszczonych
10 lamp. Ka¿da z nich potrafi wy-

œwietliæ 16 ró¿nych kolorów. Dziê-
ki temu nie bêdziemy zmuszeni
ogl¹daæ dworu co noc w tych sa-
mych barwach. „Iluminacje obiek-
tów dodaj¹ im uroku, podkreœlaj¹
ich piêkno architektoniczne. W Le-
¿ajsku piêknie prezentuje siê oœwie-
tlony po zmroku Koœció³ Farny
z wie¿¹ oraz Bazylika, teraz równie
piêknie ró¿nymi kolorami bêdzie
prezentowa³ siê Dwór Staroœciñski.”
– Andrzej Chmura dyrektor Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej. Iluminacja
zakupiona zosta³a dziêki œrodkom
finansowym MKiDN.

Iluminacje

Wi-Fi
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej umie-

œci³o na dziedziñcu przed Dworem
Staroœciñskim anteny zapewniaj¹ce
dostêp do ca³odobowego darmowe-
go Internetu, z którego mog¹ korzy-
staæ zarówno mieszkañcy, jak i tury-
œci przebywaj¹cy na placu Muzeum.

Podczas letniego wypoczynku tury-
œci odwiedzaj¹cy nasze miasto czêsto
s¹ zmuszeni do skorzystania z Interne-
tu. Jest to bardzo k³opotliwe, ponie-
wa¿ w naszym mieœcie lokalizacji
z darmow¹ stref¹ wi-fi jest jak na le-
karstwo. Postanowiliœmy iœæ w œlady
wiêkszych miast i od 24 sierpnia 2012
roku zosta³a uruchomiona pierwsza
ogólnodostêpna bezp³atna sieæ WI-FI
w obrêbie Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.
20 mb bêdzie mog³o zaspokoiæ potrze-
by nawet kilkuset internautów w jed-
nej chwili – mówi Andrzej Chmu-
ra, Dyrektor MZL.

Jak po³¹czyæ siê ze stref¹ Wi-Fi
Muzeum? Nic prostszego! W miej-
scach gdzie zosta³ udostêpniony
bezp³atny dostêp do internetu,
znajduj¹ siê tabliczki o tym infor-
muj¹ce. Gdy znajdziemy siê w za-
siêgu strefy Wi-Fi nie pozosta³o nic
innego jak skorzystaæ z us³ugi przy-
gotowanej przez muzeum oraz cie-
szyæ siê letnim wypoczynkiem
w mieœcie na placu przed dworem.Wystawa otwarta: od 1 do 11 paŸdziernika 2012 r.

Nawadnianie ogrodu



12 KURIER POWIATOWY 9/2012 (101)

��POWIAT

Eliminacje centralne konkursu
odby³y siê 19 czerwca 2012 r. w sie-
dzibie Komendy G³ównej PSP.
Z ponad 280 nades³anych z ca³ej
Polski prac plastycznych, bardzo
ciekawych i zró¿nicowanych pod
wzglêdem artystycznym oraz tema-
tycznym, wy³oniono 17 laureatów.

Uroczysta inauguracja roku
szkolnego w Szkole Podstawowej
w £êtowni by³a doskona³¹ okazj¹
do uhonorowania Julii. W imieniu
Komendanta G³ównego PSP na-
grodê rzeczow¹ oraz okolicznoœcio-
wy dyplom wrêczy³ zwyciê¿czyni
bryg. Bogdan Ko³cz – Komendant
Powiatowy PSP w Le¿ajsku.

Nowa Sarzyna z kontenerem
proszkowym, który stanowi³ odwód
operacyjny miasta.

Podczas turnieju stra¿acy z Le-
¿ajska zabezpieczali tak¿e strefê ki-
bica w Gdañsku z u¿yciem samo-
chodu rozpoznania chemicznego
tzw. mobilnego laboratorium, wy-
posa¿onego w nowoczesny sprzêt
wykrywczo-pomiarowy oraz chro-
matograf gazowy sprzê¿ony ze
spektrometrem masowym (GC/

I miejsce w Ogólnopolskim

Konkursie Plastycznym
Julia Wróbel ze Szko³y Podstawo-
wej w £êtowni zdoby³a I miejsce
w kat. wiekowej 6-8 lat, w Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym
pod has³em „20 lat Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej – jak nas widz¹,
tak nas maluj¹”. Konkurs zosta³
zorganizowany przez Komendan-
ta G³ównego PSP w 20 rocznicê
powo³ania Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej.

Zabezpieczenie „EURO 2012”

W ramach zabezpieczenia tur-
nieju istotne zadania otrzyma³a Ko-
menda Powiatowa PSP w Le¿aj-
sku. Podczas wszystkich piêciu me-
czy rozgrywanych na Stadionie
Narodowym w Warszawie stra¿acy
z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej
w Le¿ajsku zapewniali bezpieczeñ-
stwo kibicom i pi³karzom. Do tego
celu wykorzystywali urz¹dzenie do
zdalnej detekcji ska¿eñ (zdalny
spektrometr w podczerwieni), wy-
krywaj¹ce pary i ob³oki gazowe.
Zespó³ Zdalnej Detekcji to jedyne
stanowisko, ustawione na koronie
stadionu, które gwarantowa³o wy-
krycie i wczesn¹ reakcjê na zagro-
¿enia chemiczne.

W dzia³aniach zabezpieczaj¹cych
„EURO 2012” w Warszawie uczest-
niczyli równie¿ stra¿acy z JRG

Turniej fina³owy „Euro 2012” to nie
tylko wielkie wydarzenie sporto-
we, ale równie¿ przedsiêwziêcie
wymagaj¹ce du¿ego wysi³ku or-
ganizacyjnego od organizatorów,
instytucji i s³u¿b. W tym przedsiê-
wziêciu bardzo wa¿n¹ rolê ode-
gra³a Pañstwowa Stra¿ Po¿arna.

Zadaniem organizowanego od
wielu lat konkursu jest promowa-
nie wiedzy na temat dzia³alnoœci ra-
towniczej stra¿y po¿arnej, popula-
ryzacja zasad bezpiecznego zacho-
wania w przypadku wystêpowania
ró¿nego rodzaju zagro¿eñ. Konkurs
poszerza wiedzê o szeroko rozumia-
nym bezpieczeñstwie, o trudnej
i bardzo potrzebnej pracy stra¿aka
oraz pokazuje, ¿e w dzisiejszych cza-
sach stra¿ak nie tylko gasi po¿ary
i niesie pomoc, ale tak¿e ratuje lu-
dzi poszkodowanych w wypadkach
drogowych, podczas klêsk ¿ywio³o-
wych, usuwa skutki katastrof che-
micznych i ekologicznych.

MS) do rozpoznawania substancji
sta³ych, ciek³ych i gazowych.

Samochód rozpoznania che-
micznego wraz z wyposa¿eniem,
chromatograf gazowy sprzê¿ony ze
spektrometrem masowym GC/MS
i zdalny spektrometr w podczerwie-
ni do wykrywania ob³oków gazo-
wych i par to nowoczesny sprzêt,
który zosta³ zakupiony przez Pañ-
stwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ w ramach
projektu „Wsparcie techniczne ra-

townictwa ekologicznego i che-
micznego” realizowanego ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

ZK

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŒCIAMI „ALICJA”
zajmuje siê poœrednictwem w obrocie nieruchomo-
œciami od 1 wrzeœnia 1996 r.

16 lat na rynku nieruchomoœci!
W³aœcicielem biura jest Alicja Pokora, która jako jedna

z pierwszych na Podkarpaciu otrzyma³a licencjê zawodow¹

Poœrednika w obrocie nieruchomoœciami o nr 224 .

W naszej bazie posiadamy oferty sprzeda¿y i wynajmu nie-

ruchomoœci: domy, mieszkania, lokale, dzia³ki z Le¿ajska,

Podkarpacia i Polski.

Motto:
Jakoœæ obs³ugi, bezpieczeñstwo transakcji i profesjonalizm!

Kompleksowa pomoc merytoryczna, prawna , formalna

przy zakupie i wynajmie nieruchomoœci.

KUPUJ¥CY NIE P£ACI WYNAGRODZENIA!!

KONTAKT: 0 693 969 917; 17/ 242-13-33

Le¿ajsk ul. Œw. Jana z Dukli 18
(Ma³a obwodnica ok. 150 m od Lidla, Basenu)

Wiêcej informacji: www.alicja-dom.pl

OG£OSZENIE P£ATNE
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W pierwszym dniu pobytu gru-
pa uczestniczy³a w odbywaj¹cej siê
w ratuszu miejskim konferencji
prasowej. Nastêpnie, wspólnie
z innymi zespo³ami wziê³a udzia³
w barwnej paradzie ulicami cen-
trum Brasov oraz wyst¹pi³a przed
zgromadzon¹ na rynku publiczno-
œci¹. Kolejne dni przynios³y dalsze
wystêpy w Brasov, a tak¿e w pa-
miêtaj¹cej jeszcze czasy Imperium
Rzymskiego fortecy Rasnov, czy
s³ynnym zamku Draculi. Oprócz
naszego zespo³u na scenie pojawi-

Magdalena Piestrak, Aleksan-
dra Federkiewicz i Ewelina
Brudniak przez dwa tygodnie god-
nie reprezentowa³y Ziemiê Le-
¿ajsk¹ na festiwalowych scenach
oraz przegl¹dach konkursowych.
Jury festiwalowe bardzo wysoko
oceni³o ich umiejêtnoœci wokalne
przyznaj¹c im dwie najwy¿sze na-
grody: „Z³ot¹ Jod³ê” w kategorii
zespo³y wokalne, a tak¿e „Z³ot¹
Jod³ê Harcersk¹” w kategorii pio-
senka harcerska i turystyczna.

Dziewczêta ciê¿ko pracowa³y na
próbach i warsztatach wokalnych
oraz bra³y udzia³ we wszystkich mo¿-

liwych koncertach. Szczególnie wy-
j¹tkowy by³ wystêp dla mieszkañców
Domu Opieki Spo³ecznej im. Jana
Paw³a II w Kielcach, gdzie nie oby³o
siê bez wielu wzruszeñ, a widok praw-
dziwej radoœci w oczach ludzi po-
krzywdzonych przez los mia³ wartoœæ
wiêksz¹ ni¿ niejedna nawet „Z³ota
Jod³a”. Du¿ym wyró¿nieniem dla
grupy „MERITUM” by³o tak¿e za-
proszenie – jako reprezentacji pol-
skich zespo³ów – na specjalne kon-
certy podczas spotkañ z wojewod¹
kieleckim oraz marsza³kiem woje-
wództwa œwiêtokrzyskiego.

Bart³omiej Urbañski

³y siê grupy z Rumunii, Wêgier,
Serbii i Turcji. Wystêpy „Ziemi Le-
¿ajskiej”, zarówno grupy tanecznej,
jak i orkiestry spotka³y siê z wyj¹t-

kowo ciep³ym i serdecznym przy-
jêciem i by³y nagrodzone gromki-
mi brawami. Kierownictwo i opie-
kunowie Zespo³u dziêkuj¹ Urzêdo-

Rozdanie dyplomów

w NKJO Le¿ajsk

W upalne czwartkowe popo³u-
dnie Pani Dyrektor Bo¿ena Za-
wadzka wrêczy³a zas³u¿one dy-
plomy ukoñczenia NKJO,
uprawniaj¹ce do podjêcia zawo-
du nauczyciela jêzyka angiel-
skiego w ka¿dym typie szko³y.
S³uchacze z najwy¿sz¹ œredni¹
ocen w indeksach (Agnieszka Go-
dzisz, Adam Ha³aj oraz Magdale-
na Kochmañska) odebrali tak¿e
nagrody ksi¹¿kowe. Wszystkim
tegorocznym absolwentom szcze-
re gratulacje z³o¿y³a równie¿ Pani
Prof. dr hab. Agnieszka Uber-
man, opiekun naukowy NKJO
w Le¿ajsku. Relacja fotograficz-

W lipcu br. Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych w Le¿ajsku
po¿egna³o s³uchaczy III-go Roku.

na z tej uroczystoœci dostêpna ju¿
jest na stronie internetowej Ko-
legium (www.nkjo.lezajsk.pl)
w zak³adce „wydarzenia”.
Szczególnie zachêcamy do odwie-
dzenia strony internetowej le¿aj-
skiego Kolegium wszystkich ma-
turzystów zainteresowanych bez-
p³atn¹ nauk¹ jêzyka angielskie-
go. Wszelkie informacje dotycz¹-
ce rekrutacji i naboru na rok 2012
/2013 mo¿na tak¿e uzyskaæ pod
numerem telefonu (17) 242-03-
89 lub bezpoœrednio w sekretaria-
cie NKJO na ulicy M.C. Sk³odow-
skiej 6 w Le¿ajsku. Zapraszamy!

AB

„Z³ote Jod³y” dla

„Meritum” z Le¿ajska
W dniach od 15 do 29 lip-
ca 2012 roku odby³ siê 39.
Harcerski Festiwal Kultu-
ry M³odzie¿y Szkolnej
Kielce 2012.
W gronie ponad 1400
uczestników festiwalu
z Polski, Niemiec, Chor-
wacji, Bia³orusi, Ukrainy,
Rosji a nawet Mo³dawii,
znalaz³y siê wokalistki
grupy „MERITUM” dzia³a-
j¹cej przy Miejskim Cen-
trum Kultury w Le¿ajsku.

„Ziemia Le¿ajska” koncertuje w Rumunii
Dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku Zespó³
Pieœni i Tañca „Ziemia Le¿ajska”
od wielu lat kultywuje i rozpo-
wszechnia rodzim¹ tradycjê.
W tym roku, Zespó³ po raz kolejny
zosta³ zaproszony do wziêcia
udzia³u w VI edycji miêdzynarodo-
wego festiwalu folklorystycznego
„GAROFITA”, który odby³ siê
w dniach od 6 do 8 lipca w rumuñ-
skim mieœcie Brasov w Transylwa-
nii.

�Pami¹tkowe zdjêcie na rynku w Brasov.

wi Miasta Le¿ajsk i Urzêdowi Gmi-
ny Le¿ajsk za pomoc w sfinanso-
waniu wyjazdu.

Agata Zygmunt
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��MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA

KURIER POWIATOWY 9/2012 (101)

Œwiêto plonów rozpoczê³o siê
Msz¹ Œwiêt¹ w miejscowym koœciele
parafialnym, której przewodniczy³
ks. dziekan Józef £obodziñski.
W trakcie uroczystoœci poœwiêco-
ne zosta³y chleby i wieñce.

Nastêpnie korowód do¿ynkowy
wyruszy³ na plac szkolny w Majda-
nie £êtowskim. Burmistrz Jerzy Paul
powita³ wszystkich zaproszonych go-
œci i mieszkañców gminy s³owami:

Rada Miejska w Nowej Sarzynie wyra¿a stanowczy sprzeciw
w stosunku do planowanych przez Ciech S.A. zmian organiza-
cyjnych polegaj¹cych na przeniesieniu sprzeda¿y wszystkich pro-
duktów wytwarzanych przez Zak³ady Chemiczne w Nowej Sa-
rzynie oraz przejêciu ich pracowników z dzia³ów nie zwi¹zanych
œciœle z produkcj¹ z Nowej Sarzyny do Warszawy. Dzia³ania te
mog¹ spowodowaæ degradacjê rentownego Zak³adu utrzymuj¹-
cego rynek pracy i gospodarkê regionu.

Zak³ady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. to strategiczny
dla rozwoju regionu podmiot zatrudniaj¹cy nie tylko mieszkañ-
ców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ale i s¹siednich gmin. Pla-
nowane rozwi¹zania prowadz¹ do z³amania postanowieñ za-
wartych w Pakiecie Gwarancji Socjalnych podpisanych przez

Stanowisko Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29-08-2012 r.

w sprawie planowanych zmian organizacyjnych

w Zak³adach Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A.
Ciech i powoduj¹ zagro¿enie interesów pracowniczych Zak³a-
dów Chemicznych i podmiotów z nimi wspó³pracuj¹cych.

W II Rzeczpospolitej rozpoczêto budowê Centralnego Okrêgu
Przemys³owego, w tym Zak³adów Chemicznych w Nowej Sarzynie,
maj¹c na wzglêdzie rozwój pañstwa i dobrze rozpoznaj¹c potrzeby
spo³eczne. Obecne zaniechania rz¹du mog¹ doprowadziæ do upad-
ku dobrze prosperuj¹cego zak³adu pracy, a co za tym idzie wyklu-
czenia spo³ecznego mieszkañców naszej gminy (utraty pracy).

Maj¹c na uwadze dobro naszego miasta, gminy i regionu, wno-
simy o odpowiedzialn¹ realizacjê nadzoru w³aœcicielskiego
i wstrzymanie dzia³añ Zarz¹du Ciechu.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Nowej Sarzynie

Gminne
Œwiêto
Plonów
W niedzielê, 26 sierpnia br. odby³y
siê gminne do¿ynki w Majdanie
£êtowskim.

Nierozerwalnym symbolem do¿ynek s¹
okaza³e wieñce, które zapewniaj¹ nas,
¿e ziarna na nowy chleb nie zabraknie.
Nasze oczy cieszy widok wykonanych
przez mieszkañców so³ectw wieñców do-
¿ynkowych, za którymi kryje siê wielka
radoœæ pomyœlnie zakoñczonych ¿niw,
wdziêcznoœæ za zbiory, a przede wszyst-
kim mozolna praca rolnika.

W dalszej czêœci uroczystoœci sta-
rostowie tegorocznych do¿ynek

Maria i Jan Kolanowie przekazali
burmistrzowi okaza³y bochen chle-
ba, którym poczêstowano wszyst-
kich uczestników do¿ynek. Wœród
zaproszonych goœci byli Senator RP
Janina Sagatowska, Radny Sejmi-
ku Województwa Podkarpackiego
Mieczys³aw Miazga, Wicestarosta
Le¿ajski Marek Kogut, burmistrzo-
wie i wójtowie s¹siednich gmin,
radni, so³tysi oraz przedstawiciele

instytucji i firm wspieraj¹cych lo-
kalne inicjatywy.

Podczas wystêpów artystycznych
zaprezentowano wieñce do¿ynkowe
z Majdanu £êtowskiego, Rudy £añ-
cuckiej, Tarnogóry, £êtowni, Sarzy-
ny, Judaszówki, Wólki £êtowskiej,
Goœciñca, Jelnej oraz Woli Zarczyc-
kiej. Wieczorem zespó³ „Medium”
umila³ czas goœciom podczas festy-
nu. Barbara Madej



1

IMPREZY KULTURALNE
WYSTAWA „Z DZIEJÓW APTEKARSTWA
POLSKIEGO”
LEŻAJSK, 10 PAŹDZIERNIKA
– 1 STYCZNIA 2013

Muzeum Ziemi Leżajskiej

tel./fax (17) 240 22 35

PAŹDZIERNIK

ŚLADAMI ZBRODNI KOMUNISTYCZNYCH
NA RZESZOWSZCZYŹNIE W LATACH
1944-1956
LEŻAJSK, 1-11 PAŹDZIERNIKA

Muzeum Ziemi Leżajskiej

tel./fax (17) 240 22 35

Najstarsza apteka
w Leżajsku to Ap-
teka pod Gwiazdą,
mieszcząca się przy
ul. Mickiewicza.
Tego oraz innych
ciekawostek far-
maceutycznych
można dowiedzieć
się na nowej wy-
stawie „Z dziejów
polskiego aptekar-
stwa – w przedwojennej aptece”, która została
otwarta w dniu 1 września bieżącego roku
w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Na wystawę trafiły
między innymi zbiory z warszawskiego Muzeum
Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej oraz zbiory
z apteki Pod Gwiazdą. Tablice z fotografiami
i opisami to tylko niektóre eksponaty, które
będzie można obejrzeć na wystawie.

WYSTAWA
„PODKARPACKI WRZESIEŃ 1939”
LEŻAJSK, 15 PAŹDZIERNIKA – 15 GRUDNIA

Muzeum Ziemi Leżajskiej

tel./fax (17) 240 22 35

Wystawa została przygoto-
wana w siedemdziesiątą
rocznicę wybuchu drugiej
wojny światowej i jest po-
święcona jej początkowemu
etapowi w południowo-
wschodniej części obecnej
Polski. Pokazano polskie jed-
nostki wojskowe stacjonujące na terenie Dowódz-
twa Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu przed wrze-
śniem 1939 r. Zamieszczone fotografie pochodzą
zarówno z lat dwudziestych, jak również z końca
lat trzydziestych, kiedy następowały zmiany
w wyposażeniu wojska i powstały pierwsze od-
działy zmotoryzowane. Krótko scharakteryzowa-
no też powstanie Armii „Karpaty”, jej dowódców
i jednostki. Zasadnicza część wystawy przedsta-
wia przebieg działań wojennych na terenie Podkar-
pacia, które ukazano w trzech etapach. Ekspozy-
cję zamykają opisy poświęcone wydarzeniom, któ-
re rozgrywały się już na wschód od obecnego tery-
torium Państwa Polskiego – działaniom zgrupowa-
nia gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Mało-
polsce Wschodniej i obronie Lwowa – oraz próba
oceny strat ludzkich na Podkarpaciu.

I PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIA Z TEATREM
– GIEDLAROWA 2012
GIEDLAROWA, 19-21 PAŹDZIERNIKA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

tel./fax (17) 242 51 17

SPOTKANIE PODRÓŻNICZE
LEŻAJSK, 20 PAŹDZIERNIKA

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl

MCK – Centrum Informacji Turystycznej

e-mail: pddm.lezajsk@op.pl

„BARWY JESIENI”
GRODZISKO DOLNE, 24 PAŹDZIERNIKA

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

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

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO „FAUNA I FLORA
NASZYCH LASÓW I PÓL”
LEŻAJSK, 29 PAŹDZIERNIKA

Miejskie Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna

tel. (17) 242 12 68

„DZIEŃ PAPIESKI” – WSPOMNIENIE
BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWLA II
DĘBNO, 14 PAŹDZIERNIKA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

– Filia w Dębnie

tel. kom. (886) 327 099

„DZIEŃ PAPIESKI”
– MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY
CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE, 14 PAŹDZIERNIKA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

– Filia w Chałupkach Dębniańskich

tel. (17) 243 52 33

Wystawa prezentuje wyniki badań prowadzonych
przez OBEP IPN w Rzeszowie w ramach ogólno-
polskiego projektu dokumentacyjnego „Śladami
Zbrodni”. Ukazuje siedziby jednostek aparatu bez-
pieczeństwa i miejsca zbrodni dokonanych przez
komunistycznych funkcjonariuszy na terenie ów-
czesnego województwa rzeszowskiego. Wśród
prezentowanego materiału znajdują się fotogra-
fie archiwalne, dokumenty, relacje oraz zdjęcia
zachowania do dziś śladów epigraficznych pozo-
stawionych przez więźniów w aresztach i więzie-
niach.

JESIENNY PIKNIK
GRODZISKO DOLNE, 3 PAŹDZIERNIKA

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

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

GALERIA GOK– ANDŻELIKA MACZUGA
GIEDLAROWA, 6 PAŹDZIERNIKA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

tel./fax (17) 242 51 17
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LISTOPAD

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU
„...BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY...”
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
KURYŁÓWKA, DĄBROWICA, 9 LISTOPADA

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce

tel./fax (17) 243 80 49

Zespół Szkół w Kuryłówce

tel. (17) 240 30 00

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
– UROCZYSTY KONCERT
GIEDLAROWA, 11 LISTOPADA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

tel./fax (17) 242 51 17

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
LEŻAJSK, 11 LISTOPADA

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

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

Sanktuarium i Klasztor OO. Bernardynów

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

Organizowane od kilku lat obchody upamiętniają
odzyskanie niepodległości przez nasz kraj. W pro-
gramie uroczystości: msza św. w intencji ojczy-
zny w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku,
patriotyczny program artystyczny przygotowa-
ny przez młodzież z jednej ze szkół ponadgimna-
zjalnych z terenu Powiatu Leżajskiego oraz złoże-
nie wieńców i kwiatów przy pomniku walk
niepodległościowych.

94 ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
GRODZISKO DOLNE, 11 LISTOPADA

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

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

ELIMINACJE POWIATOWE KONKURSU
POEZJI RELIGIJNEJ
GIEDLAROWA, 14 LISTOPADA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

tel./fax (17) 242 51 17

SARZYŃSKA JESIEŃ
NOWA SARZYNA, 14-16 LISTOPADA

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 15 07
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IX FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ
I TURYSTYCZNEJ ,,HIT ” – KONCERT GALOWY
LEŻAJSK (SALA GIMNASTYCZNA ZST
LEŻAJSK), 17 LISTOPADA

Związek Harcerstwa Polskiego

Komenda Hufca Leżajsk Chorągiew Podkarpacka

tel. (17) 242 11 34

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

tel./fax (17) 242 11 34

W festiwalu trwającym trzy dni uczestniczą har-
cerze z różnych stron województwa podkarpackie-
go, aby spędzić wspólnie czas przy śpiewie
i dobrej zabawie. W konkursie startują soliści
i zespoły, którzy prezentują swoje talenty, a najlepsi
występują w uroczystym koncercie galowym.

WERNISAŻ PRAC Z „MIĘDZYNARODOWEGO
PLENERU MALARSKO-RZEŹBIARSKIEGO –
KOLBUSZOWA 2012”
GIEDLAROWA, 18 LISTOPADA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

tel./fax (17) 242 51 17

WIECZÓR ANDRZEJKOWY DLA DZIECI
GRODZISKO DOLNE, 21 LISTOPADA

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

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

XXIX WOJEWÓDZKI KONKURS
RECYTATORSKI SZKÓŁ SPECJALNYCH
LEŻAJSK (MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ),
21 LISTOPADA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

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

Wojewódzki Konkurs Recytatorski kiero-
wany jest do dzieci i młodzieży z placówek
kształcenia specjalnego z województwa
podkarpackiego. Biorą w nim udział recy-
tatorzy w trzech kategoriach wiekowych:
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły za-
wodowe. Podczas przerw uczestnicy kon-
kursu biorą udział w przygotowanych dla
nich grach i zabawach. Tematyka konkur-
su zmienia się każdego roku, w roku ubie-
głym odbył się on pod hasłem „W górach
jest wszystko co kocham…”.

TRADYCJE ANDRZEJKOWE – SPOTKANIE
ZESPOŁÓW LUDOWYCH
GIEDLAROWA, 23 LISTOPADA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

tel./fax (17) 242 51 17

FESTIWAL PIOSENKI „ANDRZEJKOWE
ŚPIEWANIE”
KURYŁÓWKA, KOLONIA POLSKA,
29 LISTOPADA

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce

tel./fax (17) 243 80 49
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GRUDZIEŃ

SZOPKI BOŻONARODZENIOWE
RÓŻNYCH KULTUR
LEŻAJSK, 1 GRUDNIA – 2 LUTEGO 2013

Muzeum Ziemi Leżajskiej

tel./fax (17) 240 22 35

Na wystawie znajdą się szopki pochodzące z róż-
nych krajów Europy, Azji i Afryki. Wykonane
z bardzo ciekawych surowców, czasami wystę-
pujących tylko w kraju, z którego pochodzą. Szop-
ki mają różne rozmiary, od miniaturek (szopka
w orzechu włoskim) do szopek kilkudziesięcio-
centymetrowych. Można je też w różny sposób
wyeksponować – szopki płaskie do zawieszenia,
z tkaniny, z kryształu, statyczne i ruchome.

MIKOŁAJKI DLA DZIECI
GRODZISKO DOLNE, 5 GRUDNIA

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

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

KONCERT MIKOŁAJKOWY
GIEDLAROWA, 6 GRUDNIA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

tel./fax (17) 242 51 17

KONKURS DLA DZIECI „MIKOŁAJKOWA
NIESPODZIANKA”
LEŻAJSK, 6-28 GRUDNIA

Miejskie Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna

tel. (17) 242 12 68

POŚNIK Z MAJDANIARZAMI
NOWA SARZYNA, 15 GRUDNIA

Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze” w Nowej Sarzynie

tel. kom. (602) 842 778

KONCERT DOBROCZYNNY
GIEDLAROWA, 9 GRUDNIA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

tel./fax (17) 242 51 17

PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
SARZYNA, 9 GRUDNIA

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 15 07

GMINNY KONKURS „SZOPKI I ATRYBUTY
KOLĘDNICZE” – ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU I OTWARCIE WYSTAWY
GIEDLAROWA, 14 GRUDNIA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

tel./fax (17) 242 51 17

PROMOCJA KOLEJNEJ PUBLIKACJI
ALMANACHU LEŻAJSKIEGO
– ZESZYT 8/2012
LEŻAJSK, 14 GRUDNIA

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl

MCK – Centrum Informacji Turystycznej

e-mail: pddm.lezajsk@op.pl

MIĘDZYPOWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI
„MIKOŁAJ”
KURYŁÓWKA, KOLONIA POLSKA,
9 GRUDNIA

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce

tel./fax (17) 243 80 49

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce

tel. (17) 243 80 01

Międzypowiatowy Festiwal Piosenki „Mikołaj” ma bogatą historię sięgającą roku 1997, kiedy to odbył się
po raz pierwszy jako gminny, później powiatowy, aż z czasem osiągnął rangę jednego
z ważniejszych w powiecie i regionie. W tym dniu na scenie ośrodka kultury występują ze swoim dorobkiem
artystycznym młodzi, zdolni wokaliści z różnych miejscowości naszego województwa.
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„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”
GRODZISKO DOLNE, 16 GRUDNIA

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

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

W dniu tym spotykają się i prezentują na scenie
wszystkie zespoły i koła zainteresowań działające
pod patronatem Ośrodka Kultury w Grodzisku
Dolnym. Na program tego niezwykłego wieczoru
składają się kolędy i pastorałki w wykonaniu mło-

WIECZERZA WIGILIJNA DLA OSÓB
SAMOTNYCH – KOLĘDNICZY MONTAŻ
SŁOWNO-MUZYCZNY
GIEDLAROWA, 22 GRUDNIA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

tel./fax (17) 242 51 17

SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA CZŁONKÓW AZA
GIEDLAROWA, 28 GRUDNIA

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

tel./fax (17) 242 51 17

dzieżowej sekcji Orkiestry Dętej, jasełka przygo-
towane przez grupę teatralną oraz wigilijno-no-
woroczne widowiska obrzędowe przedstawiane
przez zespoły regionalne „Grodziszczoki” i „Lesz-
czynka” oraz zaproszone kapele i zespoły z innych
miejscowości.
W tym roku impreza odbędzie się w Zespole
Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku
Górnym.
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IMPREZY SPORTOWE
WRZESIEŃ

V OGÓLNOPOLSKIE NOWOSARZYŃSKIE
ZAWODY W MARSZACH NA ORIENTACJĘ
„BUDZYŃ”
NOWA SARZYNA, 28-30 WRZEŚNIA

Szkolne Kółko Geograficzno-Krajoznawcze PRZYGODA

przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 38 44, (0 889) 086 239

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99

Impreza na stale wpisana w kalendarz wydarzeń
turystycznych województwa podkarpackiego.
Odbędzie się po raz piąty i będzie to zarazem
V Runda Pucharu Podkarpacia w Marszach na
Orientację. Zawody są formą doskonalenia orien-
tacji w terenie w opraciu o tradycjne metody
(kompas) jak i nowoczesne systemy informatycz-
ne (GIS, GPS). Poza czynną rywalizacją mają tak-
że na celu promowanie atrakcyjności turystycz-
nej powiatu oraz rozwijanie świadmości ekolo-
gicznej wśród młodzieży.

LISTOPAD

VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ „OD MŁODZIKA DO JUNIORA”
LEŻAJSK, 2-4 LISTOPADA

Leżajskie Towarzystwo Sportowe „FENIKS”

ul. Klasztorna 2E, 37-300 Leżajsk

To będzie ośma edycja turnieju organizowana na
hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku. Cieszy się się on ogromnym zaintere-
sowaniem kibiców-miłośników piłki siatkowej. Bie-
rze w nim udział kilkanaście zespołów siatkarskich
z całej Polski w kategorii Młodzika i Juniora.

II WOJEWÓDZKI TURNIEJ
KWALIFIKACYJNY MŁODZIKÓW
I JUNIORÓW W TENISIE STOŁOWYM
NOWA SARZYNA, 10-11 LISTOPADA

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie

tel.(17) 853 22 70

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka”

przy Parafii Rzymsko – Katolickiej w Łętowni

tel. kom. (660) 034 962

Po eliminacjach podokręgowych, prawo udziału
w turnieju ma 32 młodziczki i 32 młodzików (pierw-
szy dzień zawodów), oraz tyle samo zawodniczek
i zawodników w kategorii juniorka i junior (drugi
dzień).

AMATORSKIE MISTRZOSTWA MIASTA
I GMINY W PIŁCE SIATKOWEJ
NOWA SARZYNA, PAŹDZIERNIK (DATA
JESZCZE NIE USTALONA)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

VIII MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA
MIASTA I GMINY
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
NOWA SARZYNA, 17 LISTOPADA

Miejsko Zakładowy Klub Sportowy

„Unia” Nowa Sarzyna

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

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99

PAŹDZIERNIK

ZAWODY WĘDKARSKIE NA ZAKOŃCZENIE
SEZONU
GRODZISKO DOLNE (ZALEW „CZYSTE”),
7 PAŹDZIERNIKA

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym

tel. (17) 243 62 29

ZAWODY SPINNINGOWE
RZUCHÓW (SAN), 14 PAŹDZIERNIKA

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 18 w Leżajsku
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GRUDZIEŃ

MIĘDZYNARODOWY MIKOŁAJKOWY
HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
NOWA SARZYNA, 8 GRUDNIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99

Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku

tel. (17) 243 61 41

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

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

Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej bę-
dzie rozgrywany systemem turniejowym w kate-
gorii młodzik z udziałem drużyn piłkarskich z terenu
Powiatu Leżajskiego oraz drużyn z miast partner-
skich Nowej Sarzyny i Powiatu Leżajskiego. Celem
tej cyklicznie współorganizowanej przez MOSIR
i Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych oraz
samorządy jest popularyzacja współzawodnictwa
z udziałem polskich i ukraińskich zespołów młodzie-
żowuych orqz wymiana doświadczeń szkoleniowo-
wychowawczych przez trenerów i działaczy
sportowych.
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II WOJEWÓDZKI TURNIEJ
KWALIFIKACYJNY ŻAKÓW I SKRZATÓW
W TENISIE STOŁOWYM
NOWA SARZYNA, 9 GRUDNIA

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie

tel.(17) 853 22 70

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka”

przy Parafii Rzymsko – Katolickiej w Łętowni

tel. kom. (660) 034 962

W turnieju będą startować młodzi tenisiści stołowi
w kategorii żaków i skrzatów z klubów sporto-
wych z terenu całego województwa podkarpackie-
go. Ilość startujących nieograniczona.

IX MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
– KATEGORIA OPEN
NOWA SARZYNA, 16 GRUDNIA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 28 99

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

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

OGÓLNOPOLSKI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ
SZACHOWY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH
LEŻAJSK, 9 GRUDNIA

Uczniowski Klub Sportowy

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku

tel. (17) 242 00 33

Co roku turniej gromadzi rekordową liczbę zawod-
ników. Jest to impreza, który odbywa się od kilku
lat i cieszy się wśród jego uczestników dużym zain-
teresowaniem. Szachiści z różnych stron Polski
mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
w tej królewskiej grze.
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Obchody do¿ynkowe rozpoczê-
³a uroczysta Msza Œwiêta w koœcie-
le pw.Œw. Józefa w Tarnawcu, na
której zosta³y z³o¿one dary ofiarne
i poœwiêcone wieñce do¿ynkowe.
Mszê koncelebrowali: ks. Piotr Ba-
bijczuk Proboszcz parafii Tarnawiec
oraz ks. Janusz Marsza³ek Proboszcz
parafii Cisna(g³osz¹cy rekolekcje
przed Jubileuszem 200-lecia tarna-
wieckiej parafii). Po modlitwie
w intencji rolników, liturgia dobie-
g³a koñca i barwny korowód prze-
jecha³ ulicami Kury³ówki przed bu-
dynek Urzêdu Gminy, sk¹d uda³
siê na plac przy Stra¿nicy OSP.
Korowód prowadzony przez zespo-
³y Gminnego Oœrodka Kultury –
Mar¿onetki z Orkiestr¹ Dêt¹, a za
nimi w pierwszej parze dostojnie
kroczyli z bochnem chleba do¿yn-
kowego starostowie do¿ynek – Pani
Agnieszka Szpetnar z D¹browicy
i Pan Jacek Banach z Kulna, na-
stêpnie goœcie i delegacje wieñco-
we z wszystkich miejscowoœci na-
szej gminy. Piêkne kolorowe wieñ-
ce cieszy³y oczy swym niepowtarzal-

Zdjêcia na
www.kurylowka.pl

zak³adka fotogaleria

…Graj¿e grajku, a weso³o bo dziœ wszyscy staniem w ko³o.

Plon przynieœli, plon!... taka myœl Marii Konopnickiej towarzyszy³a tegorocznym Do¿ynkom Gminnym,
które odby³y siê 2 wrzeœnia br. w Kury³ówce.

Do¿ynki to wielowiekowa polska
tradycja, która gromadzi miesz-
kañców wsi, by wspólnie dziêko-
waæ Bogu i cieszyæ siê z zebra-
nych plonów. Tradycja ta jedno-
czy wszystkich wokó³ do¿ynkowe-
go chleba i wieñców, które s¹ za-
ledwie cz¹stk¹ tego, co zebrali-
œmy z kury³owskich pól.

nym urokiem, jeden piêkniejszy od
drugiego, uwite z dojrza³ych k³o-
sów zbó¿, zió³, kwiatów o ró¿no-
rodnych kszta³tach m.in.: serca,
krzy¿a, kaplicy, mitry, snopów zbo-
¿a czy wizerunków œwiêtych.

Oficjalnym rozpoczêciem by³o
odegranie przez orkiestrê Hymnu
Polski oraz Roty, po czym Wójt
Gminy Kury³ówka, Tadeusz Hale-
siak, wyg³osi³ s³owa podziêkowania
dla rolników za trud w³o¿ony
w pracê na roli, za szacunek i umi-
³owanie ziemi. Powita³ zaproszo-

nych goœci oraz dokona³ uroczyste-
go otwarcia Do¿ynek. Nastêpnie
dokonano wrêczenia chleba gospo-
darzowi gminy przez starostów
oraz poczêstunek chlebem widzów
przyby³ych na tegoroczne œwiêto
plonów. Korzystaj¹c z obecnoœci na
Do¿ynkach Dyrektora Browaru
Le¿ajsk Pana Krzysztofa ¯yrka,
Wójt Gminy Tadeusz Halesiak oraz
Dyrektor GOK Leszek Po³eæ z³o¿y-
li podziêkowania oraz wrêczyli oko-
licznoœciow¹ statuetkê, za wspiera-
nie dzia³añ kulturalnych wp³ywa-
j¹cych na rozwój gminy Kury³ów-
ka.

Oko³o 1630 nadszed³ czas, aby na
scenie zaprezentowa³y siê panie
z grup wieñcowych z Brzyskiej
Woli, D¹browicy, Jastrzêbca, Kolo-
nii Polskiej, Kulna, O¿anny, S³o-
body, Tarnawca, Wólki £amanej
oraz gospodarze z Kury³ówki. Po
tradycyjnym „obœpiewaniu” wieñ-

ców, byliœmy œwiadkami poœwiêce-
nia i oddania po generalnym re-
moncie stadionu sportowego LKS
Z³otsan, oraz nowo wybudowane-
go placu zabaw. Na zakoñczenie
czêœci ludowej wyst¹pi³ Zespó³ Pie-
œni i Tañca „SAN” z Miejskiego
Centrum Kultury w Le¿ajsku, któ-
ry zaprezentowa³ tañce narodowe
oraz regionalne. Ponadto us³yszeli-
œmy solistów kó³ka wokalnego
i chór mêski GOK, który zaœpie-
wa³ tradycyjne pieœni do¿ynkowe
„Zawo³anie ¿niwne” oraz „B³ogo-
s³awiony chleb ziemi czarnej”.

W miêdzyczasie, od pocz¹tku
imprezy, mo¿na by³o wzi¹æ udzia³
w konkursie KRUS „BHP w rol-
nictwie”, swoje stoiska prezentowa³
tak¿e PODR Boguchwa³a. Oczy-
wiœcie, nie zabrak³o licznych atrak-
cji dla najm³odszych uczestników,
którzy oprócz szaleñstw na placu
zabaw mogli wykazaæ siê wiadomo-
œciami o lesie oraz zagro¿eniach wy-
nikaj¹cych z po¿arów lasów w kam-
panii spo³ecznej Lasów Pañstwo-
wych ph. „Œwiadomi zagro¿enia”.
Ostatnim punktem Do¿ynek by³
koncert zespo³u HEVEN, który
zagra³ znane i lubiane przeboje,
znakomicie bawi¹c zgromadzonych
tancerzy do póŸnych godzin noc-
nych.

goklp

�Podczas obchodów do¿ynkowych oddano do u¿ytku zmodernizowany stadion Klubu

Z£OTSAN oraz plac zabaw.



16

��GMINA GRODZISKO DOLNE

KURIER POWIATOWY 9/2012 (101)

Tort o powierzchni blisko 1m2,
udekorowany barwami flagi mal-
gaskiej przeciêli: O. dr Kazimierz
Szymczycha SVD – Sekretarz Ko-
misji Episkopatu Polski ds. Misji,
O. Zdzis³aw Grad SVD – misjonarz
z Madagaskaru, O. Krzysztof Ko-
³odyñski SVD, ks. Jan Szczepaniak
- proboszcz Parafii Cha³upki Dêb-
niañskie i zarazem duchowy opie-
kun Stowarzyszenia Missio Miseri-
cordiae, Krystyna Sander – skarb-
nik stowarzyszenia i Jerzy Gdañski
– prezes stowarzyszenia. Na prze-
ciêciu praca siê nie skoñczy³a, gdy¿
ojcowie misjonarze i ksiê¿a us³ugi-
wali zebranym roznosz¹c porcje
ciasta.

Udzia³ w kongresie to dla wielu
wielkie prze¿ycie i jedyna okazja by
spotkaæ siê z misjonarzami i pos³u-
chaæ o ich pracy i problemach œwia-
ta misyjnego. A wszystko mia³o
miejsce w dwóch parafiach: w Cha-
³upkach Dêbniañskich i Grodzisku
Dolnym, gdzie w dniach 3-5 sierp-
nia pod has³em „Abyœ na nowo

rozpali³ charyzmat Bo¿y” odby³ siê
ju¿ VI Kongres Misyjny.

Przez 3 dni misjonarze dzieli siê
swoimi œwiadectwami z pracy
w krajach misyjnych. Da³o siê od-
czuæ, ¿e praca misjonarza nie zna
granic, ani tych pañstwowych, ani
tych stawianych w ludzkich umy-
s³ach. Podczas kongresu mo¿na
by³o doœwiadczyæ wielkiej si³y i uf-
noœci p³yn¹cej od misjonarzy.

Punktem kulminacyjnym kon-
gresu by³a wspólna niedzielna eu-
charystia, której przewodniczy³ Se-

Dni Gminy to w znacznej mie-
rze szereg imprez sportowo-kul-
turalnych. I tak w pi¹tek 13 lipca
na „Orliku” odby³y siê pierwsze
turnieje. W tym roku w ramach
gminnej PARAFIADY mecze ro-
zegrano na boisku w Grodzisku
Górnym. W rozgrywkach wystar-
towa³o 5 dru¿yn. M³odzie¿ bawi¹c
siê prezentowa³a swoje umiejêt-
noœci i walczy³a o Puchar Wójta
Gminy, który w tym roku powê-
drowa³ do dru¿yny z Grodziska
Dolnego. Za spraw¹ Jana Kocha-
nowskiego i Teatru Kontynuacja
z Ni¿añskiego Centrum Kultury,
miejscem pi¹tkowego spotkania
sta³ siê równie¿ Koœció³ Parafialny
w Grodzisku Dolnym. W tej jak¿e
odmiennej scenerii aktorzy wysta-
wili sztukê „Odprawa Pos³ów Grec-

ka”, któremu jak wyœpiewa³y „Gro-
dziszczoki” – strzeli³o 25 lat.

Najwiêksz¹ dawkê atrakcji orga-
nizatorzy przygotowali nad Zale-
wem „Czyste” w niedzielê. Ju¿
przed po³udniem wêdkarze przy-
st¹pili do po³owów. O godz. 15 na
scenie nast¹pi³o rozstrzygniêcie
dwóch konkursów: literacko-pla-
stycznego „Moja wieœ – moja gmi-
na – moja ma³a Ojczyzna” oraz
„Wakacje bez po¿aru”. Laureatom
oraz wszystkim uczestnikom wrê-
czono nagrody i dyplomy.

Swoje piêæ minut na scenie mia-
³y równie¿ dzieci. Szerokiej pu-
blicznoœci zaprezentowa³y siê dzia-
³aj¹ce przy Oœrodku Kultury dzie-
ciêce i m³odzie¿owe zespo³y ta-
neczne. W ramach konkursu
„Wakacje bez po¿aru” Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna ze Zmys³ówki, w asy-
œcie OSP z Grodziska Dolnego,
Grodziska Górnego i zastêpu PSP
z Le¿ajska, przeprowadzi³a pokaz
ratowniczo-gaœniczy. Z autorskim
programem o tematyce morskiej

Kontynuuj¹ misyjne dzie³o
Zgodnie z tradycj¹ malgask¹, od
wspólnego przeciêcia ciasta przez
najwa¿niejsze osoby rozpoczêto
œwiêtowanie VI Regionalnego
Kongresu Misyjnego. Blisko 500
osób uczestniczy³o w tym wielkim
wydarzeniu, które nieprzerwanie
od 2007 roku kontynuuje powsta-
³e z inicjatywy o. Zdzis³awa Gra-
da, Stowarzyszenie Missio Miseri-
cordiae.

kretarz Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji. Po nabo¿eñstwie wszyscy
zainteresowani tematyk¹ misyjn¹
udali siê do Szko³y w Grodzisku
Górnym, gdzie wspólnie œwiêtowa-
no. Na kilka godzin sportowa sala
zmieni³a siê w kolorow¹ salê mi-
syjn¹. By³o wspólne jedzenie bigo-
su i tortu, malgaska kawa, aukcje
i licytacje. Nie zabrak³o czasu na
œpiew, taniec i du¿o dobrej zabawy.
W trakcie Kongresu przedstawio-
no te¿ filmy przybli¿aj¹ce efekty
ofiar sk³adanych w ramach Misyj-

Echa po Dniach Grodziska

nej Adopcji Serca. Filmy nakrêci³
O. Zdzis³aw w kwietniu i w maju
tego roku, w trakcie wizytowania
szkó³ do których uczêszczaj¹ dzieci
objête adopcj¹. Dzieci umiej¹ siê
cieszyæ z ka¿dej ma³ej rzeczy. Prze-
kaz jest weso³y i kolorowy, ale jak
wiemy, na Madagaskarze nie
wszystko jest cudowne.

MH

Wiêcej informacji
o dzia³alnoœci misyjnej

stowarzyszenia na stronie:
www.misje.grodzisko.com

Za nami kolejne œwiêto. Dni Gminy 2012 przesz³y ju¿ do historii. Impreza jak co roku przyci¹gnê³a t³umy
uczestników. Ku mi³emu zaskoczeniu nawet pogoda nie sp³ata³a tym razem figla.

kich”. Wybrzmia³e w murach ko-
œcio³a dialogi oraz œpiew cz³onków
Mêskiego Chóru nabra³y nieco-
dziennego znaczenia.

Równie¿ w drugim dniu impre-
zy mia³y miejsce dwa wydarzenia.
Po po³udniu na stadionie w Gro-
dzisku Górnym rozegrano towa-

rzyski mecz oldbojów, pomiêdzy
LKS „Grodziszczanka” a ZKS
„Stal” Stalowa Wola. Mecz zakoñ-
czy³ siê wysokim zwyciêstwem go-
spodarzy (6:1). Po rozgrywkach sta-
dionowych w Szkole Podstawowej
w Wólce Grodziskiej swój jubile-
usz obchodzi³ Zespó³ „Leszczyn-

�Pieni¹dze z licytacji przekazane zosta³y na cele misyjne.

�Na jubileusz Leszczynki przyby³ m.in. Pose³ Z. Rynasiewicz.
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Odremontowana k³adka
w Chodaczowie

Spó³dzielnia Us³ug Drogowo-
Rolniczych w Grodzisku Dolnym
zakoñczy³a remont pieszo-jezdnej
k³adki w Chodaczowie. Teraz wi-
sz¹cy most wygl¹da niemal¿e jak
amerykañski Golden Gate. Zakres
prac obejmowa³ malowanie kon-
strukcji stalowej mostu, malowa-
nie i naprawê elementów ¿elbeto-
wych, wymianê nawierzchni drew-

zaprezentowa³ siê zespó³ Klang.
Szantowe rytmy rozrusza³y naj-
m³odszych i tych troszkê starszych.
Przed wystêpami gwiazd wieczo-
ru mo¿na by³o wys³uchaæ brzmie-
nia grodziskiej Orkiestry Dêtej.
Ich pokazowe „numery” tak spo-
doba³y siê grodziskiej publiczno-
œci, i¿ bisowali kilkakrotnie.

Wielk¹ niespodziank¹ dla wie-
lu by³y skoki spadochronowe.
I niby nic w tym dziwnego, bo sko-
ki w Grodzisku to nie nowoœæ, ale
w tym roku by³y to wyj¹tkowe sko-
ki. A wszystko za spraw¹ pana Jana
Macha, który w tym roku na za-
wodach World POPS Meet, jakie
odby³y siê w Holandii, „wyskaka³”
pierwsze miejsce, zdobywaj¹c tytu³
Mistrza Œwiata. Jak mówi³ nasz
Mistrz w zawodach wziê³o udzia³
ok. 100 skoczków spadochrono-
wych z Europy, Australii, Kana-
dy, Nowej Zelandii i USA. Pan Jan
jest pierwszym Polakiem, któremu
uda³o siê zdobyæ mistrzowski
tytu³. Jego klubowy kolega – Sta-

nis³aw Brewczyñski, który równie¿
skoczy³ w Grodzisku, uplasowa³ siê
na miejscu pi¹tym.

W uznaniu za swój mistrzow-
ski wyczyn pan Jan z r¹k Wójta
i Dyrektor Oœrodka Kultury ode-
bra³ pami¹tkow¹ statuetkê i kwia-
ty. Nie kryj¹c wzruszenia wys³u-
cha³ te¿ wyœpiewanego przez
wszystkich zgromadzonych, g³o-
œnego Sto lat.

Tu¿ po skokach po godz. 19 sce-
nê opanowa³ znany wszystkim
Kabaret OTTO. Panowie wspania-
le rozbawili widzów. Kabaretowe
piosenki, przeplatane ¿artami
i skeczami sprawi³y, ¿e na pewno
nikt nie wyszed³ smutny, czy nie-
zadowolony. Tegoroczne Dni Gro-
dziska zakoñczy³ koncert zespo³u
Sami oraz fajerwerki. Bardziej wy-
trwali bawili siê do póŸnych go-
dzin na wieczornej zabawie.

MH

Dobry czas na budowanie
Nowe trybuny na Grodziszczance,
odnowiona k³adka w Chodaczo-
wie i wyremontowana droga na
Marcinka w Zmys³ówce – to jedne
z zadañ jakie w ostatnim czasie
w Gminie Grodzisko Dolne uda³o
siê sfinalizowaæ i przekazaæ
w u¿ytkowanie.

Na Grodziszczance widaæ nowe
trybuny

Zakoñczono remont trybun na
Grodziszczance. Prowadzone na
obiekcie prace przebiega³y w dwóch
etapach. Pierwsza czêœæ obejmowa³a
wykonanie chodników i dwóch
kompletów ma³ych ¿ó³to-bordo-
wych trybun na 144 miejsca siedz¹-
ce. W etapie drugim wyremonto-
wano istniej¹ce trybuny. W trzech
modu³ach zamontowano 3 rzêdy
trybun, po 168 miejsc ka¿da,
w sumie 504 miejsca siedz¹ce. Do
trybun wykonano dojœcia z kostki
brukowej i postawiono ogrodzenie.
Wstawiono równie¿ 8 masztów
oœwietleniowych, na których za-
montowano 26 projektorów.

Wartoœæ zadania to ponad 340 tys.
z³. Na realizacjê inwestycji uda³o siê
pozyskaæ dofinansowanie z Progra-
mu Bezpieczne Boiska Podkarpacia
i Ministerstwa Sportu, w ramach
Wojewódzkiego Wieloletniego Pro-
gramu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Podkarpackiego.

Druga schetynówka w gminie
Ponad 388 tys. z³ wyda³ samorz¹d

na remont kolejnej drogi gminnej.
Na 1,2 km odcinku drogi na Mar-
cinka w Zmys³ówce po³o¿ono now¹
nawierzchniê, wykonano 19 prze-
pustów, pobocza z t³ucznia ka-
miennego, pog³êbiono rowy i po-
stawiono 5 lamp oœwietleniowych.
Droga na Marcinka to druga dro-
ga w gminie wykonana w ramach
tzw. schetynówek.

To nie wszystkie przedsiêwziêcia
jakie obecnie realizuje samorz¹d.
Przed nami kolejne otwarcia, o któ-
rych bêdziemy informowaæ na
³amach Kuriera Powiatowego.

MH

nianej i asfaltowej oraz konserwa-
cjê lin. Œrodki na remont mostu –
ponad 167 tys. z³ pozyskano z Fun-
duszu Solidarnoœci Unii Europej-
skiej.
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Uroczystoœci do¿ynkowe roz-
poczê³a msza œw. w koœciele para-
fialnym p.w. Matki Bo¿ej Wspo-
mo¿enia Wiernych w Wierzawi-
cach. Mszê œw. dziêkczynn¹ od-
prawi³ ks. proboszcz Marek Ko-
walik wraz z kustoszem Sanktu-
arium i Klasztoru O.O. Bernar-
dynów w Le¿ajsku o. Joachimem
Ciup¹, ks. proboszczem Wincen-
tym Skrobaczem, ks. Przemys³a-
wem Macnarem, ks. Józefem
Gondkiem w intencji wszystkich
rolników.

Gminne Œwiêto Plonów ju¿ za nami
W niedzielê 19 sierpnia rolnicy z Gminy Le¿ajsk uczcili zakoñczenie tegorocznych ¿niw.

Podczas mszy poœwiêcono do¿yn-
kowy chleb i trzynaœcie wieñców przy-
niesionych przez delegacje wieñco-
we z ca³ej gminy. Wójt gminy Krzysz-
tof Sobejko powita³ wszystkich ze-
branych, delegacje wieñcowe i zapro-
szonych goœci. Swoj¹ obecnoœci¹
gminne œwiêto plonów zaszczycili:
pose³ na Sejm RP Kazimierz Go³o-
juch, burmistrzowie i wójtowie
z oœciennych gmin oraz przedstawi-
ciele instytucji i firm oraz organiza-
cji samorz¹dowych. W swoim wyst¹-
pieniu wójt w sposób szczególny

zwróci³ siê do rolników którym po-
dziêkowa³ za trud, pracê i przywi¹za-
nie do ziemi. Starostowie tegorocz-
nych do¿ynek – Stanis³awa Duda
i Krzysztof Walania – na rêce gospo-
darza gminy przekazali do¿ynkowy
chleb, który zosta³ podzielony i roz-
dany wœród uczestników uroczysto-
œci. Program uroczystoœci wype³ni³y
wystêpy zespo³ów artystycznych. Te-
goroczne œwiêto plonów zakoñczy³a
zabawa taneczna przy muzyce zespo-
³u „Medium”.

 /gok/

Wójt Gminy Le¿ajsk sk³ada gor¹-

ce podziêkowania wszystkim,
którzy byli zaanga¿owani w or-

ganizacjê uroczystoœci do¿ynko-
wych, a szczególnie: starostom
do¿ynek, Ko³u Gospodyñ Wiej-

skich z Wierzawic, OSP z Wie-
rzawic, LKS „San”, so³tysowi
i radzie so³eckiej, dyrektorowi
i pracownikom Gminnego
Oœrodka Kultury Gminy Le¿ajsk

oraz delegacjom wieñcowym. Po-
dziêkowania kieruje równie¿ do
instytucji wspieraj¹cych: komend

powiatowych Policji i Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej w Le¿ajsku,
KRUS w Le¿ajsku oraz PODR
w Boguchwale – ZD w Le¿ajsku.
Gor¹co dziêkuje tak¿e sponsorom

do¿ynek: Browarowi w Le¿ajsku
oraz ZPOW „Hortino” i GS „Sa-
mopomoc Ch³opska” w Le¿ajsku.



19

GMINA LE¯AJSK �

KURIER POWIATOWY 9/2012 (101)

Dzisiaj nikogo nie staæ na zastój
– ale nie wszystkim siê udaje pozy-
skaæ inwestorów zainteresowanych
terenami inwestycyjnymi w tak
krótkim czasie.

W czerwcu do grona przedsiê-
biorców le¿ajskiego Parku do³¹czy-
³a jedna z czo³owych firm na lokal-
nym rynku – spó³ka BMF Polska
Sp. z o.o. (producent urz¹dzeñ
i konstrukcji stalowych dla prze-
mys³u motoryzacyjnego oraz pro-

Ekologiczna inwestycja w Parku Przemys³owym

Firma zlokalizowa³a siê w Parku
Przemys³owym Gminy Le¿ajsk
z pocz¹tkiem 2012 roku wraz z uzy-
skaniem zezwolenia na prowadze-
nie dzia³alnoœci w Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej w zakresie pro-
dukcji mebli wytwarzanych z alu-
minium, tworzyw sztucznych oraz
z dodatkami drewna i stali.

Produkowane przez OZONO
Sp. z o.o. krzes³a i stoliki to œwiet-
ny sposób na ciekaw¹ i nowoczesn¹
aran¿acjê ka¿dej przydomowej
przestrzeni, jak równie¿ pomiesz-
czeñ wewnêtrznych. Aktualna ofer-
ta firmy to kilka ró¿nych pozycji:
krzese³ i sto³ów, jednak zgodnie
z planami w ci¹gu najbli¿szego
roku oferta zostanie wzbogacona
o nowe produkty.

W ramach dotychczasowej dzia-
³alnoœci firma wprowadzi³a na ry-
nek jeden model krzes³a w gamie
siedmiu kolorów oraz stó³ „Bali” –
ma³y stolik w wersji sk³adanej
i je¿d¿¹cej w 4 wymiarach do wy-
boru.

Ponadto, w ofercie znajdzie siê
równie¿ du¿y stó³ „Rail”, który ju¿
dziœ mo¿na zobaczyæ w siedzibie fir-
my. „Pierwsze sztuki tych nowocze-
snych sto³ów bêd¹ produkowane
za oko³o dziesiêæ tygodni w trzech
wymiarach 110x110 cm, 210x110
cm, 310x110 cm z czterema rodza-
jami wk³adek do wyboru (drew-
nian¹, aluminiow¹, ceramiczn¹

Park Przemys³owy Gminy Le¿ajsk

to przestrzeñ dla inwestycji z pomys³em

ducent elementów z tworzyw
sztucznych). Ponadto dzia³k¹ o po-
wierzchni ponad 2 ha ¿ywo intere-
suje siê pewien inwestor z bran¿y
energetycznej. Z racji obowi¹zuj¹-
cej tajemnicy handlowej nazwa fir-
my nie mo¿e zostaæ ujawniona,
lecz mo¿emy zdradziæ, co w ci¹gu
najbli¿szych miesiêcy powstanie
w le¿ajskim Parku.

Przedmiotem planowanej in-
westycji jest budowa jednej z naj-

bardziej przyjaznych œrodowisku
instalacji Odnawialnych Zróde³
Energii – biogazowni rolniczej.
Funkcjonowanie biogazowni
przyniesie profity dla ca³ej gmi-
ny; powstanie lokalne Ÿród³o zie-
lonej energii jak równie¿ zakty-
wizowane zostan¹ œrodowiska rol-
nicze – biogazownia bêdzie ryn-
kiem zbytu dla rolników oraz do-
stawc¹ biomasy – czyli bezzapa-
chowego nawozu.

Aby pozyskaæ inwestora i odnieœæ
sukces, nale¿y oceniæ swoje mo¿-
liwoœci na tle konkurencji i zasta-
nowiæ siê, jakie przewagi rynko-
we ma twoja lokalizacja – nam siê
uda³o! Przyk³adem firmy, która
dzia³a w Parku i dynamicznie siê
rozwija jest producent mebli OZO-
NO Sp. z o.o.

i tworzywow¹)” – mówi Tomasz G¹-
siorek, Kierownik Zak³adu.

Ju¿ w styczniu przysz³ego roku
produkowany bêdzie kolejny mo-
del krzes³a, który pocz¹tkiem wrze-
œnia zosta³ zaprezentowany razem
z innymi produktami firmy na tar-
gach SPOGA w Niemczech.

Spó³ka OZONO sukcesywnie
wyposa¿a swoj¹ halê w niezbêdny
sprzêt tak, aby produkcja oraz
monta¿ mog³y byæ wykonywane na

miejscu. Wraz z pocz¹tkiem sierp-
nia zainstalowano liniê lakierowa-
nia proszkowego przeznaczon¹ do
lakierowania w³asnych produktów
jak równie¿ do œwiadczenia us³ug.
Do koñca bie¿¹cego roku spó³ka
planuje zakup kolejnych maszyn
(m.in. prasê krawêdziow¹) oraz za-
trudnienie nowych pracowników.
Lada dzieñ ruszy równie¿ strona in-
ternetowa, do której odwiedzenia
ju¿ zapraszamy.

Docelow¹ grup¹ klientów s¹ za-
równo du¿e firmy, jak i indywidual-
ni odbiorcy. Na ten czas firma wspó³-
pracuje z przedsiêbiorcami przede
wszystkim z Niemiec, Belgii i Ho-
landii. Oferowane meble szczegól-
nie pasuj¹ do zielonego otoczenia
ogrodów, jak i rezydencji, hoteli czy
restauracji. Z pewnoœci¹ przypadn¹
do gustu osobom ceni¹cym sobie
ekologiczne materia³y, ró¿norodn¹
gamê kolorów oraz funkcjonalnoœæ.

Rozmowy z inwestorem trwaj¹
od wrzeœnia 2011 roku i obecnie s¹
na etapie koñcowym. Finalizacja
transakcji to kwestia kilku tygodni.

Mamy nadziejê, ¿e o¿ywienie Par-
ku Przemys³owego Gminy Le¿ajsk
da nam szansê na jeszcze bardziej
dynamiczny rozwój. W koñcu nic
bardziej nie przyci¹gnie kolejnych
inwestycji jak sukcesy i rozwój firm
ju¿ dzia³aj¹cych w le¿ajskim Par-
ku.

´
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JAKI JEST CEL DZIA£ANIA?
Dzia³anie ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych
w celu zwiêkszenia ich efektywnoœci poprzez lepsze wykorzystanie
czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii
produkcji, poprawê jakoœci produkcji, ró¿nicowanie dzia³alnoœci
rolniczej, a tak¿e zharmonizowanie warunków produkcji rolnej
z wymogami dotycz¹cymi ochrony œrodowiska naturalnego, higie-
ny produkcji oraz warunków utrzymania zwierz¹t.

JAKIE OSOBY BÊD¥ UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIÊ O POMOC?
Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spó³ek cywilnych, spó³ki
osobowe prawa handlowego, które:
- s¹ posiadaczami (np. w³aœcicielami lub dzier¿awcami) gospodar-

stwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni
co najmniej 1 ha u¿ytków rolnych lub nieruchomoœci s³u¿¹cej
do prowadzenia produkcji w zakresie dzia³ów specjalnych pro-
dukcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo³ecz-
nym rolników, zwanych dalej gospodarstwem,

- prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ w zakresie produkcji roœlinnej
lub zwierzêcej,

- spe³niaj¹ obowi¹zuj¹ce wymogi formalne, zró¿nicowane w za-
le¿noœci od formy prawnej w jakiej jest prowadzona dzia³alnoœæ
rolnicza.

NA JAKIE OPERACJE BÊDZIE MOG£A BYÆ PRZYZNANA POMOC?
Pomoc bêdzie mog³a byæ przyznana na operacjê obejmuj¹c¹ wy-
³¹cznie inwestycje zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci rolni-
czej, która m.in.:
- przyczyni siê do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa,

w tym wzrostu wartoœci dodanej brutto w gospodarstwie (GVA)
co najmniej o 10%, w szczególnoœci w wyniku racjonalizacji tech-
nologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu
lub skali produkcji, poprawy jakoœci produkcji lub zwiêkszenia
wartoœci dodanej produktu; poprawy sytuacji w gospodarstwie
w zakresie: ochrony œrodowiska lub warunków utrzymania zwie-
rz¹t, lub higieny i bezpieczeñstwa produkcji, lub infrastruktury
drogowej,

- spe³nia wymagania okreœlone przepisami prawa,
- jest uzasadniona ekonomicznie,
- nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej,
- nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zby-

tu,
- jest realizowana w gospodarstwie, którego wielkoœæ ekonomicz-

na wynosi co najmniej 4 ESU.

JAKIE KOSZTY BÊD¥ MOG£Y PODLEGAÆ REFUNDACJI?
Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:

Agencja

Restrukturyzacji

i Modernizacji

Rolnictwa

Podkarpacki

Oddzia³ Regionalny

- budowy, przebudowy, remontu po³¹czonego z modernizacj¹ bu-
dynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz
do przechowywania, przygotowania do sprzeda¿y lub sprzeda¿y
bezpoœredniej produktów rolnych,

- zakupu maszyn, urz¹dzeñ, wyposa¿enia do produkcji rolnej, prze-
chowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania pro-
duktów rolnych do sprzeda¿y bezpoœredniej, wraz z kosztami
transportu i monta¿u,

- zak³adania lub wyposa¿ania sadów lub plantacji wieloletnich,
z wy³¹czeniem zak³adania plantacji choinek, wiœni, malin, truska-
wek, porzeczek oraz roœlin na cele energetyczne,

- zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury tech-
nicznej wp³ywaj¹cych bezpoœrednio na warunki prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej, w tym utwardzania placów manewrowych,
zakupu i instalacji urz¹dzeñ do pozyskiwania energii ze Ÿróde³
odnawialnych.

JAKA BÊDZIE FORMA, POZIOM I WYSOKOŒÆ POMOCY?
Pomoc bêdzie przyznawana w formie refundacji czêœci poniesio-
nych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom
pomocy jest zró¿nicowany i wynosi: od 40% do 60 % poniesionych
kosztów kwalifikowanych
Maksymalna wysokoœæ pomocy udzielona jednemu beneficjen-
towi i na jedno gospodarstwo w ramach dzia³ania w okresie reali-
zacji PROW 2007-2013 nie mo¿e przekroczyæ 300 tys. z³.; o pomoc
mog¹ ubiegaæ siê równie¿ osoby, które ju¿ korzysta³y z tego dzia-
³ania ale nie wykorzysta³y jeszcze ca³oœci w/w limitu.

GDZIE BÊDZIE MO¯NA SK£ADAÆ WNIOSKI?
Wnioski o przyznanie pomocy nale¿y sk³adaæ osobiœcie albo przez
osobê upowa¿nion¹, bezpoœrednio w Oddziale Regionalnym
ARiMR w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce realizacji operacji (Pod-
karpacki Oddzia³ Regionalny ARiMR). Informacja o mo¿liwoœci
sk³adania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy bêdzie
podawana przez Prezesa Agencji do publicznej wiadomoœci na
stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienni-
ku o zasiêgu ogólnokrajowym.

GDZIE MO¯NA UZYSKAÆ WIÊCEJ INFORMACJI?
- w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR, 35-311 Rzeszów,

al. Rejtana 36, tel. 017/875 60 00.
- w Biurze Powiatowym ARiMR w Le¿ajsku, ul. Mickiewicza 20,

tel. 17 240 23 45.
- pod bezp³atnym numerem infolinii 0-800-38-00-84
- na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz

www.minrol.gov.pl
- wysy³aj¹c e-mail na adres: info@arimr.gov.pl

Program

Rozwoju
Obszarów

Wiejskich
na lata

2007-2013

Modernizacja gospodarstw rolnych nabór wniosków
dla rolników z województwa podkarpackiego
planowany na miesi¹c paŸdziernik 2012 roku

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Franciszkañska M³odzie¿ Oazowa
jest wspólnot¹ m³odzie¿y, dzia³a-
j¹c¹ przy klasztorze OO. Bernar-
dynów w Le¿ajsku, która pragnie
d¹¿yæ do pe³ni ¿ycia chrzeœcijañ-
skiego na wzór œw. Franciszka.

Nasze dzia³ania to miêdzy inny-
mi chwalenie Boga œpiewem, czyn-
ne uczestnictwo w Eucharystii, w³¹-
czanie siê w pomoc bliŸniemu przez
ró¿ne wspólne akcje, uczestnictwo
w cotygodniowych spotkaniach for-
macyjnych. Spotkania te podzielo-
ne s¹ na 4 stopnie. Ka¿dy ze stopni
podejmuje wa¿ne zagadnienie
w formacji uczestnika FMO. Uko-
ronowaniem naszej formacji rocz-
nej na Baszcie s¹ oazy wakacyjne -
rekolekcje. S¹ to wyjazdy, które bê-
dziemy wspominaæ do koñca ¿ycia.
Wiêkszoœæ z nas czeka na te 15 dni
przez ca³y rok. Po tym czasie wraca
siê odmienionym i z nowym zapa-
³em do dzia³ania i zmian w sobie.

Ka¿dy „przebyty” w ci¹gu roku
stopieñ koñczy siê na rekolekcjach
w ró¿nych miejscach, do których
przyje¿d¿aj¹ grupy z poszczegól-
nych oaz z naszych bernardyñskich
klasztorów. W tym roku wyjechali-
œmy na nastêpuj¹ce turnusy: Dzie-
ci Bo¿e (m³odsze) - w Le¿ajsku; Dzie-
ci Bo¿e (starsze) - w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej; Stopieñ 0 (po 1 klasie gim-
nazjum) – w Wetlinie; Stopieñ 1 (po
2 klasie gimnazjum) – w Dukli; Sto-

Wakacyjne rekolekcje m³odzie¿y z Baszty

W dniach 20-29.08. br. mieliœmy
okazjê – zespó³ Drogowskaz dzia-
³aj¹cy przy klasztorze oo. Bernar-
dynów w Le¿ajsku, wraz z naszym
kapelanem O. Bartymeuszem – od-
powiedzieæ na zaproszenie wspó³-
braci z dwóch bernardyñskich
klasztorów znajduj¹cych siê we
W³oszech i wyruszyæ na muzyczny
podbój Italii.

By³a to doskona³a okazja, by zwie-
dziæ jedn¹ z piêkniejszych czêœci
Europy – W³ochy, które powita³y
nas gor¹cym s³oñcem i przepiêk-
nymi widokami. W trakcie podró-
¿y zwiedziliœmy wspania³e miejsca
powoduj¹ce w nas zachwyt i nie-
kiedy zadumê.

Najpierw Padwa le¿¹ca w p³n.-
wsch. czêœci kraju, gdzie mieliœmy
okazjê zwiedziæ grób œw. Antonie-
go – jednego z najbardziej czczo-
nych œwiêtych we W³oszech. Na-
stêpnie udaliœmy siê do naszego
bernardyñskiego klasztoru w Arez-

Zespó³ „Drogowskaz” we W³oszech
zo, le¿¹cego w Toskanii, gdzie spê-
dziliœmy 3 noce. By³a to nasza baza,
z której wyje¿d¿aliœmy do Asy¿u
pod¹¿aj¹c œcie¿kami œw. Francisz-
ka, odwiedzaj¹c jego dom narodzin
oraz La Vernê, gdzie œwiêty otrzy-
ma³ stygmaty. W jeden z wieczo-
rów zagraliœmy tak¿e krótki kon-
cert ku uciesze i radoœci W³ochów.
Prawdziwym przebojem okaza³a siê
dobrze znana wszystkim „Barka”.

W 4 dniu naszych wakacji udali-
œmy siê do Settebagni, gdzie zago-
œciliœmy na 4 dni. Na koniec naszej
podró¿y zaplanowaliœmy zwiedziæ
pere³ki W³och tj. Rzym, Watykan
oraz Wenecjê. Podziwialiœmy piêk-
no tych miejsc, zabytki, architek-
turê itp. Poza zwiedzaniem by³ czas
relaksu jak to zwykle na wakacjach
bywa: grillowanie, wspólne œpiewy
wieczorami, pla¿owanie czy k¹piel
w morzu. Nie odpoczywaliœmy
równie¿ od muzykowania daj¹c dwa
koncerty. Na d³ugo bêdziemy
wspominaæ chwile prze¿yte na
pó³wyspie apeniñskim.

Zespó³ Drogowskaz

pieñ 2 (po 3 klasie gimnazjum) –
w Przeworsku; Stopieñ 3 (po 1 kla-
sie szko³y œredniej) – w Skêpem.

Ja wraz z moj¹ grup¹ w tym roku
skoñczy³am swoj¹ formacjê
„trójk¹” w Skêpem, ma³ej miejsco-
woœci po³o¿onej nad jeziorem, nie-
daleko Torunia. Poza obowi¹zkowy-
mi punktami planu dnia czêsto
wychodziliœmy nad jezioro pop³y-
waæ rowerkami wodnymi, kajaka-
mi lub po prostu siê poopalaæ. Po-
nadto zwiedzaliœmy jeszcze piêkne
miasto Toruñ, gdzie œwiadczyliœmy
o naszej wierze œpiewaj¹c na rynku
oazowe piosenki.

A jak wygl¹da taki typowy plan
dnia rekolekcyjnego? Dzieñ rozpo-
czynamy wspóln¹ modlitw¹ i pysz-
nym œniadaniem. PóŸniej wype³nia-
my swoje dy¿ury, zmywamy, sprz¹-
tamy, ¿eby nam siê lepiej mieszka-
³o. Przed obiadem odbywaj¹ siê jesz-
cze spotkania w grupach, na któ-
rych swobodnie mo¿emy poruszaæ
tematy dla nas wa¿ne i trudne. Jest
to najlepsza okazja do „wygadania
siê” ze swoich w¹tpliwoœci, wyra¿e-
nia swojego zdania i poznania opi-
nii innych naszych rówieœników na
tematy, których zwykle w gronie
znajomych siê nie porusza. Najwa¿-

niejszym momentem dnia jest Eu-
charystia. Sami przygotowujemy
œpiew i liturgiê, wiêc s¹ to takie „na-
sze” Msze, które prze¿ywa siê ca³-
kiem inaczej ni¿ niedzieln¹ mszê
œwiêt¹ w swojej parafii. Poza tym
mamy jeszcze œpiew, ró¿ne spotka-
nia, ogl¹danie filmów, czy inne cie-
kawe formy spêdzania wspólnego
czasu. Po spêdzonych razem 15
dniach na modlitwie, formacji i za-
bawie bardzo siê ze sob¹ z¿yliœmy,
narodzi³y siê b¹dŸ utrwali³y kilku-
letnie przyjaŸnie. Czas rekolekcji to
chyba najlepiej spêdzona czêœæ wa-
kacji. Aneta Pucia
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Ka¿dy z absolwentów to inna,
wyj¹tkowa i niepowtarzalna histo-
ria ¿ycia. Nie brakowa³o równie¿
w stuleciu istnienia szko³y ¿ydow-
skich uczniów. Dziœ chcemy zwró-
ciæ uwagê na historiê ¿ycia jedne-
go z nich, a opowie nam j¹ pan
Zbigniew Larendowicz – równie¿
absolwent tej szko³y, obecnie licz¹-
cy 96 lat!

Ma³gorzata Bechta: Panie
Zbigniewie, pan pamiêta cza-
sy, gdy w Le¿ajsku powsta³a
szko³a, której spadkobierczy-
ni¹ jest obecny Zespó³ Szkó³
Licealny. Ilu w tym czasie ¿y³o
¯ydów w naszym mieœcie?
Zbigniew Larendowicz: W pierw-

szym roku istnienia szko³y, czyli
w 1912 r. Le¿ajsk liczy³ 5 296 miesz-
kañców, w tym 1705 ¯ydów. Gdy-
by przeliczyæ to na udzia³ procen-
towy, to wysz³oby nam, i¿ popula-
cja ¿ydowska w tamtym czasie sta-
nowi³a w Le¿ajsku ok. 32,2 %.
W kolejnych latach by³o podobnie
i mniej wiêcej na takim samym po-
ziomie utrzymywa³a siê ta liczba,
tzn.: w 1936 r. mieszkañców by³o
5507, w tym ¯ydów: 1746 co daje
31,7%. Z kolei tu¿ przed wybuchem
wojny w 1939 r. wszystkich Le¿ajsz-
czan by³o 5 689, ¯ydów: 1765, co
daje 32,2%.

A jak wygl¹da³a edukacja
dzieci ¿ydowskich? Ile ich
chodzi³o wówczas do le¿aj-
skiego gimnazjum?
W pierwszym roku szkolnym

(1912/1913) funkcjonowania gim-
nazjum uczêszcza³o 68 Polaków
i 7 ¯ydów, co daje liczbê ogóln¹
75 uczniów. Dla porównania
w 1932 r. ¯ydów by³o ju¿ 30 i 290
Polaków, razem 320 gimnazjalistów.

Jaki by³ stosunek ¯ydów do
nauki?
¯ydzi ka¿de dziecko dawali do

szko³y. Decyduj¹cy jednak by³
pierwszy rok nauki. Gdy ten ma³y
¯yd wykazywa³ siê zdolnoœciami to
wówczas kontynuowa³ naukê. Gdy
jednak okazywa³ siê niezbyt zdol-
nym dzieckiem, wtedy po nabyciu
podstawowej wiedzy zwi¹zanej z li-
czeniem zabierany by³ ze szko³y, by
przyuczaæ go do prowadzenia tzw.
drobnego handlu. Wiedza, któr¹
posiad³ w tak krótkim czasie nauki
mia³a mu wystarczyæ do tego, by
prowadziæ handel w ograniczonym
zakresie. Zdolni uczniowie pozo-
stawali w szkole i kszta³cili siê dalej.
St¹d te¿ w dokumentach szkolnych
mo¿na zauwa¿yæ, i¿ wielu ¿ydow-
skich dzieci rozpoczyna³o naukê,
ale egzaminy dojrza³oœci zdawa³a
tylko czêœæ z nich. Ci jednak, któ-
rzy zdawali maturê to byli napraw-
dê inteligentni absolwenci.

Czy by³y zawody, które cieszy³y
siê wyj¹tkow¹ popularnoœci¹
wœród ¯ydów?
¯ydzi zdecydowanie wybierali

medycynê chc¹c byæ lekarzami lub
stomatologami. Drugim kierun-
kiem by³o prawo, przy czym
w wiêkszoœci zawodem prawni-
czym, który cieszy³ siê wyj¹tkow¹
popularnoœci¹ by³a adwokatura.

Nie brakuje zapewne cieka-
wych polsko-¿ydowskich przy-
jaŸni z tamtego czasu. Czy
któregoœ z pana ¿ydowskich
kolegów szczególnie Pan
zapamiêta³?
To prawda, ciekawych historii

z ¿ycia szko³y z tamtego okresu jest
naprawdê wiele. Warto wspomnieæ
chocia¿by historiê ¿ycia jednego
z moich ¿ydowskich kolegów.

Przyszed³ on do naszej szko³y
z podwójnym nazwiskiem: Stern-
licht-Schwartz. Pierwsze nazwisko
by³o po matce, a drugie po ojcu. Na
imiê mia³ Herman. Dla nas kolegów
to by³ „Hesiu”. Uczêszcza³ do le¿aj-
skiego gimnazjum w latach szkol-
nych: od 1929/30 r. do 1933/34 r. Do
Le¿ajska przyby³ za profesorem mu-
zyki, który przeniós³ siê z Prywatne-
go Gimnazjum z Przeworska. Ów
profesor chcia³ za³o¿yæ w Le¿ajsku
orkiestrê symfoniczn¹, a ¿e Hesiu by³

niezwykle uzdolniony muzycznie,
przekona³ go, a¿eby wraz z nim prze-
niós³ siê do Le¿ajska.

Herman urodzi³ siê w 1914 r.
– w rok wybuchu I wojny œwiato-
wej, w wêgierskiej rodzinie ¿ydow-
skiej. Jego ojciec, po wybuchu woj-
ny, wyjecha³ z Wêgier do Ameryki,
a matka z ma³ym Hesiem przyje-
cha³a do Polski – do Przeworska,
gdzie pos³a³a ch³opca do gimna-
zjum prywatnego. Herman po
skoñczeniu trzech klas przeniós³ siê
wraz z profesorem od muzyki do
Le¿ajska, gdzie kontynuowa³ na-
ukê a w 1934 r. zdawa³ maturê.

Czy Hesiu by³ zdolnym
uczniem?
Herman by³ œrednim uczniem.

Za to wyró¿nia³ siê zdolnoœciami
muzycznymi: gra³ na skrzypcach,
banjo i flecie-picolo. Gdy Hesiu
przyjecha³ do Le¿ajska, nie miesz-
ka³ tak jak to by³o przyjête na stan-
cjach u innych ¯ydów, ale zawsze
wybiera³ polskie mieszkania. Po-
nadto by³y to katolickie rodziny
i tak¿e z kolegami-katolikami siê
przyjaŸni³. Co wiêcej na naszej obo-
wi¹zkowej lekcji religii równie¿ za-
wsze by³ obecny. Nie bra³ udzia³u
w zajêciach prowadzonych przez
rabina dla pozosta³ych ¿ydowskich
dzieci prowadzonych w oddziel-
nych pomieszczeniach. Zawsze
pozostawa³ z nami-katolikami i s³u-
cha³ lekcji religii prowadzonej przez
naszego katechetê.

Nie zapomnê równie¿ niedziel-
nych zbiórek na tzw. „gazonie” –
czyli placu, gdzie teraz mieœci siê
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej. Wszyst-
kie klasy: od pierwszej do ósmej,
dziewczêta i ch³opcy zbierali siê co
tydzieñ rano, by po sprawdzeniu
listy obecnoœci przemaszerowaæ pa-
rami do koœcio³a na Mszê Œw. Ku
naszemu zdziwieniu co tydzieñ
obecny by³ równie¿ Hesiu przyno-
sz¹c zawsze ze sob¹ skrzypce.
Wspólnie z nami uczestniczy³ we
Mszy, urozmaica³ nasze nabo¿eñ-

stwa graj¹c najpiêkniejsze pieœni
religijne.

Co siê sta³o z Hesiem po matu-
rze? Czy nadal utrzymywa³ pan
z nim kontakt?
Po maturze w 1934 r. s³uch po

Hesiu zagin¹³. Nikt nie wiedzia³ co
siê z nim sta³o. Kontakt nam siê
urwa³. Dopiero po wojnie dowiedzia-
³em siê o jego losach… Hesiu za oku-
pacji niemieckiej by³ dyrygentem
orkiestry w Krynicy-Zdroju. Prawdo-
podobnie ktoœ go rozpozna³. Wyda³
Niemcom. Zosta³ rozstrzelany…

Myœlê, ¿e œwiat muzyczny wiele
straci³, Hesiu by³ naprawdê niezwy-
kle utalentowany. Móg³ wiele osi¹-
gn¹æ. Niestety jego ¿ycie potoczy-
³o siê inaczej. Takich historii jest
bardzo wiele.

Nie wszystkie historie ̄ ydów
koñcz¹ siê jednak tak smutno…
To prawda! Wielu ̄ ydów emigro-

wa³o do Ameryki. Tak jak ojciec He-
sia. Jak wspomnia³em wczeœniej, wy-
jecha³ on do Ameryki zaraz po wy-
buchu I wojny œwiatowej zostawia-
j¹c ¿onê z ma³ym Hermanem. Ni-
gdy ju¿ nie wróci³ do Polski.
W Ameryce za³o¿y³ now¹ rodzinê.
Urodzi³ mu siê drugi (po Hesiu) syn:
Bernard Schwartz. O ile to imiê i
nazwisko zapewne niewiele Pani
mówi, to zapewne o Tony

,
m Cur-

tis
,
ie Pani s³ysza³a…

Tony Curtis to s³ynny amery-
kañski aktor, znany by³ m.in.
z komedii „Pó³ ¿artem, pó³
serio”, gdzie wyst¹pi³ u boku
Marilyn Monroe.
Zgadza siê, a czy Pani wie, ¿e Ber-

nard Schwartz i Tony Curtis to jed-
na i ta sama osoba?!

Tak jak ju¿ wspomnia³em Ber-
nard Schwartz by³ niejako bratem
(jednak¿e po innej matce) Hesia,
urodzi³ siê 3 czerwca 1925 r. w No-
wym Jorku. Gdy Bernard rozpoczy-
na³ karierê aktorsk¹ w 1949 r. przyj¹³
imiê Tony Curtis. W trwaj¹cej nie-

¯ydzi w historii
szko³y
W czerwcu br. Zespó³ Szkó³ Lice-
alnych w Le¿ajsku œwiêtowa³ Ju-
bileusz 100-lecia. Obchody trwa³y
trzy dni i zgromadzi³y oko³o 1000
absolwentów. Oprócz oficjalnej
czeœci Jubileuszu chyba najbar-
dziej poruszaj¹ce by³y spotkania
klasowe przy kawie i ciastku. Ile¿
by³o ³ez wzruszenia przy witaniu
siê z kolegami i kole¿ankami
z m³odoœci, niejednokrotnie wi-
dzianymi ponad 50 lat temu!

��Herman Sternlicht-Schwartz oraz jego

przyrodni brat Bernard Schwartz czyli

Tony Curtis.
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100-LECIE ZSL W LE¯AJSKU �

1. Ader Chaim _______________ 1912-1914
2. Adler Dawid ______________ 1912-1914
3. Anfang Abba Joel __________ 1931 __________ 1936/37
4. Bakon Israel ______________ 1931
5. Bohrer Chaja _____________ 1927-31 _______ 1932/33
6. Bohrer Nina ______________ 1931 __________ 1937/38
7. Brüll Ryfka _______________ 1930 __________ 1935/36
8. Dominitz Ettel
9. Goldman Pinkas ___________ 1930
10. Goldschmid Salomon _______ 1912-1914 _____ 1919/20
11. Goldwurm Leopold ________ 1927
12. Grünberg Meilech __________ 1926-30 _______ 1932/33
13. Feigenbaum Markus ________ 1927-31 _______ 1934/35
14. Feldman Markus ___________ 1927-30 _______ 1932/33
15. Heiselbeck Naftali __________ 1912-14 _______ 1920/21
16. Hirschfeld Etla ____________ 1923-30 _______ 1929/30
17. Hirschfeld Gizela __________ 1930
18. Hirschfeld Mechel __________ 1927-30
19. Holloszytz Rachela _________ 1923-25
20. Horn Sender _____________ 1913-14
21. Horn Lieba _______________ 1923-26 _______ 1925/26
22. Horn Rachela _____________ 1923 __________ 1924/25
23. Israel Fryderyka ___________ 1927-31 _______ 1933/34
24. Israel Henryk _____________ 1924-31 _______ 1931/32
25. Je¿ower Irena _____________ 1912-14
26. Jose Józef _______________ 1913 __________ 1918/19
27. Kühnberg Zofia ___________ 1930 __________ 1933/34
28. Lauter Regina ____________ 1926 __________ 1925/26
29. Liebermann Etla ___________ 1927-31 _______ 1932/33
30. Mandel Stela _____________ 1931 __________ 1938/39
31. Narzisenfeld Hersch ________ 1930
32. Narzisenfeld Ró¿a _________ 1930 __________ 1933/34

33. Orbach Sina ______________ 1912-14
34. Orbach Józef _____________ 1913
35. Puderbeutel Ettla __________ 1923-29 _______ 1929/30
36. Puderbeutel Jakób _________ 1930
37. Puderbeutel Gerschon ______ 1927-31
38. Puderbeutel Reisla _________ 1923-28 _______ 1925/26
39. Reichental Salomon ________ 1927-30
40. Reichental Józef ___________ 1913
41. Reichental Isak ____________ 1923 __________ 1924/25
42. Sandbang Frymeta _________ 1931 __________ 1934/35
43. Sternlicht-Schwartz Herman __ 1931 __________ 1933/34
44. Schmalz Moj¿esz __________ 1913
45. Singer Rachela ____________ 1924-31 _______ 1931/32
46. Singer Jakób _____________ 1927
47. Siegell Biena ______________ 1928 __________ 1929/30
48. Spatz Chanina Jakób _______ 1928
49. Spatz Efraim _____________ 1912-14
50. Spatz Samuel _____________ 1928-31 _______ 1934/35
51. Stossvogel Hendlka ________ 1930
52. Tannenbaum Hersch _______ 1928 __________ 1929/30
53. Tannenbaum Leiser ________ 1927 __________ 1929/30
54. Uher Blüma ______________ 1930
55. Verständig Edmund ________ 1926-30 _______ 1932/33
56. Verständig Leopold ________ 1922-31 _______ 1930/31
57. Verständig Zygmunt _______ 1928
58. Wagner Feiwel ____________ 1923-25
59. Wallach Estera ____________ 1930
60. Waller Beila _______________ 1930
61. Waller Etla _______________ 1923-31 _______ 1929/30
62. Waller Debora ____________ 1923
63. Zuckhaft Leon ____________ 1927/28

mal 60 lat karierze zagra³ w ponad
120 filmach. Zmar³ 29 wrzeœnia
2010 r. w wieku 85 lat.

Tony Curtis, jeszcze jako Bernard
Schwartz, podczas II wojny œwia-
towej walczy³ na Pacyfiku, we wrze-
œniu 1945 r. ogl¹da³ podpisanie
przez Japoniê aktu kapitulacji
z pok³adu okrêtu zacumowanego
w Zatoce Tokijskiej. Po demobiliza-
cji rozpocz¹³ studia aktorskie – by³
w jednej klasie z Walterem Matthau
i Rodem Steigerem.

S³awê filmow¹ przynios³a mu rola
agenta gwiazd show-biznesu w bru-
talnym „S³odkim smaku sukcesu”
u boku Burta Lancastera. Za rolê
w filmie „Ucieczka w kajdanach”
u boku Disneya Poitiera otrzyma³ no-
minacjê do Oskara. W 1959 r. zagra³
w „Pó³ ¿artem, pó³ serio” – filmie
uznanym przez Amerykañski Insty-
tut Filmowy za najlepsz¹ komediê
w historii amerykañskiego kina.

Mo¿naby wiêc, trochê ¿artobli-
wie, pokusiæ siê o stwierdze-
nie, ¿e losy rodziny Tony’ego
Curtis’a – jednego z najwiêk-
szych gwiazdorów amerykañ-
skiego kina zwi¹zane s¹
z Le¿ajskiem…
Dziêkujê za rozmowê.

REGULAMIN

Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE” w Nowej Sarzynie
og³asza osiemnast¹ edycjê Miêdzynarodowych Spotkañ Poetów „Wrze-
ciono”.
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, których pasj¹ jest twór-

czoœæ poetycka.
2. Uczestnicy nadsy³aj¹ po trzy w³asne utwory, dot¹d nigdzie nie publi-

kowane (forma i kszta³t poetycki utworów dowolne).
3. Prace winny byæ w maszynopisie w piêciu egzemplarzach z zamiesz-

czonym imieniem i nazwiskiem oraz aktualnym adresem zamieszkania.
4. Ostateczny termin nadsy³ania utworów konkursowych up³ywa
z dniem 5 listopada 2012 r. i nale¿y kierowaæ je na adres:
Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE”
37-310 Nowa Sarzyna, ul. Azalii Pontyjskiej 9, woj. podkarpackie
tel. kom. 602 842 778
5. Nades³ane prace oceniaæ bêd¹ kompetentni jurorzy, którzy przyznaj¹

nagrody i wyró¿nienia.
6. Laureaci „WRZECIONA – 2013” zostan¹ powiadomieni drog¹ kore-

spondencyjn¹.
7. Fina³ spotkañ nast¹pi 28 stycznia 2013 r. w Nowej Sarzynie (szczegó-

³y podane zostan¹ w w/w korespondencji).
8. Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny, organizatorzy zapewniaj¹

zakwaterowanie i wy¿ywienie.
9. Materia³ów nades³anych na konkurs nie zwraca siê.

Z poetyckim pozdrowieniem
Roman Kostyra

XIX Miêdzynarodowe Spotkania Poetow
„WRZECIONO – 2013”

* Nie wszystkie dzieci ¿ydowskie rozpoczynaj¹ce naukê zdawa³y maturê. Decyduj¹cy by³ pierwszy rok, po którym albo ma³y ̄ yd kontynuowa³
naukê albo po zdobyciu podstawowej wiedzy w zakresie liczenia by³ przygotowywany do zawodu kupca. St¹d te¿ przy niektórych osobach
nie ma daty przyst¹pienia do matury, poniewa¿ nie wykazywali oni wiêkszych zdolnoœci w pobieraniu nauki i ich edukacja zakoñczy³a siê na
pierwszym roku w szkole.

¯ydzi – uczniowie i uczennice Gimnazjum Le¿ajskiego
Rok przyst¹pie-

nia do egzaminu

dojrza³oœci

Lp. Nazwisko i imiê W latach

Rok przyst¹pie-

nia do egzaminu

dojrza³oœci

Lp. Nazwisko i imiê W latach

W nastêpnym „Kurierze Powiato-
wym” koniecznie przeczytaj: Losy le-
¿ajskich ¯ydów po wybuchu II wojny
œwiatowej.

Wœcieklizna jest chorob¹ œmierteln¹. Zaka¿enie nastêpuje

przez kontakt ze œlin¹ chorego zwierzêcia.

W zwi¹zku z powy¿szym zaleca siê:

�Unikanie kontaktu z nieznanymi lub dzikimi zwierzêtami,

w szczególnoœci tymi, które zachowuj¹ siê nietypowo – np.

nie uciekaj¹ przed cz³owiekiem,

�Po stwierdzeniu obecnoœci tego typu zwierzêcia w okolicy

obejœcia zaleca siê sprawdzenie czy zwierzêta domowe nie

zosta³y pok¹sane. Czynnoœæ tê nale¿y wykonywaæ w rêkawi-

cach ochronnych. W ka¿dym przypadku podejrzenia pok¹sa-

nia zwierzêcia domowego nale¿y skontaktowaæ siê z leka-

rzem weterynarii,

�Je¿eli nast¹pi kontakt z pogryzionym, nieznanym lub dzikim

zwierzêciem: pok¹sanie, zetkniêcie jego œliny ze skór¹ cz³o-

wieka nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ siê do lekarza zawiadamia-

j¹c go o tym fakcie.

W zwi¹zku z potwierdzonym
zachorowaniem na wœciekliznê

zwierzêcia leœnego – kuny
na terenie Powiatu Le¿ajskiego

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Le¿ajsku zwraca siê

do mieszkañców powiatu le¿ajskiego o zachowanie ostro¿noœci

w kontaktach z nieznanymi zwierzêtami.
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Trzecie spotkanie w ramach

Comeniusa: RUMUNIA

By³o to ju¿ trzecie spotkanie
w ramach realizowanego projektu,
w którym bior¹ udzia³ szko³y
z 6 pañstw: Niemcy – koordyna-
tor, Polska, Czechy, W³ochy, Turcja
i Rumunia.

Podró¿ swoj¹ odbyli busem, po-
konuj¹c tam i z powrotem ponad
2000 kilometrów, przemierzaj¹c
Rumuniê z pó³nocy na po³udnie
i z po³udnia na pó³noc.

Na miejscu, w mieœcie Craiova
polscy uczniowie, jako jedyni, za-
mieszkali u swoich rumuñskich
kolegów i kole¿anek (wczeœniej
goœcili ich u siebie w domach),
poznaj¹c inn¹ kulturê, obyczaje,
prze³amuj¹c stereotypy, rozmawia-
j¹c o ró¿nych problemach w jêzy-
kach obcych – niemieckim lub an-
gielskim. Pozostali uczniowie z Tur-
cji, Niemiec i W³och zamieszkali
ze swoimi nauczycielami w hote-
lu.

W szkole Nationalkollegium
„Elena Cuza” wszyscy uczniowie
wziêli udzia³ w zajêciach lekcyjnych
z matematyki, jêzyków obcych, fi-
zyki, geografii oraz warsztatach te-
matycznych, dotycz¹cych motywu
przewodniego projektu, czyli „wê-
drówki”.

Podczas wspólnych wieczorów
mia³y miejsce dyskusje o postêpach
w realizacji projektu oraz planach
na przysz³y rok szkolny.

Oprócz zajêæ w szkole wszyscy
uczestnicy spotkania mieli mo¿li-
woœæ poznania Rumunii, a w szcze-
gólnoœci Oltenii, jej wa¿nych po-
staci, wspania³ych miejsc podczas
wycieczek zorganizowanych przez
organizatorów. Du¿e wra¿enie zro-
bi³a na uczestnikach jasknia kobiet
„pestera muierilor”, le¿¹cy u pod-
nó¿a Karpat œwiêty klasztor Hore-

zu, rzeŸby Constantina Brancusi
czy trzeci co do wielkoœci w Euro-
pie park „Nicolae Romanescu”
w Craiovej.

Szczególne miejsce podczas pod-
ró¿y przez Rumuniê zajê³o równie¿
zwiedzanie zamku legendarnego
Draculi w Bran oraz stolicy – Buka-
resztu, zadziwiaj¹cego swym piêk-
nem, okaza³ymi budynkami i pla-
cami. W Bukareszcie uczniowie
i nauczyciele naszej szko³y mieli
mo¿liwoœæ uczestnictwa we mszy
œwiêtej odprawianej w jêzyku pol-
skim przez ksiêdza o korzeniach
rumuñskich, ale doskonale w³ada-
j¹cego jêzykiem polskim, studiuj¹-
cego i pracuj¹cego wczeœniej w Pol-
sce.

Po¿egnaniu z Rumuni¹ towarzy-
szy³o morze ³ez, poniewa¿ zawarte
przyjaŸnie, wspólnie spêdzony czas
i liczne wêdrówki zbli¿y³y do siebie
m³odzie¿ z tak odmiennych euro-
pejskich krajów... Ale o to chyba
tak naprawdê chodzi, nieprawda¿?

Nastêpne spotkanie w Turcji –
w paŸdzierniku 2012.

Ewa Kwitkowska
Joanna Maj

ZSL

W czerwcu br. 8 uczniów z Tech-
nikum nr 2 w Le¿ajsku (Jacek Cza-
pla, Aleksandra Gronowicz, Patryk
£êcki, Dominik Ksi¹¿ek, Damian
Szarek, Paulina Kania, Magdale-
na Jaworowska, Katarzyna Maj-
der) oraz 5 nauczycieli ZSL
im. B. Chrobrego w Le¿ajsku (Jo-
anna Maj, Ewa Kwitkowska, Ma³-
gorzata Urbañska, Bogus³aw Maj-
cher i Andrzej Majewski) wziê³o
udzia³ w spotkaniu Comenius/
Wanderung, które odby³o siê
w Rumunii/Craiova.

�W Bukareszcie.

OG£OSZENIE P£ATNE
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W Turnieju, który odby³ siê 22.07
br. uczestniczy³o 5 dru¿yn: Samo-
rz¹d Powiatowy, KP Gorzyce, Wól-
ka Grodziska, Orze³ Rudnik, Z³ot-
san Kury³ówka

W wyniki turnieju dru¿yny zajê³y

nastêpuj¹ce miejsca:

1. Z³otsan Kury³ówka; 2. KP Gorzy-

ce; 3. Samorz¹d Powiatowy; 4. Wól-

ka Grodziska; 5. Orze³ Rudnik.

Najlepszy zawodnik turnieju: Ma-

rek Kogut - Samorz¹d Powiatowy.

Najlepszy bramkarz turnieju: Da-

riusz Pêdziwiatr - Z³otsan Kury³ów-

ka.

Najstarszy zawodnik turnieju: Zbi-

gniew D¹bek - Wólka Grodziska.

Król strzelców: Grzegorz Baj – Z³ot-

san Kury³ówka.

LE¯AJSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE by³ wspó³organizato-
rem  obozu sportowo-rekreacyjnego, który siê odby³ w Mikoszewie nad
Morzem Ba³tyckim dniach 30 czerwca do 8 lipca br. Uczestniczyli
w nim cz³onkowie IKO Le¿ajsk z Dojo – Le¿ajsk, Nowa Sarzyna
i Rudnik. Codziennie uczestnicy brali udzia³ w porannej zaprawie,
treningach karate na œwie¿ym powietrzu i sali gimnastycznej. Zorgani-
zowano turnieje  pi³ki no¿nej. W programie obozu by³y wycieczki do
kina 5D w Gdañsku, Muzeum Stutthof w Sztutowie i przejœcie przez
park linowy w miejscowoœci Stegna. W przedostatni dzieñ obozu odby³
siê egzamin na stopnie kyu i sayonara. Zajêcia prowadzi³ sensei
D. Burda. Obóz zosta³ zorganizowany z pomoc¹ Urzêdu Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna i Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku za co
uczestnicy serdecznie dziêkuj¹.

Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e dla
Centrum Sztuk Walki i Sportu
w Le¿ajsku by³ to owocny sezon.
M³odzi adepci karate zdobyli do-
œwiadczenia na ró¿nych zawo-
dach, seminariach jak te¿ obozach
szkoleniowych.

Nasze centrum uczestniczy³o
w dwóch obozach letnich, na któ-
rych uczniowie zdobywali wy¿sze
stopnie szkoleniowe. W dniach od
7 do 14 lipca 2012 r. w hotelu

Turniej Oldboi im. Józefa Hajdasza

�Dru¿yna reprezentuj¹ca Powiat Le¿ajski.

W dniach od 22 do 27 lipca odby³
siê obóz sportowy Karate Shinky-
okushinkai w Rytrze. W obozie tym
uczestniczy³o 89 osób z klubów:
Krosna, Kolbuszowej, Pustkowa,
Tarnowa, Le¿ajska, Brzozowa,
Gromnika i D¹browy Tarnowskiej.
Punktem kulminacyjnym by³ eg-
zamin na stopnie mistrzowskie
Dan. Z CSW Le¿ajsk do egzaminu
przyst¹pi³o 2 uczestników obozu
sempai Andrzej Smycz i sempai
Adam WylaŸ. Z przyjemnoœci¹
informujemy ¿e po ciê¿kim, po-
nad trzygodzinnym egzaminie
technicznym i teœcie Kumite prze-
prowadzonym przez Branch Chief
WKO shihan Wies³awa Gwizd
5 Dan, nasi instruktorzy zdali eg-
zamin pozytywnie otrzymuj¹c
1 Dan (mistrzowski pas). Egzamin
by³ poprzedzony kilkumiesiêcz-
nym ciê¿kim treningiem zwi¹za-

Obóz sportowy w Mikoszewie

nym z ogromnym wysi³kiem fizycz-
nym co zaowocowa³o pozytywnym
zdaniem egzaminu.

Centrum Sztuk Walki i Sportu
w Le¿ajsku jest jedynym klubem
w powiecie le¿ajskim który mo¿e po-
szczyciæ siê posiadaniem 3 mistrzow-
skich pasów w Karate: Sensei Adam
Dziki 3 dan, Sensei Andrzej Smycz
1 dan, Sensei Adam WylaŸ 1 dan.

Nowym mistrzom gratulujemy
zdanego egzaminu i ¿yczymy dal-
szej pracy w zdobywaniu pasów
mistrzowskich. Osu! MD.

Czarne Pasy w Centrum Sztuk Walki

i Sportu w Le¿ajsku

�Od lewej Andrzej Smycz, Adam Dziki,

Adam WylaŸ

Podsumowanie sezonu

dla Centrum Sztuk Walki i Sportu w Le¿ajsku

Zdjêcia z poszczególnych etapów do obejrzenia w galerii:
www.karate-lezajsk.pl, czy te¿ www.sztukiwalki.lezajsk.pl

„CHEMES” nad Zempliñsk¹ Sirav¹
na S³owacji odby³ siê I letni obóz
karate Kyokushin zorganizowany
we wspó³pracy z Kroœnieñskim
Klubem Kyokushin Karate. Klub
uczestniczy³ te¿ w drugim obozie
letnim, który odby³ siê w miejsco-
woœci Rytro w dniach od 22 do 27
lipca 2012 r. (wiêcej informacji
obok), na zakoñczenie którego
odby³ siê egzamin na kyu oraz stop-
nie mistrzowskie DAN. MD.
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Ju¿ po raz dwunasty w niedzielê
5 sierpnia 2012r. wêdkarze stanêli
w szranki o Puchar Starosty Le¿aj-
skiego. Tradycyjnie, zawody odby³y
siê nad zbiornikiem wodnym „Czy-
ste” w Grodzisku Dolnym, a ich
organizatorem, wzorem ubieg³ych
lat, by³o Ko³o Wêdkarskie nr 37
„Pstr¹g” w Grodzisku Dolnym.
W zwodach wystartowa³o 16 wêd-
karzy. Po³ów odbywa³ siê metod¹ do-
woln¹ z wy³¹czeniem spinningu na

XIV MARATON WÊDKARSKI
Memoria³ Mieczys³awa Dziurzyñskiego
W dniach 30.06 i 1.07.2012 r. odby³ siê XIV MARATON WÊDKARSKI Memoria³ Mieczys³awa Dziurzyñskiego na zbiorniku „Floryda” w Le¿ajsku.

Startowa³o 21 par tj. 42 zawod-
ników. Puchary ufundowa³o Sta-
rostwo Powiatowe w Le¿ajsku. Na-
grody i puchary wrêcza³ zawodni-
kom Wicestarosta Le¿ajski P. Ma-
rek Kogut oraz Prezes Ko³a PZW
nr 18 „SAN” w Le¿ajsku Kol. An-
drzej D¹browski. Zawody wygra³a
dru¿yna – para:
1. Zbigniew Zalot i Stanis³aw Czar-

niecki– 12800 pkt.

2. Marcin Ramocki i Pawe³ Ramocki

– 6180 pkt.

3. Leszek Borek i Aleksander Kuras

– 3580 pkt.

Puchar za najwiêksz¹ rybê otrzyma-

li: Marcin Ramocki i Pawe³ Ramocki

Zawody sêdziowali: Pawe³ Gdula

i Roman Górski.

Zawody wêdkarskie o Puchar Starosty Le¿ajskiego dwie wêdki. Starosta ufundowa³ pu-
chary za trzy pierwsze miejsca. Po
trzy i pó³ godzinnej rywalizacji
puchary zdobyli:
1 miejsce: Eugeniusz Mœcisz, Ko³o

nr 37 „Pstr¹g” w Grodzisku Dolnym

– 2460 pkt

2 miejsce: Zbigniew Pawul, Ko³o

nr 18 „San” w Le¿ajsku – 2240 pkt

3 miejsce: Arkadiusz Frodyma, Ko³o

nr 31 w Tyczynie – 1660 pkt

Zawody zaszczyci³ swoj¹ obecno-
œci¹ i puchary wrêczy³ Wicestaro-
sta Le¿ajski Pan Marek Kogut.

Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików i M³odziczek
w kolarstwie szosowym

W dniu 28.08.2012r. w Nowej Sarzynie odby³y siê

Wyœcig przeprowadzono dla
dziewcz¹t i ch³opców w dwóch
konkurencjach – jazda dwójkami
na dystansie 10 km oraz wyœcig ze
startu wspólnego na dystansie
35 km. Organizatorem zawodów
by³a Podkarpacka Federacja Spor-

tu w Rzeszowie oraz Kolarski Lu-
dowy Klub Sportowy „Azalia”
w Brzózie Królewskiej. Puchary
oraz nagrody dla zwyciêzców w po-
szczególnych konkurencjach
ufundowa³o Starostwo Powiatowe
w Le¿ajsku.

Klasyfikacja generalna:

Wyœcig dwójkami

w kategorii M³odziczka

I miejsce – Wiktora Kostyra, Kata-

rzyna Socha – FML Poltino Azalia

Brzóza Królewska

II miejsce – Alicja Garncarz, Mag-

dalena Zieliñska – UKS Sokó³ Kêty

III miejsce – Ewelina Sikora, Alek-

sandra Dudzik – WKLS Krakus BBC

Czaja

Wyœcig dwójkami

w kategorii M³odzik

I miejsce – Grabarz Sebastian, Woj-

ciech Miazga – FML Poltino Azalia

Brzóza Królewska

II miejsce – Krystian Wójs, J¹ka³a

Jakub – UKS Zawojak Zawoja

III miejsce – Adam Jagie³a, Szymon

Tracz – WKLS Krakus BBC Czaja

Wyœcig ze startu wspólnego

w kategorii M³odziczka

I miejsce – Wiktora Kostyra – Mistrz

Makroregionu – rok 2012 – FML

Poltino Azalia Brzóza Królewska

II miejsce – Alicja Garncarz – I Wice

Mistrz Makroregionu – rok 2012 –

UKS Sokó³ Kêty

III miejsce – Magdalena Zieliñska –

II Wice Mistrz Makroregionu- rok

2012 – UKS Sokó³ Kêty

Wyœcig ze startu wspólnego

w kategorii M³odzik

I miejsce – Jakub Murias – Mistrz

Makroregionu – rok 2012 – CWKS

Resovia Rzeszów

II miejsce – Wojciech Miazga – I Wice

Mistrz Makroregionu – rok 2012 –

FML Poltino Azalia Brzóza Królewska

III miejsce – J¹ka³a Jakub – II Wice

Mistrz Makroregionu- rok 2012 –

UKS Zawojak Zawoja
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Dwa medale: Mistrzostw Polski
i Ogólnopolskiej Olimpiady M³o-
dzie¿y w kolarstwie szosowym zdo-
by³ Kolarski Ludowy Klub Sporto-
wy „Azalia w Brzózie Królewskiej”.

Katarzyna Kozyra zdoby³a
tytu³ Wicemistrzyni Polski i br¹zo-
wej medalistki Mistrzostw Polski.
Województwo Ma³opolskie by³o
gospodarzami fina³ów Ogólnopol-
skiej Olimpiady M³odzie¿y i Mi-
strzostw Polski. Wieliczka goœci³a
najlepsze zawodniczki i zawodni-
ków z wszystkich województw.

Na 10 000 m w kat. W-70 wystar-
towa³a Pani Zofia Turosz i zdoby³a
tytu³ Vicemistrza Europy przegry-
waj¹c tylko z mistrzyni¹ œwiata
z Portugali. Pani Zofia startowa³a
równie¿ na 5000 m zdobywaj¹c br¹-
zowy medal.

Na 1500 m w kat. M-55 wystar-
towa³ Ryszard Dryps, gdzie wy-
walczy³ tytu³ Vicemistrza Europy.
W bardzo silnie obsadzonym fina-
le pokona³ miedzy innymi halowe-
go rekordzistê i mistrza œwiata
z Francji, br¹zowego medalistê œwia-
ta z Anglii, rekordzistê œwiata
i mistrza Europy z Hiszpanii i wiele
innych utytu³owanych zawodników

Tym wystêpem na mistrzo-
stwach Europy zawodnicy zakoñ-
czyli w tym roku sezon startowy.
Po krótkim odpoczynku bêd¹ przy-
gotowywaæ siê do halowych Mi-
strzostw Polski, które siê odbêd¹
w Toruniu w lutym 2013r. oraz do
halowych Mistrzostw Europy
w San Sebastian (Hiszpania) – ma-
rzec 2013 r.

MB

Dwa medale dla KLKS „Azalia”

z Brzózy Królewskiej

�Kasia Kozyra z trenerem Stanis³awem

Zygmuntem.

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim MTB
Du¿y sukces w tych¿e zawodach zanotowa³a inna zawodniczka

KLKS „Azalia” Kasia Wilkos, która w kategorii M³odziczka zdoby³a
srebrny medal o naramiennik Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego.

Katarzyna Wilkos w gronie orliczek do 23 lat zajê³a bardzo dobre
punktowane 6 miejsce. Kinga Sowa w gronie juniorek zajê³a 9 miej-
sce, a Kamil Zygmunt w gronie Juniorów M³odszych zaj¹³ 11 miejsce.

Aby ta grupa nadal siê rozwija³a i zdobywa³a tak dobre wyniki
– niezbêdny jest nam sponsor. Zwracamy siê z propozycj¹ i proœb¹
do podpisania umowy o reklamê.

Kontakt do Klubu – Trener Stanis³aw Zygmunt, tel. 512436427
Serdecznie Zapraszamy

Po tych Mistrzostwach Kasia Ko-
zyra zajmuje I miejsce w Rankin-
gu Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego
oraz prowadzi w Pucharze Polski.

Prawdopodobnie Kasia na rok
2013 zostanie powo³ana do Kadry
Narodowej Juniorek , co bêdzie dla
niej du¿ym sukcesem i wyró¿nie-
niem. Po Kasi Wilkos to druga za-
wodniczka, która dobija siê do Ka-
dry Narodowej. 

Udane zakoñczenie sezonu
Od 15 do 25 sierpnia br. w Zittau – Niemcy odbywa³y siê 18 Mistrzostwa
Europy Weteranów w LA, na których nie zabrak³o reprezentantów Ziemi
Le¿ajskiej.
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