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Serdecznie dziêkujemy Spo³ecznoœci Zespo³u Szkó³ Licealnych
im. Boles³awa Chrobrego w Le¿ajsku oraz Zespo³u Szkó³ Technicznych
im. Tadeusza Koœciuszki w Le¿ajsku za przekazanie przyborów szkol-
nych uczniom Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Le¿ajsku.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego

Apel do Czytelników
o zwrot zaleg³ych ksi¹¿ek
do koñca roku 2013

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
oraz s³owa wsparcia i otuchy

dla Pani prof.

Marii Stachowicz

z powodu œmierci

SYNA

sk³adaj¹ wychowankowie
11 „d” , rocznik 1965

MCK – Biblioteka Publiczna im. Sta-
nis³awa Wyspiañskiego w Le¿ajsku
mieszcz¹ca siê ponownie przy uli-
cy Jaros³awskiej 1, zwraca siê
z serdeczn¹ proœb¹ do Czytelników
o zwrot wypo¿yczonych i od dawna
przetrzymywanych ksi¹¿ek.

Ze wzglêdu na wprowadzanie do systemu kata-
logowego i inwentaryzacjê zbiorów bibliotecznych,
prosi siê o zwrot ksi¹¿ek do koñca 2013 r.

Przetrzymywane przez Pañstwa ksi¹¿ki czekaj¹
na swoich kolejnych Czytelników.
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Kolejny ju¿ rok z rzêdu maleje
liczba uczniów szkó³ ponadgim-
nazjalnych w powiecie le¿ajskim.
O ile jeszcze w ub. roku szkolnym
by³o ich 3.236, to w obecnym za-
notowano spadek do 3.071. Na-
dal najwiêksz¹ szko³¹ pozostaje
Zespó³ Szkó³ Technicznych (1.539
uczniów, wzrost o 4 proc.), przed
Zespo³em Szkó³ Licealnych (1.104,
spadek o 11,9 proc.), Zespo³em
Szkó³ w Nowej Sarzynie (298, spa-
dek o 18,3 proc.) i Specjalnym
Oœrodkiem Szkolno-Wychowaw-
czym (130, spadek o 6,5 proc.).
Nieznacznie zmniejszy³a siê licz-
ba nauczycieli z 371,17 do 365,03
w przeliczeniu na etaty.

Z danych demograficznych
przedstawionych przez Ireneusza
Stefañskiego, naczelnika wydzia-
³u edukacji w le¿ajskim starostwie,
wynika, ¿e w nastêpnych latach,
gdy naukê w szko³ach ponadgim-
nazjalnych rozpoczn¹ roczniki od
1997 poczynaj¹c, sytuacja z ka¿-
dym rokiem bêdzie siê pogorszaæ.
Doœæ powiedzieæ, ¿e w 1997 r. na
terenie powiatu urodzi³o siê 965
dzieci (dziesiêæ lat wczeœniej
1.228), zaœ w 2012 ju¿ tylko 705.
Z 385 uczniów Zespo³u Szkó³ Li-
cealnych przystêpuj¹cych, w tym

roku do matury, z wynikiem po-
zytywnym zaliczy³o j¹ 341 (88,57
proc.), natomiast z 77 uczniów
Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie
maturê zda³o 62 (80,52 proc.).
Œrednia krajowa zdawalnoœæ dla
szkó³ licealnych ogólnokszta³c¹-
cych wynios³a 89,58 proc., œred-
nia w Podkarpaciu – 90,2 proc.
W przypadku le¿ajskiego techni-
kum (Zespó³ Szkó³ Technicznych)
ze 191 uczniów przystêpuj¹cych
do matury, zda³o j¹ 146 (82,33
proc.); œrednia krajowa 70,6 proc.,
œrednia dla województwa podkar-
packiego – 69,54 proc. W zwi¹z-
ku z ni¿em demograficznym o per-
spektywy dalszego zatrudnienia
nauczycieli dopytywa³ radny Da-
riusz ̄ ak. Wedle informacji przed-
stawionej przez I. Stefañskiego,
w okresie 6-8 lat jest prawdopo-
dobne, ¿e w szko³ach prowadzo-
nych przez powiat zmniejszy siê
liczba oddzia³ów klasowych o ok.
20 i proporcjonalnie do wskaŸni-
ków przeliczeniowych mniejsze
bêdzie te¿ zatrudnienie nauczycie-
li.

Agnieszka Wyszyñska, dyrektor
Powiatowego Urzêdu Pracy zapo-
wiedzia³a pomoc dla bezrobot-
nych na m.in. stworzenie w³asne-

go miejsca pracy. Nabór wniosków
rozpocznie siê 1 kwietnia 2014 r.
i potrwa przez rok z przewidywan¹
pul¹ œrodków na ten cel w kwocie
600 tys. z³. Pomoc¹ objête zostan¹
osoby do 30 roku ¿ycia w ramach
projektu „Przedsiêbiorcza m³o-
dzie¿” finansowanego z Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Rada zaktualizowa³a stawki op³at
za usuniêcie pojazdu z drogi oraz
jego przechowywanie na parkingu
strze¿onym (tabelê stawek publi-
kujemy poni¿ej). Nowe stawki
wejd¹ w ¿ycie dwa tygodnie po opu-
blikowaniu w dzienniku urzêdo-
wym województwa podkarpackie-
go. Wedle informacji Józefa Leji,
naczelnika wydzia³u administracyj-
no-gospodarczego, nowe stawki nie
odbiegaj¹ od analogicznych w s¹-

23 paŸdziernika 2013 r. Rada Powiatu podjê³a uchwa³y w sprawie:
�zatwierdzenia realizacji projektu „Przedsiêbiorcza m³odzie¿” w ra-

mach dzia³ania 6.2 PO KL – XLVII/240/2013,
�ustalenia maksymalnych stawek op³at za usuniêcie pojazdu z drogi

oraz jego przechowywanie na parkingu strze¿onym – XLVII/241/2013
�zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Le¿ajskiego

– XLVII/242/2013,
�zmian w bud¿ecie Powiatu na 2013 r. – XLVII/243/2013,
�uchwa³y zmieniaj¹cej Uchwa³ê Nr I/6/10 Rady Powiatu Le¿ajskiego

z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodnicz¹cego
i pozosta³ych cz³onków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Le¿ajskiego
– XLVII/244/2013,

�poparcia Deklaracji Legionowskiej – XLVII/245/2013.

Stawki za usuniêcie pojazdu z drogi i jego przechowanie

rodzaj pojazdu usuniêcie z drogi przechowywanie

w z³  w z³/doba

rower, motorower 100,- 10,-

motocykl 200,- 15,-

pojazd do 3,5 t 440,- 20,-

pojazd 3,5 t-7,5 t 750,- 30,-

pojazd 7,5 t-16 t 780,- 45,-

pojazd powy¿ej 16 t 1150,- 70,-

pojazd przewo¿¹cy materia³y niebezp. 1400,- 150,-

Sesja Rady Powiatu

siednich powiatach, zaœ roczna ska-
la tego zjawiska nie przekracza kil-
kunastu przypadków. W ub. roku
w naszym powiecie usuniêto
16 pojazdów, w tym 8. Wszystkie
przypadki dotyczy³y osób kieruj¹-
cych w stanie nietrzeŸwym.

Zarz¹d Zwi¹zku Powiatów Pol-
skich w czerwcu br. przyj¹³ w Le-
gionowie deklaracjê, w której zwró-
ci³ uwagê na g³ówne problemy
stoj¹ce przed samorz¹dami, w tym
przede wszystkim pogorszenie
kondycji finansowej, niedoszaco-
wanie wartoœci zadañ m.in. sub-
wencjonowanie oœwiaty, sytuacji
w szpitalach, likwidacji w czêœci
miast powiatowych s¹dów rejono-
wych. Jej adresatem jest rz¹d RP.
Rada w uchwale jednog³oœnie po-
par³a deklaracjê ZPP. (ja)

Transfer w realizacji
Powiat Le¿ajski w ramach Dzia³ania 1.3 „Regionalny System Innowacji” Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, realizuje zada-
nie pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – po-
wiat le¿ajski”. Na dzieñ dzisiejszy zakoñczone s¹ roboty budowlane adaptuj¹ce pomiesz-
czenia warsztatów dla potrzeb nowoczesnych pracowni. Zakupiono ju¿ czêœæ sprzêtu do
wyposa¿enia poszczególnych pracowni. RI
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Powiatowe Obchody 95-tej rocznicy
Odzyskania Niepodleg³oœci

11 listopada br. Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku wspólnie z Klasztorem OO. Bernardynów zorganizowa³o

Powiatowe uroczystoœci rozpo-
czê³a Msza Œw. w Bazylice w in-
tencji Ojczyzny. Wziê³y w niej
udzia³ liczne poczty sztandarowe
instytucji z terenu powiatu, zapro-
szeni goœcie oraz mieszkañcy Zie-
mi Le¿ajskiej. Oprawê muzyczn¹
zapewni³a Orkiestra Dêta z Brzó-
zy Królewskiej. W dalszej czêœci ob-
chodów uczniowie Zespo³u Szkó³
Technicznych im. T. Koœciuszki

w Le¿ajsku wykonali program
s³owno-muzyczny pn.: „To jest Pol-
ska”.

Ostatni¹ czêœci¹ wspólnego
œwiêtowania by³o z³o¿enie kwia-
tów pod pomnikiem poleg³ych
w walkach niepodleg³oœciowych.
Liczne delegacje reprezentuj¹ce
samorz¹dy, instytucje oraz organi-
zacje oddali ho³d obroñcom Oj-
czyzny.

�Msza Œwiêta zosta³a odprawiona w Klasztorze OO. Bernardynów w Le¿ajsku.

�Organizatorzy oraz zaproszeni goœcie.

�Delegacje z wieñcami oraz wi¹zankami kwiatów. �Poczty sztandarowe.

�Oprawê muzyczn¹ zapewni³a Orkiestra Dêta z Brzózy Królewskiej.�Prezydium Rady Powiatu Le¿ajskiego.

�Program artystyczny w wykonaniu m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku.
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1. W imieniu Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej w Le¿aj-
sku oraz Zwi¹zku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych
WiêŸniów Politycznych – Harcerze
Hufca Le¿ajsk oraz Prezes Zarz¹du
i sekretarz Zwi¹zku Kombatantów
i By³ych WiêŸniów Politycznych.

2. W imieniu Jednostki Strzeleckiej
nr 2035 z Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych – delegacja Strzelców.

3. W imieniu pani Senator RP Ja-
niny Sagatowskiej i Pos³a na Sejm
RP Stanis³awa O¿oga – przed-
stawicielka biura senatorskiego
i poselskiego.

4. W imieniu Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Mor-
skiej Pos³a Zbigniewa Rynasie-
wicza – przedstawiciele Pos³a.

5. W imieniu Województwa Pod-
karpackiego Marsza³ek Woje-
wództwa Podkarpackiego – Jan
Burek oraz le¿ajscy Strzelcy.

6. W imieniu mieszkañców Powia-
tu Le¿ajskiego – Prezydium
Rady Powiatu Le¿ajskiego.

7. W imieniu mieszkañców Miasta
Le¿ajsk – Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej, Burmistrz Miasta oraz
Zastêpca Burmistrza.

8. W imieniu mieszkañców Gminy
Le¿ajsk – Zastêpca Wójta, Dy-

rektor Gminnego Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej oraz kierow-
nik referatu mienia komunalne-
go, rolnictwa i ochrony œrodo-
wiska Urzêdu Gminy Le¿ajsk.

9. W imieniu mieszkañców Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna –
Burmistrz wraz z delegacj¹.

10. W imieniu Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa –
Dyrektor Podkarpackiego Od-
dzia³u Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wraz
z kierownictwem Biura Powiato-
wego ARiMR w Le¿ajsku.

11. W imieniu Niezale¿nego Samo-
rz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego
„Solidarnoœæ” – Przewodnicz¹-
cy wraz z zarz¹dem delegatury
w Le¿ajsku.

12. W imieniu Pañstwowej Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Le¿ajsku – przedsta-
wiciele Stacji.

13. W imieniu funkcjonariuszy Poli-
cji – delegacja Komendy Powia-
towej Policji w Le¿ajsku.

14. W imieniu Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej – delegacja Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Le¿ajsku.

15. W imieniu Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych – delegacja
zwi¹zku ochotniczych stra¿y po-

¿arnych na czele z Prezesem
Zarz¹du.

16. W imieniu Muzeum Ziemi Le¿aj-
skiej – dyrektor Muzeum oraz
pracownicy.

17. W imieniu Miejskiego Centrum
Kultury w Le¿ajsku – dyrektor
oraz pracownicy.

18. W imieniu Akcji Katolickiej Le-
¿ajsk II – delegacja reprezentu-
j¹ca Akcjê Katolick¹.

19. W imieniu Klubu Gazety Polskiej
w Le¿ajsku – Przewodnicz¹cy
wraz z cz³onkami Klubu.

20. W imieniu Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych w Le¿ajsku – dyrekcja szko-
³y oraz przedstawiciel samorz¹-
du uczniowskiego.

21. W imieniu Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku – dyrekcja
szko³y.

22. W imieniu Zespo³u Szkó³ w No-
wej Sarzynie – wicedyrektor
szko³y oraz przedstawiciel gro-
na pedagogicznego.

Organizatorzy dziêkuj¹ za pomoc w przygotowaniu Obchodów:

� Orkiestrze Dêtej z Brzózy Królewskiej pod batut¹ pana Stanis³awa Stêp-
nia � dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku � harcerzom z Komendy Hufiec Le¿ajsk � dyrekcji oraz
pracownikom Muzeum Ziemi Le¿ajskiej � komendantowi oraz funkcjo-
nariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Le¿ajsku
Szczególne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê Strzelcom z Jednostki

Strzeleckiej nr 2035 z Le¿ajska z Zespo³u Szkó³ Licealnych za pomoc
w organizacji w/w œwiêta. Obecnoœæ Strzelców nada³a tej uroczystoœci
wyj¹tkowo patriotycznego charakteru.

23. W imieniu Oœrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Le¿ajsku – dyrek-
cja oœrodka oraz harcerze z Dru¿y-
ny Nieprzetartego Szlaku.

24. W imieniu Nauczycielskiego Ko-
legium Jêzyków Obcych w Le-
¿ajsku – dyrektor oraz s³ucha-
cze Kolegium.

25. W imieniu Gimnazjum Miejskie-
go w Le¿ajsku – dyrektor szko³y
oraz uczniowie.

26. W imieniu Szko³y Podstawowej
Nr 1 w Le¿ajsku – dyrektor oraz
uczniowie szko³y.

27. W imieniu Szko³y Podstawowej
Nr 2 w Le¿ajsku – dyrekcja i ucz-
niowie szko³y.

28. W imieniu Szko³y Podstawowej
Nr 3 w Le¿ajsku – wicedyrektor
szko³y, opiekunowie samorz¹du
uczniowskiego oraz samorz¹d
uczniowski.

29. W imieniu Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego – reprezentacja Ko-
mendy Hufca Le¿ajsk.

Wieñce i kwiaty pod pomnikiem z³o¿yli:

�Cz³onkowie Œwiatowego Zwi¹zku ̄ o³-
nierzy Armii Krajowej w Le¿ajsku.

�Marsza³ek Województwa Podkarpac-
kiego – Jan Burek wraz z delegacj¹.

�Przedstawiciele Komendy Powiatowej
Policji w Le¿ajsku. �Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.

�Dyrektor wraz z pracownikiem Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej.

�Dyrekcja szko³y oraz przedstawiciel
samorz¹du uczniowskiego z Zespo³u
Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku.

�Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le-
¿ajsku.

�Wicedyrektor szko³y oraz przed-
stawiciel grona pedagogicznego
Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie.

�S³owa podziêkowania za pomoc w organizacji uroczystoœci z³o¿y³ w imieniu organi-
zatorów Starosta Le¿ajski Jan Kida.

�Dyrekcja oœrodka oraz harcerze z Dru-
¿yny Nieprzetartego Szlaku z Oœrodka
Szkolno – Wychowawczego w Le¿ajsku. �Harcerze z Komendy Hufiec Le¿ajsk.
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We wtorek, 22 paŸdziernika br.
w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej odby³
siê uroczysty wernisa¿ Przegl¹du,
podczas którego przedstawiono
dorobek artystyczny 20 nauczycie-
li, zarówno czynnych zawodowo,
jak i emerytów.

Prezentowane by³y prace wyko-
nane ró¿nymi technikami: obra-
zy olejne, pastel, grafika, fotogra-
fia, prace wykonane haftem krzy-
¿ykowym, technik¹ decoupage,
technik¹ collage, serwety, obrusy
i bi¿uteria. Przedstawiono równie¿
twórczoœæ poetyck¹ nauczycieli.

Prace prezentowali: Ewa Bart-
nik, Kazimiera Bucior, Krystyna
Czubara , Joanna Jakucka, Zofia
Kosior, Anna Krysa, Monika Li-
zak, Maria So³ek, Rozalia Œwie¿aw-
ska, Anna Wêglarz, Ma³gorzata
Wójcik, Czes³awa Zawadzka, Ro-
bert ̄ o³ynia i Agata ̄ uk.

Utwory poetyckie przedstawili:
Anna Krysa, Halina Zygmunt,
Halina Fedirko, Mariusz Tenero-
wicz, Ma³gorzata Bucior oraz
Anna Wróbel.

Ponadto wzorem roku ubieg³e-
go zaprezentowany zosta³ równie¿
dorobek naukowy piêciu nauczy-
cieli.

Publikacje naukowe prezento-
wali: Bo¿ena Garbacka, Liliana

£abuda, Beata Proœciak, Iwona
Rup oraz Helena Œwi¹der.

Wernisa¿ dostarczy³ twórcom
i publicznoœci wielu niezapomnia-

Powiatowy Przegl¹d
Twórczoœci Nauczycieli

Ju¿ po raz czwarty nauczyciele
z powiatu le¿ajskiego prezento-
wali swoj¹ twórczoœæ podczas
Powiatowego Przegl¹du Twór-
czoœci Nauczycieli, zorganizowa-
nego przez Pedagogiczn¹ Biblio-
tekê Wojewódzk¹ w Rzeszowie
Filiê w Le¿ajsku oraz Zwi¹zek Na-
uczycielstwa Polskiego Oddzia³
w Le¿ajsku.

Kolejny tydzieñ w tym domu nie by³o pr¹du.Dzisiaj rano nawet powietrza nie by³o!Po co komu powietrze w domu?W domu oddycha siê mi³oœci¹.Cz³owiek siê mêczy i nie dlatego, ¿e siê mêczyale dlatego, ¿e nie wie dlaczego siê mêczy.Bo kiedy ju¿ wiesz dlaczego siê mêczysz, to ju¿nie jest mêka tylko krzy¿, a krzy¿ to miecz wbityw ziemiê po zwyciêskiej walce.I trzeba pamiêtaæ: Z Panem Bogiem nie ma:dlaczego? Nie ma spraw w morfinie. S¹ zmarszczkina sercu i nerkach.
A historia siê powtarza: zjad³ œwiat kwiat, PanuBogu zosta³y ³odygi.
…i gdybyœmy wiedzieli co nas czeka po œmierci,poumieralibyœmy z radoœci.A tak?

¯yjemy w œwiadomej nieœwiadomoœci zapo-minaj¹c, ¿e najprostsza droga do ludzkiegoserca to spracowane d³onie i ból w krzy¿u.Kto szuka ciszy i spokoju – nie znajdzie –cisza i spokój mog¹ byæ tylko wiekuiste.Bo przecie¿ jak nie po¿yczysz komuœ su-mienia to Ci je ukradn¹, rozpruj¹ i wyrw¹z niego zaplanowany œwiêty spokój.Du¿o w³osów Anio³om wypadnie zanimkatafalk bêdzie niepotrzebny. Wielu z Nichbêdzie chodzi³o w perukach zanim pastora³kawybrzmi do koñca.
Wypali siê wiele gromnic w mi³osnym uœci-sku umar³ego, który od domowników w chwi-lê œmierci szybko dosta³ nowe ubranie zamiastpacierza.

A co do ¿yczeñ czy marzeñ raczej to: ¿ebymieæ serce wiêksze od g³owy, ¿eby czekanie by³okrótsze i ¿eby nie dostaæ zbyt ziemskiej wy-prawki.
Amen

nych wra¿eñ, by³ okazj¹ do wymia-
ny doœwiadczeñ oraz motywacj¹
do dalszej pracy twórczej. Dostar-
czy³ kolejnych odkryæ i wzruszeñ.

Nie szczêdzono s³ów uznania
i zachêty dla pasji i talentu na-
uczycieli prezentuj¹cych swoje
prace.

Proza poetycka Ma³gorzaty Bucior:

Dzisiaj rano
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„Przebudowa drogi powiatowej
nr 1251R Majdan Sieniawski – gr.
pow. Kolonia Polska w km 6+622
– 7+600”

Zakres przebudowy odcinka
drogi powiatowej nr 1251R
o ³¹cznej d³ugoœci 978m obejmo-
wa³: wykonanie podbudowy z kru-
szywa ³amanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm, warstwy

Akcje charytatywne w Chrobrym

Pomoc dla Domów Dziecka
Dobitnym przyk³adem zaanga-

¿owania uczniów  Zespo³u Szkó³
Licealnych im. B. Chrobrego
w akcje charytatywne s¹ wydarze-
nia, jakie mia³y miejsce we wrze-
œniu i paŸdzierniku 2013 roku.
Z koñcem wrzeœnia uczniowie
obecnej kl. 3g dokoñczyli realiza-
cjê akcji nios¹cej wsparcie dzie-
ciom z okolicznych domów dziec-
ka.  M³odzie¿ przekaza³a uzyskan¹
ze szkolnej zbiórki odzie¿ dla
domu dziecka w Nowej Sarzynie.

Banków ¯ywnoœci i firmê „Dano-
ne”. 32-osobowa grupa wolontariu-
szy z naszej szko³y, w sklepach PSS
Spo³em przy ul. Rzeszowskiej,
w Bazarze U Wojciecha przy ul. Sa-
nowej oraz w SuperSamie „Pilawa”
zachêcali ludzi dobrej woli do udzia-
³u w zbiórce ¿ywnoœci na rzecz osób
potrzebuj¹cych. Zebrano ³¹cznie
779,59 kg ¿ywnoœci.

Pomoc dla Oliwii
W dniach 21-24 paŸdziernika br.

Szkolne Ko³o Wolontariatu z ini-
cjatywy Izy Radomskiej i Wioli Woj-
narskiej z kl. 2g LO przeprowa-
dzi³o akcjê „Pomoc dla Oliwii”. Ce-
lem by³o sprawiæ radoœæ 6-letniej
dziewczynce chorej na bia³aczkê,
której marzeniem by³o otrzyma-
nie jak najwiêkszej iloœci kartek
z ¿yczeniami. Uczennice dowie-
dzia³y siê o marzeniu Oliwii z  fa-
cebooka.  Uczniowie naszej szko-
³y bardzo chêtnie zaanga¿owali siê
w ogólnopolsk¹ akcjê, a do biblio-
teki i pedagoga szkolnego trafi³o
wiele kartek urodzinowych i upo-
minków. Po zbiórce paczka z pre-
zentami zosta³a wys³ana do Oliw-
ki i mamy nadziejê, ¿e dziêki temu
na twarzy dziewczynki goœci teraz
weso³y uœmiech.

¿y, jak okazaæ wsparcie innym
poprzez w³asn¹ inicjatywê.

Podziel siê przyborami szkolnymi
17 wrzeœnia br.  w naszej szkole

odby³a siê zbiórka pieniêdzy oraz
artyku³ów szkolnych pod has³em
„PODZIEL SIÊ PRZYBORAMI
SZKOLNYMI”, któr¹ przeprowa-
dzili wolontariusze ze Szkolnego
Ko³a Wolontariatu.

W ramach akcji wolontariuszki
upiek³y ciasteczka, ze sprzeda¿y
których pieni¹dze przeznaczone
zosta³y na zakup: kredek, bloków,
plasteliny, kolorowego papieru,
zeszytów, itp.

Podziel siê posi³kiem
4 i 5 paŸdziernika br., w pi¹tek

i sobotê, Szkolne Ko³o Wolontaria-
tu wziê³o udzia³ w ogólnopolskiej
akcji„Podziel siê posi³kiem” przy-
gotowanej przez Federacjê Polskich

Odbiór kolejnej drogi powiatowej
13.11.br. odby³ siê kolejny odbiór
drogi powiatowej po wykonanej
przebudowie.

�Odbiór techniczny.

wi¹¿¹cej gr.5cm i warstwy œcieralnej
z betonu asfaltowego gr. 4 cm oraz
wykonanie obustronnych poboczy
gruntowych o szerokoœci 1m.

Ca³kowita wartoœæ koñcowa
odebranych robót wynosi

– 452 96,81 z³
Zadanie finansowane z dotacji bu-

d¿etu pañstwa z rezerwy celowej na
usuwanie szkód powodziowych
w kwocie 300 000,00 PLN, pozo-
sta³e koszty zadania pokry³ Powiat
Le¿ajski wraz z Gmin¹ Kury³ówka.

RI

�Droga powiatowa po przebudowie.

Natomiast dom dziecka w Rudni-
ku otrzyma³ na wyprawki szkolne
kwotê 1120 z³, zebran¹ jeszcze
w czerwcu w trakcie zorganizowa-
nego na terenie szko³y pikniku ro-
dzinnego, na którym sprzedawa-
no s³odkie wypieki naszych uczen-
nic oraz drobn¹ u¿ywan¹ bi¿ute-
riê. Projekt zorganizowany by³ dziê-
ki akcji przeprowadzonej w szko-
le pod nazw¹ „Akademia Nowo-
czesnego Patriotyzmu”, która mia-
³a na celu uœwiadomienie m³odzie-
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Urodzi³ siê w Woli Rusinowskiej.
Gdy dorós³ zosta³ parobkiem
w miejscowoœci niedaleko Sando-
mierza. Od 40 lat zwi¹zany jest
z wsi¹ Trzeœñ w Gminie Gorzyce,
gdzie pomimo wieku aktywnie w³¹-
cza siê w ¿ycie spo³eczne gminy.

Ten s³ynny kronikarz ludowy
uto¿samia siê z Le¿ajskiem po-
przez kulturê Lasowiack¹. Pu-
blicznie wystêpuje w s³omkowym
kapeluszu i piêknym lnianym
stroju, uszytym wed³ug XIX-
wiecznego wzoru.

Twórca t³umaczy, ¿e zale¿y mu
na pokazaniu pracy naszych
przodków sprzed stu, dwustu lat,
sposobu ich ubierania, ¿ywienia,
mieszkania. Jak zapewnia³, lubi
literaturê, kocha ojczyste dzieje
i nanosi to na drewno. Podkreœli³,
¿e jego dewiz¹ jest dzia³aæ i pra-
cowaæ dla przysz³ych pokoleñ.

Ogromne wra¿enie robi¹ zabaw-
ki wyrzeŸbione przez Jana Puka,
zwane czasami „Pukozabawka-
mi”. S¹ to dzie³a wystrugane d³u-
tem, poruszaj¹ce siê przy u¿yciu
korbki – Baba Jaga obracaj¹ca siê
na miotle, kogutek dziobi¹cy ziar-
no czy ch³opi, którzy pi³uj¹ drze-
wo to tylko niektóre z nich.

Zabawki wykonane przez Jana
Puka s¹ ³atwe do rozpoznania.
Wykonuje je tradycyjnymi meto-
dami, wycina rêcznie, bez u¿ycia
maszyn, z drewna lipowego lub
osikowego, nie maluje.

Pracownicy Muzeum odwiedzi-
li zabawkarza 23 paŸdziernika br.
Dowiedzieliœmy siê tam o historii
zarówno autora, jak i jego wyro-
bów. Dziêki dobroczynnoœci Jana
Puka Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
wzbogaci³o siê o znakomite zbio-
ry etnograficzne i zabawkarskie.

Wizyta u Pana Jana Puka
Drewniane zabawki, budowle, sceny z ¿ycia na wsi – to wszystko
mo¿na spotkaæ w mieszkaniu Jana Puka, 73-letniego mieszkañca
Trzeœni pod Sandomierzem.

W przeddzieñ Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej wraz z Akcj¹ Ka-
tolick¹ zaprosi³o mieszkañców
powiatu do wspólnego œpiewania
pieœni patriotyczno- wojskowych
przy akompaniamencie Pana Zdzi-
s³awa Zawilskiego.

Przyby³o ponad 150 osób. Wœród
33 utworów wybranych przez Pana
Zawilskiego znalaz³y siê te najbar-
dziej znane, takie jak „Marsz

Pierwszej Brygady” czy „Jak to na
wojence ³adnie”, a tak¿e te zapo-
mniane „Orl¹tko”, „Batiary i Ant-
ki”.

Te pieœni patriotyczne i piosen-
ki wojskowe, pochodz¹ce z ró¿-
nych okresów polskiej historii,
nios¹ w sobie œlad osób, które przez
d³ugie lata walczy³y o woln¹ i nie-
podleg³¹ Polskê, a ich odœpiewa-
nie by³o swoistym ho³dem dla nich
i znakiem, ¿e pamiêtamy.

Wspólne śpiewanie pieśni
patriotyczno-wojskowych
Wspólne śpiewanie pieśni
patriotyczno-wojskowych
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S¹ dzieci, które maj¹ trudniej
ni¿ ich rówieœnicy, gdy¿ z ró¿nych
powodów nie mog¹ siê wychowy-
waæ w naturalnym œrodowisku
w³asnej rodziny. Gdy rodzice nie
¿yj¹ lub z ró¿nych powodów nie
sprawuj¹ w³aœciwej opieki i nie s¹
w stanie zapewniæ w³aœciwych
warunków rozwoju i wychowania,
wówczas pojawia siê rodzina za-
stêpcza. Czyli rodzina w zastêp-
stwie wykonuj¹ca to, co powin-
no nale¿eæ do rodziny biologicz-
nej.

Kto mo¿e pe³niæ funkcjê rodziny
zastêpczej

Pe³nienie funkcji rodziny za-
stêpczej mo¿e byæ powierzone oso-
bom, które:
- daj¹ rêkojmiê nale¿ytego sprawo-

wania pieczy zastêpczej,
- nie s¹ i nie by³y pozbawione w³a-

dzy rodzicielskiej oraz w³adza ro-
dzicielska nie jest im ograniczo-
na ani zawieszona,

- wype³niaj¹ obowi¹zek alimenta-
cyjny (gdy taki obowi¹zek na
nich ci¹¿y),

- nie s¹ ograniczone w zdolnoœci
do czynnoœci prawnych,

- s¹ zdolne do sprawowania w³a-
œciwej opieki nad dzieckiem, co
zosta³o potwierdzone zaœwiadcze-
niami o braku przeciwskazañ
zdrowotnych do pe³nienia funk-
cji rodziny zastêpczej, wystawio-
nymi przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej,

- przebywaj¹ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,

- zapewni¹ odpowiednie warunki
bytowe i mieszkaniowe umo¿li-
wiaj¹ce dziecku zaspokajanie
jego indywidualnych potrzeb,

- nie by³y skazane prawomocnym
wyrokiem za umyœlne przestêp-
stwo, w tym przestêpstwo skar-
bowe.

Obowi¹zki rodziny zastêpczej
Zgodnie z przytoczonym wstê-

pem do ustawy, rodzina zastêpcza
winna przede wszystkim stworzyæ
atmosferê szczêœcia, mi³oœci i zro-
zumienia, dbaj¹c o harmonijny

Rodzina zastêpcza – co to takiego?
Dla dobra dzieci, które potrzebuj¹ szczególnej ochrony
i pomocy ze strony doros³ych, œrodowiska rodzinnego, at-
mosfery szczêœcia, mi³oœci i zrozumienia, w trosce o ich
harmonijny rozwój i przysz³¹ samodzielnoœæ ¿yciow¹, dla
zapewnienia ochrony przys³uguj¹cych im praw i wolnoœci
– uchwala siê, co nastêpuje.

Przytoczony cytat, to wstêp do ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastêpczej.

rozwój i dobr¹ przysz³oœæ powie-
rzonych jej dzieci. Ma ponadto za-
pewniæ dziecku w³aœciw¹ opiekê
i wychowanie:
- traktuj¹c dziecko w sposób sprzy-

jaj¹cy poczuciu godnoœci i war-
toœci osobowej,

- zapewniaj¹c dostêp do przys³u-
guj¹cych œwiadczeñ zdrowot-
nych,

- zapewniaj¹c kszta³cenie, wyrów-
nywanie braków rozwojowych
i szkolnych,

- zapewniaj¹c rozwój uzdolnieñ
i zainteresowañ,

- zaspokajaj¹c jego potrzeby emo-
cjonalne, bytowe, rozwojowe,
spo³eczne oraz religijne,

- zapewniaj¹c ochronê przed arbi-

traln¹ lub bezprawn¹ ingerencj¹
w ¿ycie prywatne dziecka,

- umo¿liwiaj¹c kontakt z rodzica-
mi i innymi osobami bliskimi,
chyba, ¿e s¹d postanowi inaczej.
W ostatnim zdaniu jest przywo-

³any s¹d, do którego te¿ kompe-
tencji nale¿y decyzja o umieszcze-
niu dziecka w rodzinie zastêpczej.

Uprawnienia rodziny zastêpczej
Uprawnienia te s¹ bardzo sze-

rokie, dotycz¹ zarówno pomocy
instytucjonalnej, udzielanej
przede wszystkim przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie, jak
równie¿ œwiadczeñ finansowych.

Ka¿da rodzina zastêpcza ma
prawo do zapewnienia m.in. od-
powiednich szkoleñ, maj¹cych na
celu podnoszenie ich kwalifikacji,
otrzymania pomocy w zakresie
specjalistycznego poradnictwa, po-
mocy prawnej, wsparcia koordy-
natora rodzinnej pieczy zastêpczej
w realizacji zadañ wynikaj¹cych z
pieczy zastêpczej.

Ponadto ka¿da rodzina otrzy-
muje œwiadczenia pieniê¿ne zwi¹-

Redakcja: Na czym polega praca
koordynatora rodzinnej pieczy
zastêpczej?

- Krystian Szenda³a, koordy-
nator w PCPR w Le¿ajsku: Naj-
ogólniej praca ta polega na utrzy-
mywaniu sta³ego kontaktu z ro-
dzinami zastêpczymi, w celu
udzielania im ró¿nego rodzaju
pomocy i wsparcia. Koordynator
przygotowuje – we wspó³pracy
z innymi podmiotami – plan po-
mocy dziecku, pomaga rodzinom
zastêpczym w nawi¹zaniu wza-
jemnego kontaktu, zapewnia
dostêp do specjalistycznej pomo-
cy dla dzieci, udziela wsparcia pe³-
noletnim wychowankom rodzin
zastêpczych. Jak mo¿na siê do-
myœliæ, nie jest to praca „za biur-
kiem”, lecz w terenie, g³ównie
w miejscu zamieszkania rodzin.

Czy problemy rodzin zastêpczych
ró¿ni¹ siê od problemów „zwy-
k³ych” rodzin?

– Wiêkszoœæ problemów jest
wspólna, jednak czêœæ jest rzeczy-
wiœcie charakterystyczna dla ro-
dzin zastêpczych. Wynika to m.in.
z faktu, i¿ dzieci, które tym rodzi-
nom zosta³y powierzone, nie s¹

3 pytania do koordynatora
rodzinnej pieczy zastêpczej:

ich dzieæmi biologicznymi. Ro-
dzi to szczególn¹ sytuacjê. Przede
wszystkim musz¹ zaistnieæ miê-
dzy cz³onkami rodziny zastêpczej
wiêzi, które w rodzinie biologicz-
nej powstaj¹ samoistnie. Nierzad-
ko chodzi o wiêzi nie tylko po-
miêdzy samymi wychowankami
a rodzicami zastêpczymi, ale rów-
nie¿ – jeœli s¹ – ich dzieæmi biolo-
gicznymi. Ponadto w rodzinach
zastêpczych s¹ umieszczani wy-
chowankowie mniej czy bardziej
ukszta³towani, w dodatku z ba-
ga¿em trudnych doœwiadczeñ
zwi¹zanych z domem rodzinnym.
Mo¿e to powodowaæ sytuacjê
trudn¹, a nawet rodzaj pewnego
konfliktu z sytuacj¹ i metodami
wychowawczymi obowi¹zuj¹cymi
w rodzinie zastêpczej. Ten proces
wytwarzania wiêzi i generalnie
tworzenia rodziny przebiega ró¿-
nie i wymaga krótszego lub d³u¿-
szego czasu. Bardzo delikatn¹
i nierzadko trudn¹ sytuacj¹ jest
kwestia kontaktów dzieci z ich ro-
dzicami biologicznymi. Jeœli s¹d
nie okreœli³ sposobu tych kontak-
tów, rodzice biologiczni maj¹ pra-
wo do niejako „naturalnego” kon-
taktowania siê ze swoimi dzieæ-

mi. To nierzadko powoduje ró¿-
nego rodzaju problemy, aczkol-
wiek kontakt ten jest najczêœciej
jak najbardziej wskazany. Rodzina
zastêpcza ze swej natury jest bo-
wiem rodzin¹ „tymczasow¹”, tzn.
winna funkcjonowaæ do czasu za-
istnienia warunków powrotu dzie-
ci do swoich rodziców biologicz-
nych. Poza tym problemy w rodzi-
nach zastêpczych s¹ takie same,
jak w ka¿dej innej rodzinie.

Na co Pañskim zdaniem rodziny
zastêpcze powinny zwróciæ
szczególn¹ uwagê?

Bior¹c pod uwagê to, co po-
wiedzia³em powy¿ej, rodzice za-
stêpczy winni zwróciæ uwagê na
fakt, i¿ powierzone im dzieci naj-
czêœciej wymagaj¹ szczególnie
du¿o ciep³a, zrozumienia, akcep-
tacji. Czyli tego, czego zazwyczaj
nie otrzymali w domu rodzin-
nym. To z kolei wymaga od rodzi-
ców zastêpczych podejœcia opar-
tego na cierpliwoœci, konsekwen-
cji, zrozumieniu. Bycie rodzicem
zastêpczym nie jest wiêc ³atwe,
czêsto wymaga nadzwyczajnych
umiejêtnoœci, zaanga¿owania,
a nawet poœwiêcenia. Ale trud,
który w³o¿¹ w wychowanie po-
wierzonych im dzieci, ma wartoœæ
nieocenion¹.

Dziêkujê za rozmowê.

zane z utrzymaniem powierzo-
nych im dzieci.

Rodziny zastêpcze w Powiecie
Le¿ajskim

Obecnie w naszym powiecie
funkcjonuj¹ 53 rodziny zastêpcze,
w których przebywa 75 dzieci.
Spoœród rodzin 37 ma charakter
rodziny spokrewnionej (dziadko-
wie lub rodzeñstwo dziecka), na-
tomiast 16 niezawodowej (wszyst-
kie pozosta³e). Iloœæ rodzin zastêp-
czych co roku wzrasta, choæ ich
przyrost jest nierównomierny.

Nadzór i opiekê nad rodzinami
sprawuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Le¿ajsku, któ-
re w tym zakresie wspó³pracuje
z innymi instytucjami oraz s¹dem.

Wszystkie osoby zainteresowane
piecz¹ zastêpcz¹, b¹dŸ chc¹ce
pe³niæ funkcjê rodziny zastêpczej
(lub rodzinnego domu dziecka)
prosimy o kontakt z PCPR w Le-
¿ajsku, ul. M.C.Sk³odowskiej 8,
tel. 17 242 82 58.

PCPR w Le¿ajsku
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Uczniowie Zespo³u Szkó³ im.
Ignacego £ukasiewicza w Nowej
Sarzynie: El¿bieta Burda, Sylwe-
ster Grab, Beata RzeŸnik, Joanna
Siedlecka i Pawe³ Sieñko zostali
stypendystami Fundacji Fundusz
Lokalny w Le¿ajsku.

¯eby uzyskaæ stypendium na-
le¿a³o siê wykazaæ wynikami w na-
uce i szczególnymi osi¹gniêciami
z dwóch lat poprzedzaj¹cych
przyznanie stypendium: nauko-
wymi, sportowymi, artystyczny-
mi b¹dŸ w dzia³alnoœci na rzecz
szko³y. Pod uwagê brana by³a te¿
sytuacja materialna kandydata.

Gratulujemy i mamy nadziejê,
¿e stypendia przyczyni¹ siê do
osi¹gniêcia kolejnych sukcesów.

Stypendyœci Fundacji Fundusz

Lokalny

W ramach tej uroczystoœci
uczniowie mieli okazjê poznaæ
tak¿e wybitnego sportowca Pod-
karpacia pana Rafa³a Wilka. Jest
to wieloletni polski ¿u¿lowiec, tre-
ner ¿u¿lowy, sportowiec niepe³no-
sprawny. Wraz z zakoñczeniem
kariery sportowca na ¿u¿lu, prze-
rwanej tragicznym wypadkiem,
reprezentuje obecnie barwy Polski
w tak zwanych wyœcigach kolar-
skich na rowerze z napêdem rêcz-
nym, tzw. handbike. W tej dyscy-
plinie odnosi olbrzymie sukcesy
(1. miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski, VI w MŒ w jeŸdzie na czas,
cztery zwyciêstwa w zawodach

Pucharu Europy, 2. miejsce
w maratonie nowojorskim; 1. miej-
sce w klasyfikacji generalnej Pu-
charu Œwiata 2012). W 2012 roku
podczas XIV letnich igrzysk para-
olimpijskich w Londynie zdoby³
dwa z³ote medale w kolarstwie
szosowym w kategorii H3 (tzw.
handbike). Wielkim sukcesem
okaza³y siê dla pana Rafa³a tego-
roczne Mistrzostwa Œwiata w Ka-
nadzie, gdzie wywalczy³ dwa z³ote
medale w jeŸdzie indywidualnej na
czas, a tak¿e wygra³ wyœcig ze star-
tu wspólnego.

W spotkaniu z naszym Mi-
strzem Paraolimpijskim i Mistrzem

Niecodzienni goœcie w Brzyskiej Woli
W dniu 28.10. br. w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli odby³a siê
uroczystoœæ pasowania na uczniów pierwszoklasistów. W ramach tej
uroczystoœci dzieci przedstawi³y program s³owno-muzyczny przygoto-
wany przez panie nauczycielki i opiekunów. Nowi uczniowie szko³y
zostali oficjalnie pasowani na ucznia i przyjêci do klasy pierwszej.

Œwiata uczestniczyli: dyrektor
Szko³y Podstawowej w Brzyskiej
Woli – pani Beata Kamiñska, wi-
cestarosta le¿ajski – pan Marek
Kogut, przewodnicz¹cy Rady

�Rafa³ Wilk, dyrektor szko³y oraz zaproszeni goœcie.

Gminy w Kury³ówce – pan Stani-
s³aw Kotulski, dziennikarz Akade-
mickiego Radia i Telewizji Cen-
trum oraz pracownik Departa-
mentu Promocji, Turystyki i Spor-
tu Urzêdu Marsza³kowskiego Wo-
jewództwa Podkarpackiego – pan
Marek Grzesik oraz redaktor Ga-
zety Super Nowoœci – pan Krzysz-
tof Pipa³a.

Wicestarosta Marek Kogut ser-
decznie podziêkowa³ zgromadzo-
nym goœciom za udzia³ w tak piêk-
nej uroczystoœci i ¿yczy³ pierwszo-
klasistom tak du¿o zapa³u do na-
uki, jak i chêci uczestniczenia
w zajêciach sportowych i rozwoju
fizycznego, jaki reprezentuje od-
wiedzaj¹cy ich pan Rafa³ Wilk.

Na zakoñczenie spotkania dzie-
ci otrzyma³y drobne upominki,
a ca³a sala ³¹cznie z najm³odszymi
dzieæmi ruszy³a zobaczyæ medale
olimpijskie Rafa³a Wilka i popro-
siæ go o autografy.

RA
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19 paŸdziernika br. animatorzy
boiska ORLIK w Brzózie Królew-
skiej zorganizowali pi³karskie zma-
gania dziêki wsparciu wielu spon-
sorów. W zawodach wystartowa³o
blisko 100 zawodników, którzy re-
prezentowali dru¿yny z terenu
powiatu le¿ajskiego i rzeszowskie-
go z roczniku 2000 i m³odszych.
Rozegrano 11 meczy. Po zaciêtych
zmaganiach zwyciê¿y³a dru¿yna
ORLIK Kury³ówka.

Nagrody wrêczali Wójt Gminy
Le¿ajsk Krzysztof Sobejko, Wice-
starosta Le¿ajski Marek Kogut,
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Brzó-
zie Królewskiej Marian Grabarz
i Prezes Powiatowego Zrzeszenia
Zespo³ów Sportowych w Le¿ajsku
Zbigniew Œliwa.

am

Wyniki meczów grupy I:

ZS Brzóza Królewska – Orlik Kury³ówka .................................................... 3:2
WKS Górnovia Górno – ZS Brzóza Królewska .......................................... 4:1
Orlik Kury³ówka – WKS Górnovia Górno .................................................. 4:2

Wyniki meczów grupy I:

Pogoñ Le¿ajsk – Przemiana Azalia Wola Zarczycka .................................. 5:0
Pogoñ Le¿ajsk – Unia Nowa Sarzyna ........................................................ 2:1
Przemiana Azalia Wola Zarczycka – Unia Nowa Sarzyna .......................... 0:1

Mecz o V miejsce:

ZS Brzóza Królewska – Przemiana Azalia Wola Zarczycka 1:1 (karne) ... 2:1

Pó³fina³y:

Pogoñ Le¿ajsk – WKS Górnovia Górno .................................................... 1:2
Unia Nowa Sarzyna – Orlik Kury³ówka ...................................................... 0:1

Mecz o III miejsce:

Pogoñ Le¿ajsk – Unia Nowa Sarzyna ........................................................ 2:1

Fina³:

WKS Górnovia Górno – Orlik Kury³ówka .................................................. 0:1

Klasyfikacja koñcowa:

Orlik Kury³ówka
WKS Górnovia Górno
Pogoñ Le¿ajsk
Unia Nowa Sarzyna
ZS Brzóza Królewska
Przemiana Azalia Wola Zarczycka

Najlepszy zawodnik: Micha³ Œwierzawski (Pogoñ Le¿ajsk). Najlepszy strze-

lec: Marcin Leniart – 7 bramek (Orlik Kury³ówka). Najlepszy bramkarz:

Konrad Baj (Pogoñ Le¿ajsk). Najm³odszy zawodnik: Bart³omiej Gnatek (Unia
Nowa Sarzyna).

Turniej w Brzózie Królewskiej
Tegoroczna jesieñ zdecydowanie
nas rozpieszcza³a. Nic wiêc dziw-
nego, ¿e piêkna pogoda zachê-
ca³a do spacerów, wypoczynku
na œwie¿ym powietrzu, a tak¿e
aktywnoœci fizycznej. Przekonali
siê o tym na w³asnej skórze m³o-
dzi pi³karze, którzy oprócz tego,
¿e regularnie trenuj¹ na miejsco-
wym Orliku, mieli okazjê spraw-
dziæ siê podczas Turnieju Pi³ki
No¿nej M³odzików w Brzózie Kró-
lewskiej.

Konkurs filmowy „JESIEÑ W PRZYRODZIE”
W ramach XII Konkursu Przyrodniczo-£owieckiego w MCK –

Bibliotece Publicznej w Le¿ajsku zorganizowano m.in. konkurs fil-
mowy dla uczniów szkó³ œrednich powiatu le¿ajskiego ph. „JESIEÑ
W PRZYRODZIE”. W dniu 28.10.br. odby³o siê posiedzenie komi-
sji w sk³adzie: Grzegorz Bo¿ek – przewodnicz¹cy,  Adam KuŸma
i Marian Matkowski, na którym obejrzano i oceniono nades³ane
prace. W efekcie tych prac Jury przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody:

I miejsce: Cezary Kolano ZS im. Ignacego £ukasiewicza w Nowej Sarzynie

II miejsce: Pawe³ Banach ZST im. Tadeusza Koœciuszki w Le¿ajsku

III miejsce: Anna Wróbel ZST im. Tadeusza Koœciuszki w Le¿ajsku.

Nagrody i okolicznoœciowe dyplomy zosta³y wrêczone laureatom
przez organizatorów podczas fina³u konkursu, który mia³ miejsce
w dniu 30 paŸdziernika br. w Zespole Szkó³ Technicznych im. Tade-
usza Koœciuszki w Le¿ajsku.

Sponsorzy:
��Dyrektor ZS Brzóza Królew-

ska �� Starostwo Powiatowe

w Le¿ajsku ��Gmina Le¿ajsk

��firma Dominnet Brzóza Kró-

lewska �� ZM Smak Górno

�� Auto-Bajex Stare Miasto

��Biuro Ubezpieczeñ Proker Le-

¿ajsk �� Biuro Rachunkowe

ARES w Le¿ajsku
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W uzasadnieniu dyrektor Adam
Madej, przewodnicz¹cy Rady Ro-
dziców Adam Gumieniak oraz
przewodnicz¹cy Samorz¹du
Uczniowskiego Patryk Baraniak
napisali m.in., ¿e Ks. Jerzy Popie³usz-
ko jest postaci¹, która reprezentuje uni-
wersalne wartoœci, z którymi mo¿e
identyfikowaæ siê ka¿dy. Wzmacnia
poczucie wspólnoty narodowej, pañ-
stwowej, religijnej i kulturowej. Po-
zwala rozwijaæ w m³odym cz³owieku
takie cechy, jak dobro, wra¿liwoœæ na
krzywdê drugiego cz³owieka, empatiê
i umi³owanie prawdy. W sposób prak-
tyczny pokazuje, czym jest wolnoœæ, pa-
triotyzm, prawa cz³owieka i obywate-
la. Dzia³alnoœæ i wartoœci, którymi kie-
rowa³ siê ks. Jerzy s¹ godne naœlado-
wania przez cz³owieka XXI wieku.
Relikwie B³ogos³awionego ks. Popie-

³uszki czczone s¹ przez wiernych tak¿e
w Koœciele Parafialnym w Majdanie
£êtowskim.

Uchwa³a w sprawie nadania
imienia Gimnazjum w Majdanie
£êtowskim zosta³a jednog³oœnie
podjêta przez radnych w dniu
28 paŸdziernika br. podczas obrad
XLVI sesji Rady Miejskiej.

Dwa dni póŸniej odby³y siê uro-
czystoœci w Majdanie £êtowskim.
Podczas mszy œw. w miejscowym
Koœciele Parafialnym ordynariusz
diecezji sandomierskiej ks. biskup
Krzysztof Nitkiewicz dokona³
poœwiêcenia szkolnego sztandaru.
B¹dŸcie ambitni bez wzglêdu na w³a-
sne s³aboœci. D¹¿cie do prawdy,
a w tym d¹¿eniu nie zawierajcie wy-
godnych kompromisów, daj¹cych
z³udne, chwilowe szczêœcie. Tak postê-
powa³ ks. Jerzy Popie³uszko. Naœla-
dowa³ Chrystusa bez wzglêdu na oso-
biste rozterki, otaczaj¹c¹ go rzeczywi-
stoœæ i wbrew lêkowi przed œmierci¹ –
apelowa³ do spo³ecznoœci szkolnej
i zgromadzonych wiernych pod-
czas homilii ks. biskup.

Po mszy œw. zebrani, w asyœcie
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej
z Tryñczy, przemaszerowali do bu-
dynku Gimnazjum, gdzie mia³o
miejsce ods³oniêcie pami¹tkowej
tablicy przez burmistrza Jerzego
Paula oraz jej poœwiêcenie przez ks.
biskupa Krzysztofa Nitkiewicza.

Dalsze uroczystoœci odby³y siê
w szkolnej sali gimnastycznej. Na
wstêpie wprowadzono poczty
sztandarowe ze szkó³ z terenu na-
szej gminy oraz OSP z £êtowni
i Wólki £êtowskiej. Wœród delega-
cji znaleŸli siê równie¿ dzia³acze
NSZZ Solidarnoœæ„Organika-Sa-
rzyna” wraz z honorowym obywa-
telem Nowej Sarzyny – Wincen-
tym Pa¿yr¹, który nadzorowa³ pra-
cê nad powstaniem zak³adowego
sztandaru i przechowywa³ go
w okresie stanu wojennego.

Nastêpnie g³os zabra³ burmistrz
Jerzy Paul, który pogratulowa³ spo-
³ecznoœci Gimnazjum wyboru
patrona wybitnego Polaka, mê-
czennika za wiarê i Ojczyznê oraz
powita³ przyby³ych goœci w oso-

Uczniowie Zespo³u Szkó³ im.
Ignacego £ukasiewicza w Nowej
Sarzynie odwiedzili Parlament
Europejski, gdzie zapoznali siê
z prac¹ i funkcjonowaniem in-
stytucji unijnych. Podczas spotka-
nia z europos³em Porêb¹ dowie-
dzieli siê tak¿e wiêcej na temat
dzia³alnoœci parlamentarzystów.

Ksi¹dz Jerzy Popie³uszko patronem
Gimnazjum w Majdanie £êtowskim

Pod koniec sierpnia bie¿¹cego
roku Gimnazjum w £êtowni – So-
³ectwo Majdan £êtowski zwróci-
³o siê do Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Nowa Sarzyna z wnioskiem
o nadanie szkole imienia Ks. Je-
rzego Popie³uszki.

bach duchownych, parlamenta-
rzystów, samorz¹dowców woje-
wódzkich, powiatowych i gmin-
nych, przedstawicieli instytucji
i organizacji, so³tysów, dyrektorów
szkó³ i jednostek organizacyjnych
gminy. W dalszej czêœci burmistrz
oraz Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Stanis³aw Kurlej wrêczyli dy-
rektorowi szko³y akt nadania imie-
nia Gimnazjum. Dyrektor Adam
Madej przybli¿y³ w swoim wyst¹-
pieniu postaæ patrona szko³y oraz
wyrazi³ przekonanie, ¿e osoba ks.
Popie³uszki wzbogaci duchowo
m³odzie¿ i nada szkole indywidu-
alnej to¿samoœci.

Po ceremonii przekazania sztan-
daru, zaprzysiê¿enia pocztów
sztandarowych oraz z³o¿eniu œlu-
bowania przez uczniów, g³os za-
bierali zaproszeni goœcie. Gratula-
cje, ¿yczenia i upominki na rêce
dyrektora sk³adali kolejno: senator
Janina Sagatowska, przedstawiciel
europos³a Tomasza Porêby – Rafa³
Weber, pose³ Stanis³aw O¿óg,
przedstawiciel Podkarpackiego
Kuratora Oœwiaty – Ludwik So-
bol, radny Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Stanis³aw Bartnik,
wicestarosta le¿ajski Marek Kogut.
Nastêpnie Wanda Miazga, w imie-
niu rodziców uczniów szko³y, po-
dziêkowa³a osobom, które przyczy-
ni³y siê do ustanowienia szkolne-
go patrona oraz przyby³ym go-
œciom za uœwietnienie swoj¹ obec-
noœci¹ tego wydarzenia.

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê bo-
gatym programem artystycznym,
opisuj¹cym ¿ycie i czyny ks. Jerze-
go Popie³uszki,w wykonaniu
uczniów szko³y.

Laureaci konkursu wiedzy
o Unii Europejskiej zwiedzili Belgiê
Na zaproszenie europos³a Tomasza Porêby Sylwia Siuzdak i Sylwe-
ster Grab, laureaci konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, przyjechali
na dwudniow¹ wycieczkê do Belgii.

W ramach wycieczki zwiedzili
najwa¿niejsze miejsca Brukseli,
m.in. Starówkê i Atomium.
Udali siê tak¿e do Antwerpii.

Bardzo siê cieszê, ¿e laureaci kon-
kursu wiedzy o Unii Europejskiej
przyjechali do serca Wspólnoty. To
w³aœnie w Brukseli zapadaj¹ klu-
czowe decyzje dla Polski i myœlê, ¿e

mo¿liwoœæ zobaczenia tego miejsca
z bliska stanowi cenne doœwiadcze-
nie. Mam nadziejê, ¿e ta wizyta
bêdzie zachêt¹ do dalszego pog³êbia-
nia europejskich zainteresowañ lau-
reatów – powiedzia³ Tomasz Po-
rêba.
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Otwarta oczyszczalnia ma obec-
nie przepustowoœæ 800 m sze-
œciennych na dobê i przyjmuje
œcieki z Wierzawic, Giedlarowej
oraz Cha³upek Dêbniañskich.
Liczba przy³¹czy kanalizacyjnych
podpiêtych do systemu kanaliza-
cyjnego wynosi a¿ 1317. W kolej-
nych latach planowane jest suk-
cesywne pod³¹czanie kolejnych
miejscowoœci Gminy Le¿ajsk.

– Otwarcie oczyszczalni to stworze-
nie kompleksowego obszaru, który
rozwi¹¿e problemy ochrony œrodowi-
ska na tym terenie na kolejne lata.

Na zorganizowan¹ w Oœrodku
Kultury imprezê przyby³o wielu
goœci, m.in. Wicestarosta Le¿ajski
Marek Kogut, Wójt Gminy Le-
¿ajsk Krzysztof Sobejko, Przewod-
nicz¹ca Rady Powiatu Alina Ce-
bulak, radni Brzózy Królewskiej
Ryszard Nowak, Józef Stasiowski
oraz Czes³aw Szczêch, Zarz¹d Sto-
warzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza
Królewska, dyrektor Zespo³u Szkó³
w Brzózie Królewskiej Marian
Grabarz, dyrektor Gminnego
Oœrodka Kultury Gminy Le¿ajsk
Marek Krauz, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej Krystyna
Niemczyk wraz z pracownicami
Biblioteki w Brzózie Królewskiej
Mari¹ Dec i Renat¹ Kozyra, by³e
przewodnicz¹ce KGW w Brzózie
Królewskiej, cz³onkowie zaprzy-
jaŸnionych kó³ gospodyñ z Wie-
rzawic, Giedlarowej, Biedaczowa,
Dêbna i Huciska oraz sympatycy
i przyjaciele œwiêtuj¹cego Ko³a.

kuchenne wraz z wyposa¿eniem.
Panowie mieli okazjê wykazaæ siê
jako kelnerzy serwuj¹c obiad za-
proszonym goœciom i ten spraw-
dzian zdali na szóstkê z plusem.
KGW, Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Brzóza Królewska, Oœrodek
Kultury oraz Biblioteka w Brzózie
Królewskiej przygotowali impo-
nuj¹c¹ wystawê staroci sk³adaj¹c¹
siê z kilkuset eksponatów. Podczas
jubileuszowej imprezy nast¹pi³o
jej otwarcie, a goœcie mogli podzi-
wiaæ efekty wspólnej pracy wielu
spo³eczników zaanga¿owanych
w stworzenie brzózañskiego „mu-
zeum”. Nie mog³o zabrakn¹æ tak-
¿e „urodzinowego” tortu. Na ko-

Na otwarciu obwodnicy w Le¿ajsku
30 wrzeœnia 2013 r. wójt Krzysztof Sobejko uczestniczy³ w otwarciu

drogi obwodowej Le¿ajska, której koszt wyniós³ ponad 36,5 mln z³.
Pierwszy jej etap – oddany do u¿ytku – zaczyna siê w Le¿ajsku od
wylotu ulicy W³adys³awa Jagie³³y. Dalej trasa przecina drogê woje-
wódzk¹ nr 877 w okolicy cmentarza w Giedlarowej i przed lasem
w Wierzawicach w³¹cza siê do obecnego przebiegu drogi krajowej
nr 77. Jest to droga klasy GP (g³ówna o ruchu przyœpieszonym), jednojez-
dniowa, dwupasmowa (dwa pasy ruchu po 3,5 m), o d³ugoœci 4,1 km.

50-lecie Ko³a Gospodyñ Wiejskich

w Brzózie Królewskiej
W sobotê, 26 paŸdziernika 2013 r.,
Brzóza Królewska mia³a swoje
œwiêto. Ko³o Gospodyñ Wiejskich
z tej miejscowoœci œwiêtowa³o ju-
bileusz 50-lecia powstania.

Na pocz¹tku odby³a siê czêœæ
oficjalna. Rozpoczê³o j¹ wbicie
gwoŸdzi w tablicê pami¹tkow¹.
Nastêpnie zosta³y wrêczone pa-
mi¹tkowe statuetki i podziêkowa-
nia dla przewodnicz¹cych i cz³on-
kiñ KGW. Po krótkiej czêœci arty-
stycznej nast¹pi³o w³¹czenie no-
wych cz³onków do KGW, poprze-
dzone „kulinarnym testem” ka¿-
dego z nich. Do ko³a do³¹czyli:
Wójt Krzysztof Sobejko, Dyrektor
Zespo³u Szkó³ Marian Grabarz,
Dyrektor GOK Marek Krauz oraz
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Brzóza Królewska Mariusz
Nycz. Wszyscy z³o¿yli uroczyste
œlubowanie i otrzymali fartuszki

niec wszyscy bawili siê na zabawie,
g³ównie przy dŸwiêkach kapeli ze-
spo³u „Brzozoki”.

Organizatorzy serdecznie dziê-
kuj¹ za pomoc wszystkim, którzy
wsparli organizacjê tego wspania-
³ego œwiêta, m.in. Wójtowi Gmi-
ny Le¿ajsk, Grupie ¯ywiec SA –
Browar w Le¿ajsku, dyrektorowi
GOK Gminy Le¿ajsk, Zespo³owi
Szkó³ w Brzózie Królewskiej, pra-
cownicom Biblioteki za piêkn¹
dekoracjê, Stowarzyszeniu Rozwo-
ju Wsi Brzóza Królewska, prowa-
dz¹cym imprezê Magdalenie
Niemczyk oraz Mariuszowi Ny-
czowi, a tak¿e pracownikom OK
w Brzózie Królewskiej.

Nowa inwestycja

w Wierzawicach

Inwestycja ta umo¿liwi prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej i poprawi
komfort ¿ycia mieszkañców. Bêdzie
tak¿e zachêt¹ do lokowania dzia³al-
noœci gospodarczej w tym miejscu, da-
j¹c szansê na stworzenia nowych
miejsc pracy. To wa¿ne, aby tworzyæ
infrastrukturê na potrzeby nowych in-
westorów – zaznaczy³ w czasie uro-
czystoœci Wicemarsza³ek Lucjan
KuŸniar.

oprac. na podst. informacji
Urzêdu Marsza³kowskiego

Wojewódzkiego Podkarpackiego

Mamy wiadomoœæ dla mieszkañ-
ców gminy Le¿ajsk. Na pocz¹tku
paŸdziernika oficjalnie otwarta
zosta³a rozbudowana i zmoderni-
zowana oczyszczalnia œcieków
w Wierzawicach. W uroczystoœci
tej uczestniczy³ Wicemarsza³ek
Województwa Podkarpackiego
Lucjan KuŸniar.

Fantastycznie w zawodach starto-
wa³ zawodnik Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego ,,ZIELO-
NI” £añcut, który tym razem
z mistrzostw wróci³ z dwoma meda-
lami (jeden z³oty, jeden srebrny).

Oto wyniki koñcowe:

Andrzej Paszko – zwyciê¿y³ w kategorii wago-

wej do 66 kg w grupie wiekowej do lat 20,

a na drugim miejscu uplasowa³ siê w grupie

wiekowej do lat 23 wynikiem 135 kg.

– rekord Polski juniorów do lat 20.

Reprezentant Gminy Le¿ajsk

na podium Mistrzostw Polski
W dniach 11-12.10.2013 roku w Przylesiu ko³o Brzegu zosta³y roze-
grane III Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 20, 23 i Seniorów
w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c Technik¹ Klasyczn¹.

Uzyskany wynik punktowy
w punktacji Wilks’a uplasowa³
Andrzeja na III miejscu w Polsce
w klasyfikacji OPEN (mistrza mi-
strzów) juniorów do lat 20. Trene-
rem prowadz¹cym zawodnika jest
dr Adam Bielecki. Start zawodni-
ka by³ mo¿liwy dziêki wsparciu fi-
nansowemu Gminy Le¿ajsk, za
które mistrz Polski serdecznie dziê-
kuje Wójtowi Krzysztofowi Sobej-
ko.
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Gminne obchody Narodowego
Œwiêta Niepodleg³oœci w Kury-
³ówce odby³y siê w pi¹tek 8 listo-
pada 2013 r. Uroczystoœæ zaini-
cjowa³a msza œw. celebrowana
w koœciele parafialnym przez ks.
Piotra Babijczuka i ks. Andrzeja
Olejniczaka.

G³ówna czêœæ œwiêta, tradycyjnie
ju¿, rozpoczê³a siê przy pomniku
„WSKRZESZENIA OJCZYZNY”,
przy którym odby³ siê uroczysty apel
w ho³dzie Poleg³ym za Ojczyznê. To
tutaj z powag¹ i g³êbok¹ zadum¹,
licznie zgromadzeni uczestnicy wy-
s³uchali hymnu pañstwowego
w wykonaniu Orkiestry Dêtej
Gminnego Oœrodka Kultury
w Kury³ówce oraz wyst¹pienia oko-
licznoœciowego Gospodarza Gminy
Kury³ówka – Wójta Tadeusza Hale-
siaka. Nastêpnie delegacje w³adz
gminy, szkó³, instytucji i organiza-
cji z terenu gminy, przy wymow-
nych dŸwiêkach werbli œwiadcz¹cych
o wyj¹tkowoœci chwili, z³o¿y³y wieñ-
ce i wi¹zanki przy pomniku. Na
dalsz¹ czêœæ obchodów wszyscy udali
siê do Zespo³u Szkó³ w Kury³ówce.
Szko³a nie tylko bierze udzia³, ale
aktywnie w³¹cza siê w organizacjê
tych patriotycznych uroczystoœci –
lekcji mi³oœci do Ojczyzny. Jak wspo-
mnia³ dyr. Miron Czarniecki: Pod-
nios³y i patetyczny charakter dzisiejszych
uroczystoœci ma fundamenty w bohate-
rach z Kury³ówki – uczestnikach tam-
tych wydarzeñ.

W tym dniu szko³a obchodzi³a
równie¿ œwiêto patrona gimnazjum
– Franciszka Kyci, na którego gro-
bie delegacja szkolna z³o¿y³a wieniec
i zapali³a znicze. Akademia przygo-
towana przez m³odzie¿ i nauczycie-
li zespo³u szkó³ z przerywnikami
muzycznymi w wykonaniu szkol-
nego chóru i orkiestry dêtej by³a
wspania³¹ lekcj¹ historii oraz dostar-
czy³a wielu wzruszeñ.

Szczególne podziêkowania nale¿¹
siê organizatorom: Wójtowi Gminy
Kury³ówka, Gminnemu Oœrodko-
wi Kultury, Zespo³owi Szkó³
w Kury³ówce oraz Orkiestrze Dêtej
pod batut¹ M. Burdy i szkolnemu
chórowi pod dyrekcj¹ B. Kuczek.

MC

W 95 rocznicę
odzyskania Niepodległości
W 95 rocznicę
odzyskania Niepodległości
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Celami przedsiêwziêcia s¹: stwo-
rzenie trwa³ego podmiotu ekono-
mii spo³ecznej, reintegracja spo-
³eczna, zwalczanie bezrobocia, po-
prawa statusu materialnego pra-
cowników Spó³dzielni, stworzenie
przyk³adu, tzw. dobrej praktyki
przez JST, ugruntowanie pozycji
Spó³dzielni na rynku i ekspansja
terytorialna w zakresie œwiadczo-
nych us³ug, wprowadzenie no-
wych komponentów dzia³alnoœci
Spó³dzielni w przysz³oœci.

Spó³dzielnia prowadzi dzia³al-
noœæ us³ugow¹ w zakresie:
- przewozu dzieci szkolnych

w Gminie Kury³ówka
- opieki nad dzieæmi w czasie trans-

portu oraz pobytu w szkole
w gminie Kury³ówka

- odœnie¿ania
- pielêgnacji zieleni
- prac porz¹dkowych
- prac porz¹dkowych na obiektach

zielonych oraz konserwacji bo-
isk sportowych.

W ramach realizowanego pro-
jektu pozyskane zosta³y œrodki fi-
nansowe w wys. 100 tys. z³, na za-
kup niezbêdnych sprzêtów i arty-
ku³ów stanowi¹cych wyposa¿enie
i maj¹tek spó³dzielni oraz tzw.
wsparcie pomostowe na zatrud-
nienie 6 pracowników na okres
6 m-cy. Z pozyskanych œrodków
zakupiono m.in. autobus do prze-
wozu dzieci, kosiarki i odœnie¿ar-
ki, kosy spalinowe, pi³y spalino-

Samorz¹dowa Spó³dzielnia Socjalna „Rozwój”

Spó³dzielnia powsta³a w ramach projektu pn.: „Samorz¹dowe Spó³dzielnie Socjalne – miejscem pracy

 dla d³ugotrwale bezrobotnych”. Priorytet VII Promocja integracji spo³ecznej Dzia³anie 7.2 Przeciwdzia³anie

wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo³ecznej Poddzia³anie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spo³ecznej.

Siedziba spó³dzielni mieœci siê w Kury³ówce, gdy¿ to w³aœnie ta Gmina jest liderem projekcie.

we, sprzêt do konserwacji boisk
sportowych i wyposa¿enie biura.

W zwi¹zku z charakterem
us³ug, jakie œwiadczy spó³dzielnia
jej g³ównymi klientami w pocz¹t-
kowej fazie dzia³alnoœci s¹ samo-
rz¹dy j¹ tworz¹ce (Gminy Kury-
³ówka i Le¿ajsk). Z czasem plano-
wane jest zaoferowanie swoich
us³ug s¹siednim gminom oraz
poszerzenie oferty o inne us³ugi,
celem urozmaicenia zakresu dzia-
³alnoœci. Spó³dzielnia zamierza
wprowadziæ w swojej dzia³alnoœci
nowe komponenty, aby zachêciæ
tak¿e klientów indywidualnych
i dostosowaæ zakres us³ug do zmie-
niaj¹cych siê potrzeb rynkowych.
Zak³adane jest poszerzenie oferty
o przewozy okazjonalne, jak np.
kolonie, wycieczki szkolne, czy
imprezy okolicznoœciowe.

Charakterystyka dzia³alnoœci:
Przewóz dzieci w wieku

szkolnym z miejsca zamieszka-
nia (Kulno, Jastrzêbiec) do Ze-
spo³u Szkó³ w Kury³ówce. Pod-
czas dowozu zorganizowana jest
opieka nad dzieæmi. Opiekunki
zatrudnione w spó³dzielni zapew-
niaj¹ tak¿e opiekê dla przewo¿o-
nych uczniów z innych miejsco-
woœci w autobusach œwiadcz¹cych
tê us³ugê na terenie gminy Kury-
³ówka. Przewóz mo¿na wykony-
waæ równie¿ dla podmiotów pry-
watnych.

Utrzymanie zieleni gminnej
– us³uga polega na koszeniu te-
renów zielonych na dzia³kach na-
le¿¹cych do JST, koszeniu rowów
i poboczy przy chodnikach, kar-
czowaniu krzaków, itp. Przewidu-
je siê równie¿ wykonywanie ta-

Partnerski projekt

Gminy Kury³ówka

i Gminy Le¿ajsk

kich us³ug u klientów indywidu-
alnych.

Odœnie¿anie chodników i par-
kingów gminnych – us³uga pole-
ga na usuwaniu œniegu oraz lodu
z parkingów i terenów nale¿¹cych
do JST. Klientem us³ugi bêd¹ gmi-
ny. Mo¿liwa jest równie¿ taka us³u-
ga u klienta indywidualnego.

Prace porz¹dkowe us³uga po-
lega na sprz¹taniu i porz¹dkowa-
niu obiektów u¿ytecznoœci pu-
blicznej, chodników i innych te-
renów nale¿¹cych do JST. Prace
porz¹dkowe mo¿na bêdzie wyko-
nywaæ równie¿ u klientów indy-
widualnych.

Konserwacja boisk sporto-
wych – us³uga polega na wykony-
waniu niezbêdnych czynnoœci
zwi¹zanych prawid³owym utrzy-
maniem boisk sportowych.
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W tym roku na modernizacjê
dróg na obiektach poscaleniowych
w Grodzisku Górnym i Wólce Gro-
dziskiej, gmina otrzyma³a od Mar-
sza³ka prawie 300 tys. z³. Za tê kwo-
tê utwardzonych zosta³o ponad
2,7 km dróg, przy których wyko-
nano 1685 mb rowów przydro¿-
nych, u³atwiaj¹cych odprowadze-
nie nadmiaru wód opadowych. Za-
montowano te¿ przepusty umo¿-
liwiaj¹ce rolnikom na wjazd na
dzia³ki o ³¹cznej d³ugoœci 276 mb.

Co roku kontynuowana jest
przebudowa odcinków dróg, któ-
re maj¹ zapewniæ rolnikom lepsz¹
dostêpnoœæ do gruntów rolnych,

Coraz wiêcej lepszych dróg
W paŸdzierniku br. odby³ siê od-
biór koñcowy prac zwi¹zanych
z utwardzeniem dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych.

jak równie¿ wszystkim mieszkañ-
com gminy, którzy bêd¹ mieli
ochotê z tych dróg skorzystaæ,

udaj¹c siê chocia¿by na spacer, czy
rowerow¹ przeja¿d¿kê. I chodŸ nie
s¹ to tak efektowne inwestycje jak

W dzisiejszych czasach, coraz
wiêcej osób traktuje samochód jak
drugi dom. Warto wiêc zadbaæ
o jego wygl¹d. Jednym z lepszych
i tañszych sposobów na wyczysz-
czenie naszych „czterech kó³” s¹
samoobs³ugowe myjnie bezdoty-
kowe, w których w ³atwy i szybki
sposób, w kilka minut, mo¿emy
profesjonalnie umyæ auto.

Zalety myjni samoobs³ugowej
Korzystaj¹c z myjni kontrolu-

jemy wydatki, oszczêdzamy pieni¹-
dze, a ponadto dbamy o ekologiê,
gdy¿ myjnia wyposa¿ona jest
w specjalny separator, który po-
ch³ania wszystkie chemikalia
i zwi¹zki ropopochodne.

Stanowisk na myjni jest w sumie
trzy: dwa do mycia i jedno do odku-
rzania, i to klient decyduje za jakie
pieni¹dze, jakimi programami i jak
umyje swój samochód – podkreœla
w³aœciciel myjni – pan Stanis³aw
Burda. Za³o¿eniem jest, by auto umyæ
tanio i dobrze, tak, by klient do nas
wróci³.

Myjnia bezdotykowa
– jak to dzia³a

Zanim samochód skorzysta
z myjni, warto by jego w³aœciciel
zapozna³ siê z kilkoma podstawo-

np. jedynie op³ukaæ samochód –
mamy mo¿liwoœæ wyboru poje-
dynczego programu.

Wszystkie powy¿sze zasady zawar-
te s¹ w instrukcji korzystania
z bezdotykowej myjni samoobs³u-
gowej, któr¹ mo¿na znaleŸæ zwykle
na skrzyd³ach szafy z panelem ste-
ruj¹cym oraz banerach rozdzielaj¹-
cych poszczególne stanowiska my-
cia. Warto siê z nimi zapoznaæ, przed
przyst¹pieniem do czyszczenia, aby
zrobiæ to bezpiecznie i efektywnie.
W razie problemów do dyspozycji
klientów jest te¿ pracownik, który
w razie w¹tpliwoœci podpowie, wy-
jaœni, a nawet umyje auto.

Jak dowiedzieliœmy siê od w³a-
œciciela, by³a tak¿e opcja wyposa-
¿enia urz¹dzenia w dodatkowy,
szósty program. Nie zosta³ on jed-
nak wprowadzony ze wzglêdu na
poœpiech kierowców. Otó¿ szósty
program zawiera³ œrodek do my-
cia felg, który jest bardzo ¿r¹cy.
Niestety kierowcy czêsto myj¹c
swoje samochody w poœpiechu,
nie czytaj¹ instrukcji obs³ugi
i mogliby u¿yæ tego programu do
mycia ca³ej karoserii, a to mog³o-

by mieæ op³akane skutki. Tak wiêc
w trosce o bezpieczeñstwo u¿yt-
kowników pozostano przy stan-
dardowych piêciu programach.

Pomys³ na biznes
– czy to siê op³aca

Zdecydowana wiêkszoœæ myjni
samoobs³ugowy zlokalizowana jest
w aglomeracjach miejskich i miej-
sko-wiejskich, przy drogach kra-
jowych, wojewódzkich i powiato-
wych, gdzie wystêpuje du¿a rota-
cja samochodów, a co za tym idzie
– pieni¹dze. W przypadku gminy
wiejskiej to zaplecze jest ograni-
czone. Dlatego te¿ zapytany o ren-
townoœæ inwestycji w³aœciciel myj-
ni nie nastawia siê na zyski – Myj-
nia na wsi to biznes na granicy op³a-
calnoœci, gdy¿ ¿yje siê wy³¹cznie ze
swoich mieszkañców. To raczej wyj-
œcie do mieszkañców, dla ich wygo-
dy. A czas poka¿e, czy spo³eczeñstwo
bêdzie potrafi³o z tego dobra skorzy-
staæ.

Myjnia dzia³a od paŸdziernika.
Z jej us³ug kierowcy najczêœciej
korzystaj¹ przy weekendzie. Naj-
wiêksz¹ grupê stanowi m³odzie¿.

Pierwsza myjnia samochodowa

w gminie ju¿ dzia³a
Przy stacji paliw CAR-TEST w Grodzisku Górnym, dzia³a ju¿ bezdoty-
kowa myjnia samochodowa. Zmotoryzowani mieszkañcy gminy, maj¹
do dyspozycji dwa samoobs³ugowe, monitorowane stanowiska, czyn-
ne przez ca³¹ dobê.

wymi kwestiami. Stanowiska wy-
posa¿one s¹ w pulpity z przyci-
skami, których obs³uga jest bardzo
prosta. Wystarczy uwa¿nie czytaæ
i odpowiednio wybieraæ. Automat
przyjmuje monety 1 z³, 2 z³ lub
5 z³, b¹dŸ te¿ specjalne ¿etony. Czas
naliczany jest od momentu wybo-
ru danego programu (na panelu
wyœwietlona jest iloœæ czasu jaka
nam pozosta³a do wykorzystania).
Jedna z³otówka odpowiada jednej
minucie mycia. Myjemy specjal-
nym pistoletem z lanc¹.

W myjni marki BKF, klienci

do dyspozycji mają 5 programów:

Program 1 – TURBO OPRYSK, aktyw-

ny szampon pod niskim ciśnieniem

Program 2 – MYCIE ZASADNICZE, cie-

pła zmiękczona woda z proszkiem

Program 3 – SPŁUKIWANIE WODĄ, zim-

na woda z sieci

Program 4 – WOSKOWANIE, konserwa-

cja polimerem

Program 5 – NABŁYSZCZANIE – osu-

szanie, zdemineralizowana woda

z nabłyszczaczem

Efekt kompleksowy mycia uzy-
skamy przy wyborze kolejno pro-
gramów od 1-5, natomiast je¿eli
jesteœmy ograniczeni czasem, go-
tówk¹, czy te¿ po prostu chcemy

drogi gminne, czy powiatowe
z nawierzchni¹ asfaltow¹, s¹ tak
samo wa¿ne i potrzebne.
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Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej
przesz³oœci, nie jest godzien szacunku
teraŸniejszoœci, ani nie ma prawa do
przysz³oœci – mówi³ Marsza³ek Pol-
ski, Józef Pi³sudski. Dlatego te¿
w myœl s³ów Marsza³ka, w wigiliê
Œwiêta Niepodleg³oœci – 10 listo-
pada, historyczn¹ rocznicê najwa¿-
niejszego œwiêta pañstwowego,
uczci³a spo³ecznoœæ Gminy Gro-
dzisko Dolne. W gminnych uro-
czystoœciach Œwiêta Niepodleg³o-
œci uczestniczyli: przedstawiciel
w³adz wojewódzkich – p. Stani-

Razem dla niepodleg³ej
O godz. 11 w parafialnym ko-

œciele odby³a siê uroczysta Msza Œw.
w intencji Ojczyzny. Wspomina-
j¹c burzliwe dzieje naszego kraju,
w homilii pad³o wiele pytañ o dzi-
siejsze znaczenie wartoœci takich
jak patriotyzm, ojczyzna, wolnoœæ,
oraz postrzeganie rodziny i wycho-
wawców w krzewieniu w m³odym
pokoleniu pamiêci i prawd histo-
rycznych.

Po mszy, krótkiej lekcji historii
udzieli³a m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³
im. Jana Paw³a II w Grodzisku
Dolnym, prezentuj¹c monta¿
s³owno-muzyczny. Wykonania
upamiêtniaj¹ce historyczne wyda-
rzenia w walce o wolnoœæ przywo-
³a³y na chwilê tamte czasy, ³¹cz¹c
przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹.

Po g³ównych uroczystoœciach
delegacja gminna uda³a siê uczciæ
lokalnych bohaterów pod „Krzy¿
Grunwaldu” w Grodzisku Dol-
nym oraz na tzw. Dziurówkê
w Opaleniskach. MH

Oferta obejmuje m.in.:
� wykonanie profesjonalnej in-

stalacji oœwietleniowej sali wi-

Œrodki Ministra Kultury
na grodziski Oœrodek Kultury

W paŸdzierniku br., w drodze przetar-
gu nieograniczonego wy³oniony zosta³
wykonawca kolejnego etapu moder-
nizacji obiektu Oœrodka Kultury w Gro-
dzisku Dolnym. Firma PRO-ART z ¯o³y-
ni zajmie siê profesjonalnym wyposa-
¿eniem Oœrodka.

Dofinansowano ze œrodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego

dowiskowej wraz z osprzêtem,
� wykonanie profesjonalnej

adaptacji akustycznej sali wi-

dowiskowej zgodnie z opraco-
wanymi wytycznymi,

� zakup i monta¿ profesjonal-
nej instalacji nag³oœnieniowej
sali widowiskowej wraz
z osprzêtem,

� monta¿ rolet wewnêtrznych
i zewnêtrznych antyw³ama-
niowych,

� zakup i monta¿ wyposa¿enia
sceny, w tym kotary scenicz-
ne, kurtyna, kratownice, lam-
brekin, horyzont.

Nowoczeœnie wyposa¿ona sala
widowiskowa – dziêki zastosowa-
niu specjalistycznych technolo-
gii, doskona³ej akustyce i wyso-
kiej klasy nag³oœnieniu, bêdzie
doskona³ym miejscem do prowa-
dzenia edukacji kulturalnej.
Kompleksowe wyposa¿enie

zwiêkszy tak¿e komfort wystêpu
artystów na scenie oraz wp³ynie
na atrakcyjnoœæ odbioru przez
s³uchaczy.

W ramach tego etapu moder-
nizacji wykonana zosta³a ju¿ kli-
matyzacja w ca³ym obiekcie.

Realizacja zadania jest mo¿li-
wa dziêki dofinansowaniu ze œrod-
ków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w kwocie
400 tys. z³. Wartoœæ zadania to
ok. 500 tys. z³.

s³aw Bartnik, Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego, w³adz
powiatowych – p. Marek Kogut,
Wicestarosta Le¿ajski, przedstawi-
ciel Komendy PSP w Le¿ajsku –
m³. bryg. Robert Krajewski,
przedstawiciele w³adz gminnych
w osobach – Wójta Gminy, Jacka
Chmury, Zastêpcy Wójta, Arka-
diusza Telki, Przewodnicz¹cego
Rady Gminy, Jerzego Gdañskiego,
dyrektorzy szkó³, delegacje Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych wraz ze
sztandarami oraz m³odzie¿ szkol-

na. Patriotyczny charakter uroczy-
stoœci nada³a Orkiestra Dêta z Gro-
dziska Dolnego pod batut¹ Jaku-
ba Magonia.

Pod pomnikiem „¯ywi¹ i Bro-
ni¹” w Grodzisku-Miasteczku oraz
na grodziskim cmentarzu pod
obeliskiem „Ku czci tych, którzy
walczyli i oddali swe ¿ycie za Oj-
czyznê” chwil¹ ciszy uczczono
pamiêæ poleg³ych w walce o wol-
noœæ ojczyzny, a wyznaczone dele-
gacje z³o¿y³y wi¹zanki i zapali³y
znicze.

Biegi, marsze, koncerty, pochody, parady, pa-
triotyczne pieœni i wiersze, flagi w oknach i na
balkonach oraz bia³o-czerwone kotyliony –
w taki sposób Polacy t³umnie uczcili 95. roczni-
cê Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci.
I chodŸ charakter uroczystoœci by³ ró¿ny, przy-
œwieca³ im jeden cel – wspólne œwiêtowanie
wolnej i niepodleg³ej Polski.
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To ju¿ tradycja, ¿e podczas Miê-
dzynarodowych Targów Poznañ-
skich POLEKO Miejski Zak³ad
Komunalny Sp. z o.o. w Le¿ajsku
regularnie otrzymuje nagrody i wy-
ró¿nienia. W dniu 7 paŸdziernika
w Poznaniu odby³a siê Gala Miê-
dzynarodowego Kongresu Ochro-
ny Œrodowiska ENVICON w trak-
cie której uroczyœcie zakoñczy³a siê
XIV edycja organizowanego przez
„Przegl¹d Komunalny” konkursu
o „Puchar Recyklingu”. Jest to jed-
no z nielicznych, jeœli nie jedyne
wydarzenie, podczas którego kom-
pleksowej ocenie poddawane s¹
zak³ady i firmy prowadz¹ce selek-
tywn¹ zbiórkê odpadów, przy jed-
noczesnym wsparciu edukacji
ekologicznej mieszkañców. Spo-
œród firm i spó³ek bior¹cych udzia³
w konkursie wy³aniane i nagradza-
ne s¹ te, które w najefektywniej-
szy sposób organizuj¹ selektywn¹
zbiórkê odpadów metod¹ „u Ÿró-
d³a” oraz te, które wdra¿aj¹ cieka-
we pomys³y w zakresie prowadze-
nia edukacji ekologicznej osi¹ga-
j¹c przy tym satysfakcjonuj¹ce
efekty. Zg³oszeni uczestnicy rywa-
lizuj¹ w wielu kategoriach, w któ-
rych oceniana jest selektywna
zbiórka szk³a, makulatury, baterii
b¹dŸ tworzyw sztucznych, jednak
w tym konkursie t¹ najbardziej
presti¿ow¹ nagrod¹ jest tytu³ „TY-
GRYSA RECYKLINGU”.

W tym roku nasza le¿ajska fir-
ma po raz drugi siêgnê³a po to
najcenniejsze w bran¿y komunal-
nej trofeum, staj¹c siê tym samym
jedyn¹ firm¹ w Polsce, której siê to
uda³o. Zdobywaj¹c po raz drugi
z rzêdu tytu³ „Tygrysa Recyklin-
gu” MZK Le¿ajsk potwierdzi³, ¿e
jest zdecydowanym, krajowym li-
derem wœród firm zajmuj¹cych siê
selektywn¹ zbiórk¹ odpadów,
a fakt ¿e jest jak do tej pory jedyn¹
firm¹ w kraju, która dokona³a tego
dwa razy z rzêdu œwiadczy o profe-
sjonalizmie i skutecznoœci prowa-
dzonych przez le¿ajsk¹ Spó³kê
dzia³añ.

Aby podkreœliæ, ¿e zdobycie tej
nagrody nie jest ³atwe, wystarczy
przytoczyæ kilka liczb. W tegorocz-

nej XIV edycji konkursu o „Pu-
char Recyklingu” wziê³o udzia³ 70
podmiotów z ca³ej Polski. £¹cznie
w 2012 roku te podmioty zebra³y
41,6 tys. ton szk³a, 459 ton pu-
szek aluminiowych, 26,9 tys. ton
tworzyw sztucznych, 21,5 tys. ton
makulatury, prawie 90 ton bate-
rii, 4,2 tys. ton zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego
oraz 440 ton opakowañ po p³yn-
nej ¿ywnoœci. Z ogólnej iloœci oko-
³o 95 tys. ton odpadów sortownie
wydzieli³y i przekaza³y do recyklin-
gu ponad 85 tys. ton.

Dla zobrazowania, jaki w tym
wszystkim mia³ udzia³ MZK Le-
¿ajsk wystarczy podaæ, ¿e w 2012
roku MZK Le¿ajsk zebra³ i prze-
kaza³ do recyklingu 4,27 tys. ton
szk³a, 18,7 ton puszek aluminio-
wych, 1,2 tys. ton tworzyw sztucz-
nych, 1,27 tys. ton makulatury,
prawie 2,5 tony baterii oraz oko³o
68 ton zu¿ytego sprzêtu elektrycz-
nego i elektronicznego. £¹cznie
Miejski Zak³ad Komunalny
Sp. z o.o. w Le¿ajsku do recy-
klingu przekaza³ 6 829 ton od-
padów, co stanowi oko³o 8%
ogólnej iloœci odpadów odda-
nych do recyklingu, jaka zg³o-
szona zosta³a przez uczestników

konkursu, a przypomnijmy, ¿e
by³o ich siedemdziesiêciu!

Podane powy¿ej wartoœci po-
zwalaj¹ z ³atwoœci¹ okreœliæ pozy-
cjê Miejskiego Zak³adu Komunal-
nego Sp. z o.o. w Le¿ajsku wœród
firm komunalnych w kraju. Do-
wodzi to, ¿e le¿ajska firma w dal-
szym ci¹gu ma niezachwian¹ po-
zycjê lidera wœród polskich firm
komunalnych, a zdobyty po raz
drugi Tytu³ „Tygrysa Recyklingu”
jest doskona³ym zwieñczeniem
dwudziestoletniej dzia³alnoœci spó³-
ki. Jest to równie¿ niezbity dowód
na to, ¿e firma ta stale siê rozwija
wprowadzaj¹c nowe standardy
w zakresie odbierania odpadów,
bêd¹c jednoczeœnie doskona³ym
przyk³adem dobrze prosperuj¹cej
firmy komunalnej, która we w³a-
œciwy sposób zorganizowa³a sys-
tem selektywnej zbiórki odpadów,
na obs³ugiwanym obszarze.

… ale to jeszcze nie koniec…

Potwierdzeniem przytoczonych
powy¿ej stwierdzeñ niech bêdzie

MZK Le¿ajsk firma z naszego powiatu ponownie najlepsza w kraju!

Drugi „Tygrys”

na dwudziestolecie

firmy!

to, ¿e tytu³ „Tygrysa Recyklingu”
to nie wszystko co w tym roku zdo-
by³ Le¿ajski Zak³ad! Mamy ju¿ ofi-
cjalne wyniki „Ogólnopolskie-
go Konkursu Odzysku Odpa-
dów Opakowaniowych”, które-
go organizatorem jest REKOPOL
Organizacja Odzysku S.A. w War-
szawie wspierana finansowo przez
Narodowy Fundusz Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z og³oszonymi przez Ka-
pitu³ê Konkursu oficjalnymi wy-
nikami przedstawiciel naszego
Powiatu, Miejski Zak³ad Komu-
nalny w Le¿ajsku, ponownie oka-
za³ siê najlepszy i siêgn¹³ po I miej-
sce w konkursie g³ównym i tym
samym pozostawiaj¹c z ty³u po-
zosta³ych uczestników.

Ponadto, w ramach tego¿ kon-
kursu Zak³ad z Le¿ajska otrzyma³
pierwsze wyró¿nienie za prowa-
dzon¹ od kilkunastu lat edukacjê
ekologiczn¹ spo³eczeñstwa,
a w szczególnoœci skuteczn¹ edu-
kacjê jego najm³odszych przedsta-
wicieli.

PP
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Dzia³alnoœæ Spó³ki Stare Miasto-
Park zosta³a uhonorowana w licz-
nych konkursach, nie tylko w za-
kresie œwiadczonych us³ug komu-
nalnych, ale tak¿e za prowadzone

ne zosta³y innowacyjne projekty
i inwestycje w dziedzinie ochrony
œrodowiska, jak równie¿ przedsiê-
wziêcia z zakresu edukacji ekolo-
gicznej.

W ramach dzia³alnoœci z zakresu gospodarki odpadami, jednym
z kluczowych zadañ Spó³ki Stare Miasto-Park jest propagowanie dzia-
³añ edukacyjnych w dziedzinie ekologii i ochrony œrodowiska, ukie-
runkowanych na wzmocnienie œwiadomoœci ekologicznej poprzez
konkursy, w których Spó³ka jest uczestnikiem, jak i te których jest
organizatorem.

cza to, ¿e znaleŸliœmy siê w pierw-
szej siódemce najlepszych firm
w kraju zajmuj¹cych siê odzyski-
waniem odpadów. Konkurs prze-
znaczony by³ dla przedsiêbiorstw
prowadz¹cych bezpoœrednio zbiór-
kê odpadów z gospodarstw domo-
wych lub odzysk na instalacji prze-
twarzaj¹cej zmieszane odpady ko-
munalne.

Powy¿sze nagrody s¹ dla nas naj-
wy¿sz¹ form¹ uznania, a jednocze-
œnie potwierdzaj¹, i¿ jesteœmy part-
nerem godnym zaufania. Dlate-
go te¿ w dalszym ci¹gu poszuku-
jemy inspiracji do realizacji zamie-
rzonych celów oraz dok³adamy
wszelkich starañ by proekologicz-
ne postawy sta³y siê integraln¹ czê-
œci¹ kultury lokalnej spo³ecznoœci.

Przypominamy równie¿ o aktual-
nych konkursach organizowa-
nych przez Spó³kê dla mieszkañ-
ców obs³ugiwanych przez nas
gmin, a s¹ to:
� III edycja konkursu „B¹dŸ eko

– segreguj odpady”, adresowa-
nego do szkó³ i mieszkañców.
Konkurs zakoñczy siê 30
kwietnia 2014 r.

� „Bajkowe rady jak segregowaæ
odpady”, jest to ju¿ druga edy-
cja, która swój fina³ bêdzie mia³a
29 listopada 2013 r. Konkurs
adresowany jest do przedszko-
laków.

Wiêcej informacji

o konkursach znajd¹

Pañstwo na stronie internetowej

www.sm-park.pl - dzia³alnoœæ ko-

munalna w zak³adce aktualnoœci.

wśród najlepszychwśród najlepszych

dzia³ania proekologiczne. Nasze
zaanga¿owanie zosta³o docenione
w „Konkursie o Puchar Recy-
klingu”, w którym Spó³ka wziê³a
udzia³ ju¿ po raz drugi i otrzyma-
³a „Srebrn¹ Puszkê” w kategorii
zbiórka puszek aluminiowych
wœród miast licz¹cych do 100 tys.
mieszkañców. W konkursie wy³o-
niono i nagrodzono spoœród zg³o-
szonych podmiotów te, które re-
alizuj¹ najbardziej efektywne sys-
temy zbiórki odpadów i prowadz¹
ciekaw¹, skuteczn¹ edukacjê eko-
logiczn¹. Uroczyste wrêczenie na-
gród odby³o siê 7 paŸdziernika
2013 r. podczas Targów Poleko
w Poznaniu.

Niezwykle istotnym wyró¿nie-
niem, o którym nale¿y wspomnieæ
jest nagroda w konkursie ogólno-
krajowym „Ekolaury ” Polskiej
Izby Ekologii, któr¹ otrzymaliœmy
za realizacjê projektu pn. „B¹dŸ
eko – b¹dŸ logiczny” w kategorii
edukacja ekologiczna. W ramach
akcji przeprowadzono szereg kon-
kursów stanowi¹cych wa¿n¹ czêœæ
naszych dzia³añ propaguj¹cych
postawê proekologiczn¹.  Ocenio-

Kolejnym znacz¹cym sukcesem
Spó³ki jest zajêcie VII miejsca
w ramach „Konkursu Odzysku
Odpadów Opakowaniowych”,
organizowanego przez Rekopol
Organizacjê Odzysku S.A. Ozna-
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Kierunki turystyczne nieustan-
nie siê zmieniaj¹. Coraz czêœciej
szukamy nowych prze¿yæ, doznañ
i wra¿eñ. Zmieniaj¹ siê nasze ocze-
kiwania. Poszukujemy czegoœ no-
wego, oryginalnego. Chcemy
prze¿yæ coœ niezwyk³ego, innego.
Rozgl¹damy siê za miejscami, gdzie
nie dotar³a jeszcze masowa tury-
styka, gdzie jest ju¿ bezpiecznie,
ale dreszczyk emocji pozostaje,
gdzie ka¿dy szelest, ruch przywo-
³uje zas³yszane lub przeczytane
wspomnienia.

Po kilkunastu dniach podró¿y
po Tajlandii stajemy nad brzega-
mi potê¿nego Mekongu, który
toczy swoje wody z niedostêpne-
go Tybetu do rozleg³ej delty Mo-
rza Po³udnowochiñskiego. Jeste-
œmy w Sop Ruak w niewielkim
miasteczku na granicy Tajlandii,
Mjanmaru (niegdysiejszej Birmy)
i Laosu. W miejscu, gdzie w la-
tach 80-tych i 90-tych funkcjono-
wa³ najwiêkszy na œwiecie oœrodek
produkcji opium i jego pochod-
nej – heroiny. To w³aœnie st¹d,
z tzw. Z³otego Trójk¹ta pochodzi-
³o 70% globalnej produkcji. Od
tamtego czasu wiele jednak siê
zmieni³o, a udzia³ Z³otego Trójk¹-
ta w œwiatowej produkcji heroiny
zmniejszy³ siê do 5%.

Tajlandia od wielu lat, walczy³a
z producentami maku na swoim
terenie. Nie by³a to jednak walka
³atwa. W górzystych niedostêp-
nych terenach, w³adze nie by³y
w stanie nawet czêœciowo zapano-
waæ nad produkcj¹ opium, zwa-
¿ywszy, ¿e by³o to jedyne Ÿród³o
dochodu dla wiêkszoœci ubogich
mieszkañców tych terenów, a zbyt
ka¿dej iloœci gwarantowa³y narko-
tykowe kartele. Pomimo drastycz-
nych kar w najciê¿szych, na œwie-
cie Tajlandzkich wiêzieniach, wal-
ka wydawa³a siê byæ beznadziejna.
Dopiero zaanga¿owanie matki,
obecnie panuj¹cego króla Bhumi-
bola, Ramy IX, powoli przekona-
³o tutejszych mieszkañców, ¿e
mo¿na ¿yæ, bez ci¹g³ego strachu

Opium i Betel Tajlandia, Laos

i ³amania prawa. Po latach wytrwa-
³ej pracy, wieœniacy zaczêli sadziæ
truskawki, tytoñ, zak³adaæ plan-
tacje warzyw i owoców. Na czeœæ
matki króla, nad brzegiem Me-
kongu postawiono pos¹g z³otego
Buddy na postumencie w kszta³-
cie ³odzi, który zdominowa³ oko-
liczny pejza¿. Rozgl¹daj¹c siê po
okolicy nasze cia³a przeszywa
dreszczyk emocji. Przecie¿ i tak
wszyscy wiedz¹, ¿e przez Tajlandiê
przebiega narkotykowy szlak prze-
mytniczy z makowych poletek
Birmy i Laosu przez Bangkok do
Europy Zachodniej i Ameryki.
S³odki zapach opium wci¹¿ unosi
siê w powietrzu. Na straganach
kusz¹ opiumowe myde³ka i kadzi-
de³ka. Nadal przestrzega siê tury-
stów, aby nie odstêpowali swoich
baga¿y, bo nieœwiadomie mog¹
staæ siê trybem przemytniczej
machiny. Nadal turyœci otrzymuj¹
propozycje przewiezienia „towa-
ru” za kilkaset dolarów. A tymcza-
sem z fascynacj¹ i niepewnoœci¹
spogl¹damy na spokojny, szeroki
i zdradliwy Mekong.

Rozwój turystyki masowej, przy-
czyni³ siê w du¿ym stopniu do
zniszczenia piêkna i romantycz-
nej atmosfery w spokojnym Sop
Ruak. Dzisiaj dowo¿eni tutaj au-
tokarami turyœci, pospiesznie
robi¹ kilka zdjêæ i kupuj¹ plasti-
kow¹ tandetê.

£odzi¹ motorow¹ wyruszamy
w górê rzeki do miejsca, gdzie Taj-

landia graniczy z Birm¹. Czasy,
kiedy ten skrawek ziemi by³ nie-
dostêpn¹ d¿ungl¹, nale¿¹ ju¿ do
przesz³oœci. Niedawno Tajlandzcy
inwestorzy zadali decyduj¹cy cios
przesz³oœci. Tu¿ za granic¹ w Bir-
mie, na skrawku ziemi stanowi¹-
cym dok³adny wierzcho³ek Z³ote-
go Trójk¹ta, zbudowali du¿y ho-
tel oraz kasyno nastawione na bo-
gatych tajskich i chiñskich graczy.
Zawracamy ³ódŸ i p³yniemy na
drug¹ stronê rzeki – do Laosu. Przy-
bijamy do przystani, a w³aœciwie
do przybrze¿nego targu Don Sao
na laotañskiej wyspie. Wychodz¹c
na stromy brzeg, za jednorazowy
pobyt na laotañskiej ziemi, p³aci-
my 20 tajlandzkich batów – nieca-
³ego dolara. Dostajemy od urzêd-
ników kwitek, zamiast wizy w pasz-
porcie i ruszamy przed siebie. Szyb-
ko nasz¹ uwagê zaprz¹taj¹ serwo-
wane oryginalne nalewki. Zaczy-
namy od trunku na bazie tygry-
siego penisa. Mê¿czyŸni szybciej
podejmuj¹ wyzwanie. Niestety al-
kohol, smakiem ani moc¹ nie po-

wala na kolana. Nasze kulturowe
przyzwyczajenia robi¹ swoje. Jed-
nak po kilku kieliszkach w tem-
peraturze 35OC, afrodyzjaki prze-
mawiaj¹ do naszej wyobraŸni. Na
pó³kach w szerokim asortymencie
kolejne butelki, ze skorpionami,
kobrami, korzeniami ¿eñ-szenia,
zio³ami, zielonymi i czarnymi wê-
¿ami. Ceny wrêcz symboliczne:
2-3 dolary za butelkê. Laotañskie
i Tajskie prawo nie zabrania pro-
dukcji takich wyrobów. Niestety,
przywóz takich pami¹tek do kra-
jów Unii Europejskiej jest zabro-
niony, a przy kontroli celnej
w Polsce mo¿na mocno ¿a³owaæ
takiego zakupu. Ale oryginalna
pami¹tka to by by³a. Nie pozosta-
je nam jednak nic innego, jak na-
syciæ wzrok i ¿o³¹dek na miejscu.
Tym razem nasza wizyta na La-
otañskiej ziemi koñczy siê na tar-
gu. Niestety niewiele mogliœmy
zobaczyæ w Laosie, ale i tak mamy
satysfakcjê, ¿e byliœmy tutaj. Wy-
sy³amy jeszcze kilka kartek z La-
osu, nie licz¹c specjalnie, ¿e dojd¹.

�Z³oty Budda poœwiêcony  matce króla.

�Laotañskie nalewki.

�Sk³adniki betelu dostêpne na targowi-

skach
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Ale spróbowaæ warto. Wracamy do
Tajlandii.

Powoli dzieñ dobiega koñca.
S³oñce chowa siê za horyzont,
a przestrzeñ wokó³ nas wype³niaj¹
wspania³e zapachy, na które nie
zostajemy obojêtni. Zasiadamy
przy niewielkim stoliku delektu-
j¹c siê niezwyk³ym smakiem taj-
skich potraw.

Rano, s³oñce wynurza siê znad
horyzontu. Jest ch³odno i rzeœko.
Dzisiaj ju¿ spokojnie mo¿emy
obejrzeæ nasz hotel po³o¿ony
wœród pól ry¿owych, nad którymi
unosi siê poranna mgie³ka.

Dla wielu turystów g³ównym
powodem przyjazdu do pó³noc-
nej Tajlandii jest wyprawa do wio-
sek zagubionych w d¿ungli i po-
byt u plemion górskich. Tak wiêc
i my nie trac¹c czasu wyruszamy
Jeepami w dziewicze lasy. Pokonu-
jemy kolejne zakrêty, wspinaj¹c siê
coraz wy¿ej. Po godzinie jazdy –
nag³e hamowanie. Zatrzymujemy
siê przy poletku, na którym posa-
dzone roœliny przypominaj¹ liœcie
juki. Podchodzimy bli¿ej i niespo-
dzianka. W samym œrodku dorod-
nych liœci, roœnie tak chêtnie przez
nas spo¿ywany owoc – ananas.

Jedziemy dalej. Ze zdziwieniem
ogl¹damy gigantyczne po³acie
wykarczowanej, spalonej ziemi.
Drzewa wycinane s¹ w zastraszaj¹-
cym tempie. Odporne na wilgoæ
tekowce, zniknê³y ju¿ ca³kowicie
z krajobrazu Tajlandii. Droga za-

mienia siê w grz¹sk¹, glinian¹ maŸ.
Jeszcze kilka zakrêtów i zatrzymu-
jemy siê przy zagrodzie z bawo³a-
mi, które taplaj¹ siê w b³otnym
bajorze. Po chwili otaczaj¹ nas ko-
biety z plemienia Akha z impo-
nuj¹cymi nakryciami g³owy, zdo-
bionymi rzêdami srebrnych mo-
net i kulek. Ciemne kaftany, z d³u-
gimi rêkawami przystrojone s¹
efektownymi haftami, koralami,
wst¹¿kami i œwiecide³kami. Te nie-
zwyk³e ozdoby s¹ sta³ym elemen-
tem ich stroju, nie zdejmuj¹ ich
nawet w czasie pracy w polu.

Nasz¹ uwagê zwróci³a starsza
kobieta z czarnymi zêbami i s¹cz¹c¹
siê czerwon¹ œlin¹. Na szczêœcie to
nie objawy tajemniczej choroby,
a efekt na³ogowego ¿ucia Betelu.
U¿ywka ta przez wieki by³a w Taj-
landii tak popularna, jak ¿ucie ty-
toniu w Europie czy koki w An-
dach. Recepta na betel jest prosta.
W gruby i miêsisty liœæ pieprzu be-
telowego wk³adamy orzech drzewa
arekowego, podlanego mlekiem
wapiennym, otrzymywany w pro-
cesie gaszenia wapna. Do smaku
kardanom albo tamaryszek. Ca³oœæ
zwi¹zujemy w³óknem. ¯ucie bete-
lu ma dzia³anie orzeŸwiaj¹ce, po-
budzaj¹ce i lecznicze. Odka¿a prze-
wód pokarmowy, co w tutejszych
warunkach klimatycznych i higie-
nicznych ma du¿e znaczenie. Nie-
stety d³ugotrwa³e nadu¿ywanie be-
telu poci¹ga za sob¹ fatalne skut-
ki. Wypadaj¹ zêby, drêtwiej¹ szczê-

ki, roœnie zagro¿enie astm¹, zabu-
rzeniami kardiologicznymi i rakiem
jamy ustnej. O wygl¹dzie – nie dys-
kutujemy. Dzieñ póŸniej mamy
okazjê spróbowaæ betelu. Niestety
nikomu nie uda³o siê przebrn¹æ
fazy rozdrobnienia w ustach pro-
duktów. Gêsta maŸ pokona³a nasz
upór.

Jak wiêkszoœæ plemion gór-
skich, Akha s¹ animistami, wierz¹
w moc duchów, przyrody i przod-
ków, którzy ju¿ odeszli, st¹d te¿
odprawiaj¹ odpowiednie obrzêdy
³¹cznie ze sk³adaniem ofiar ze zwie-
rz¹t. Stosunkowo niski poziom
wykszta³cenia i niechêæ do inte-
gracji z tajskim spo³eczeñstwem
przyczyni³ siê do tego, ¿e jest to
najbiedniejsze plemiê, silnie dys-
kryminowane i wykorzystywane
przez innych. Zostajemy zaprosze-
ni do jednego z domostw, gdzie
na glinianym klepisku obok ogni-
ska stoi telewizor. A w³aœciwie to,
co po nim zosta³o. Gospodarz za-
mieni³ drewnian¹ obudowê w o³-
tarzyk.

Plemiona, które Tajowie z nizin
nazywaj¹ Chao khao, czyli ludzie
z gór, nie stanowi¹ jednolitej gru-
py. Znacznie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
nie tylko pochodzeniem, ale rów-
nie¿ jêzykiem, religi¹, strojami, tra-
dycjami historycznymi, a nawet sty-
lami architektonicznymi. Wiêk-
szoœæ tych plemion uciekaj¹c przed
g³odem, wojnami i dyskryminacj¹
z Tybetu, Birmy i Chin, pogardza-

nych przez Tajów, osiedli³a siê
w górach pó³nocy i prowadzi³a tam
na wpó³ koczowniczy tryb ¿ycia.
Czêsto zdobywali œrodki do ¿ycia,
produkuj¹c opium. Wiêkszoœæ ple-
mion utrzymuje siê obecnie z rol-
nictwa i mieszka w odleg³ych
wsiach, nadal nie nawi¹zuj¹c pra-
wie ¿adnych kontaktów ze œwiatem
zewnêtrznym.

Ruszamy dalej w górê. Po kilku-
nastu kilometrach, rzut oka na
spowit¹ mg³¹ okolicê i jesteœmy
w wiosce plemienia Yao. Plemiê
to przywêdrowa³o z terenów
Chin. Do dziœ pos³uguj¹ siê pi-
smem chiñskim, wyznaj¹ taoizm,
wzoruj¹c siê na Chiñczykach,
maluj¹ zwoje, które pe³ni¹ rolê
przenoœnych wizerunków œwiê-
tych. Kobiety ubieraj¹ siê w wy-
szukany sposób. Nosz¹ du¿e czar-
ne lub granatowe turbany, widocz-
ne z daleka czerwone boa i bogato
haftowane obszerne spódnice.
Odziedziczywszy smyka³kê do in-
teresów po chiñskich przodkach,
wykorzystuj¹ inne plemiona do
prac na roli i gospodarstwie. G³ów-
nym sk³adnikiem jad³ospisu Yao,
oprócz warzyw i owoców s¹ czar-
ne niewielkie œwinie, które swo-
bodnie buszuj¹ po wiosce.

Opuszczamy odleg³y œwiat, spo-
wity w oparach tl¹cego siê opium
i magii minionych lat.
Zapraszamy
na YOU TUBE
- Niezwyk³y Œwiat: Tajlandia

�Kobieta z plemienia Akha. �Wioska plemienia Akha �Staruszka z plemienia Yao.

�Plantacja ananasów. �Plemienny inwentarz. �Bawo³y.
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Nie lada wyzwaniem jest po³¹-
czyæ to, co najlepsze w listopado-
wych tradycjach praktykowanych
nie tylko u nas (Zaduszki, andrzej-
kowe wró¿by), ale równie¿ za gra-
nic¹ (Hallowen) i uczyniæ z tego
tak atrakcyjne pod wzglêdem kul-
turalnym wydarzenie, skierowane
przede wszystkim do najm³od-
szych odbiorców. Pomys³ okaza³ siê
strza³em w dziesi¹tkê, bo frekwen-
cja przesz³a najœmielsze oczekiwa-
nia, gdy¿ na spotkaniu zjawi³o siê
ok. 140 dzieci wraz z rodzicami.
Tyle radoœci, œmiechu i zabawy
w naszej Bibliotece nie by³o chyba

od dawna. Powodów do tego by³o
wiele, bo ka¿de z dzieci mog³o
wybraæ, jak chce spêdzaæ w danej
chwili czas: tañczyæ, malowaæ, braæ
udzia³ w zabawach ruchowych,
obejrzeæ popisy zespo³u taneczne-
go „Fajne Gienki”, poznaæ swoj¹
przysz³oœæ z wró¿b albo pos³uchaæ
bajek, które g³oœno czytali pracow-
nicy Biblioteki oraz Pan Stanis³aw
Kornasiewicz, le¿ajski poeta i au-
tor bajek dla dzieci. Jednak naj-
wiêksz¹ frajdê sprawi³o dzieciom
malowanie twarzy i to, ¿e mog³y
siê przebraæ za ulubione postacie.
Mieliœmy, wiêc ca³¹ plejadê, stwor-

by³a najlepszym dowodem na to,
jak bardzo podoba³ siê spektakl.
Sukces, jaki odnios³o pi¹tkowe
spotkanie jest zas³ug¹ zarówno
pracowników Biblioteki, Miejskie-
go Domu Kultury w Le¿ajsku,
a tak¿e rodziców, którzy przypro-
wadzili swe pociechy, dlatego to
w³aœnie im nale¿¹ siê solidne po-
dziêkowania. Mamy nadziejê, ¿e
ten magiczny wieczór wpisze siê
na sta³e w le¿ajski kalendarz kul-
turalny, bo wspomniana frekwen-
cja jest ku temu doskona³¹ moty-
wacj¹.

Natalia Nowicka

W mistrzostwach wziê³o udzia³
340 zawodników w wieku 12-17
lat z 18 krajów Europy. Organiza-
torem by³ Klub Rekreacyjno Spor-
towy TKKF „CZARNI” Katowi-
ce kierowany przez Sensei Dariu-
sza £yczko przy wspó³pracy z Shi-
han Jackiem Czerniec. Zawody
zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ prezy-
dent International Karate Orga-
nization Kancho Shokei Matsui,
a tak¿e szef Departamentu Spraw
Zagranicznych IKO Shihan Kat-
suhito Gorai.

W sk³adzie reprezentacji polski
na te mistrzostwa zosta³o powo³a-
nych 12 naszych zawodników.
Srebrny medal i tytu³ Wicemistrzy-
ni Europy w kumite zdoby³a Iza-
bela Dec w kategoria do 55 kg.
Drugim naszym medalist¹ zosta³
Maciej Jeziorowski, który wywal-
czy³ br¹z w kategorii do 70 kg. Bar-
dzo dobrze zaprezentowa³y siê te¿
nasze zawodniczki bior¹ce udzia³

w tych mistrzostwach – Julia ̄ ak,
Natalia Stachula, Katarzyna Bur-
da i Paulina Majder, które dos³ow-
nie otar³y siê o medal. Po wygra-
niu swoich pojedynków w kumi-
te wesz³y do æwieræfina³u, niestety
w kolejnych walkach zabrak³o
dziewczynom trochê szczêœcia
i musia³y uznaæ wy¿szoœæ swoich
rywalek. Trzy nasze zawodniczki –
Marylka Leszczak, Paula Majder
i Kasia Burda zakwalifikowa³y siê
do œcis³ego fina³u w kata. Ekipê
LKKK uzupe³nili kierownik dru-
¿yny senpai Adam Fleszar i sekun-
danci senpai Robert Szczuc, Le-
szek Kurasz i Jan Szczuka. Jednym
z sêdziuj¹cych mistrzostwa by³ sen-
sei Dariusz Burda.

Po zakoñczeniu zawodów odby-
³a siê uroczysta sayonara podczas
której Kancho Shokei Matsui wrê-
czy³ kierownikom klubów kyoku-
shin zrzeszonych w Polskim Zwi¹z-
ku Karate pami¹tkowe medale

z okazji 40-lecia karate kyokushin
w Polsce. Wœród wyró¿nionych
znalaz³ siê sensei Dariusz Burda.

Gratulujemy startu wszystkim
zawodnikom. Dla nas wszyscy je-
steœcie zwyciêzcami, gdy¿ wasze
dotychczasowe osi¹gniêcia spowo-
dowa³y, ¿e zostaliœcie powo³ani do
reprezentowania Polski na tak pre-
sti¿owych zawodach.

Wczeœniej, bo 22 paŸdziernika
br. w Sieradzu zosta³y rozegrane
w ramach (Ogólnopolskiej Olim-
piady M³odzie¿y) XIV Mistrzo-
stwach Polski Juniorów M³od-
szych Karate Kyokushin. Bardzo

dobrze zaprezentowa³a siê zawod-
niczka Le¿ajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate Izabela Dec, która
zdoby³a br¹zowy medal w konku-
rencji kumite i 4 miejsce w kata.
Tu¿ obok podium uplasowa³ siê
Maciej Jeziorowski, który po wy-
graniu pierwszej walki przez wa-
zari wszed³ do æwieræfina³u. Ma-
ciek w nastêpnym swoim pojedyn-
ku przegra³ przez wskazanie sê-
dziego maty po kontrowersyjnym
werdykcie. Nasza skromna 2 oso-
bowa ekipa zdoby³a 10 pkt.
i 9 miejsce w generalnej klasyfika-
cji dru¿ynowej. W tych najwa¿niej-
szych w sezonie zawodach w Pol-
sce dla tej grupy wiekowej wziê³o
udzia³ 149 zawodników z 51 klu-
bów z ca³ej Polski. 

DB

Srebro dla Izy i br¹z dla Maæka!

Na rozegranych 26 paŸdziernika br. w Katowicach VII Mistrzostwach
Europy Juniorów Kyokyshin Karate reprezentuj¹cy Polskê zawodnicy
Le¿ajskiego Klubu Kyokushin Karate zdobyli dwa medale.

Magiczny wieczór w le¿ajskiej Bibliotece
Miniony, pi¹tkowy wieczór by³by zapewne kolejnym zwyk³ym wieczo-
rem, gdyby nie pewne wyj¹tkowe wydarzenie. „Magia i tajemnice -
noc w bibliotece” – pod takim has³em odby³o siê 8 listopada br. nie-
zwyk³e przedsiêwziêcie, którego autorami s¹ pracownicy MCK – Bi-
blioteki Publicznej im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Le¿ajsku.

ków, superbohaterów, ksiê¿niczek,
wró¿ek, pszczó³ek i czarownic. Fu-
rorê wœród dzieci, a tak¿e rodzi-
ców zrobi³y równie¿ dekoracje,
które ozdabia³y wnêtrza Bibliote-
ki, bo kto by nie chcia³ mieæ
w domu takiej cudownej pajêczy-
ny i wspania³ych paj¹ków? Podczas
gdy dzieci odda³y siê w rêce ¿ywio-
³u zabawy, rodzice mogli poczytaæ
gazety, zagubiæ siê w bibliotecz-
nych rega³ach w poszukiwaniu in-
teresuj¹cych ksi¹¿ek lub obejrzeæ
przedstawienie teatralne pt. „Dzia-
dy” przygotowane przez Grupê
Teatraln¹ Baratario. Si³a oklasków



23KURIER POWIATOWY 11/2013 (116)

POWIAT �

Dziewczyny:

ZST Le¿ajsk – ZSL Le¿ajsk ................ 1-9

Klasyfikacja koñcowa:

I miejsce – ZSL Le¿ajsk

II miejsce – ZST Le¿ajsk

Ch³opcy:

ZST Le¿ajsk – ZS Nowa Sarzyna ..... 13-0

ZST Le¿ajsk – ZSL Le¿ajsk ............ 15-13

ZS Nowa Sarzyna – ZSL Le¿ajsk ....... 3-9

Klasyfikacja koñcowa:

I miejsce – ZST Le¿ajsk

II miejsce – ZSL Le¿ajsk

III miejsce – ZS Nowa Sarzyna

Powiatowy Turniej w Pi³ce Rêcznej
Dziewczyn i Ch³opców

7 listopada w Zespole Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku odby³ siê

 W zawodach wziê³y udzia³ reprezenta-
cje szkó³ œrednich naszego powiatu. Zwy-
ciêzcy zakwalifikowali siê do zawodów re-
jonowych, które odbêd¹ siê w Rzeszowie.

Sk³ad dru¿yny ZST Le¿ajsk:

Dawid Wnêk, Rafa³ Sadlok, Bog-

dan Baj, Marcin Wnêk, Kamil Py-

tel, Krystian Kuras, Piotr Moszko-

wicz, Rados³aw Rafa, Dariusz Baj,

Krystian Strug, £ukasz Foryt, Ma-

teusz Markocki, Fabian Czerwon-

ka. Opiekunem dru¿yny jest mgr

Tomasz Majkut.

Sk³ad dru¿yny ZSL Le¿ajsk:

Magdalena Rzepko, Patrycja Rafa,

Karolina Ciupiñska, Karolina Baj,

Klaudia Majkut, Wioleta Wojnarska,

Weronika Czyrny, Sylwia Grzywna,

Magdalena Krawiec, Anna Zalot,

Magdalena Kuchyt, Marlena Jasz-

czyszyn, Karolina Jakubek, Anna

Szpila. Opiekunem dru¿yny jest

mgr Rafa³ Tuleja.

II Wojewódzki Turniej Pi³ki Rêcznej Mê¿czyzn
17 paŸdziernika br. w hali wido-
wiskowo-sportowej Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku
odby³ siê II Wojewódzki Turniej
Pi³ki Rêcznej Mê¿czyzn o Puchar
Pos³a Ziemi Le¿ajskiej Zbigniewa
Rynasiewicza i Dyrektora ZST
w Le¿ajsku Haliny Samko.

Wyniki:

LO Kolbuszowa – ZSL Le¿ajsk ...... 17-13

ZSL Le¿ajsk – ZST Le¿ajsk ............. 6-17

AZS UR – LO Kolbuszowa .............. 21-9

ZST Le¿ajsk – LO Kolbuszowa ...... 12-15

ZST Le¿ajsk – AZS UR .................. 16-21

ZSL Le¿ajsk – AZS UR .................... 4-23

Klasyfikacja koñcowa:

I miejsce AZS UR

II miejsce LO Kolbuszowa

III miejsce ZST Le¿ajsk

IV miejsce ZSL Le¿ajsk

Organizatorzy turnieju sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania sponso-
rom: Restauracji „Zaœcianek ”
w Le¿ajsku, Hotelowi Restauracji
„Stokrotka” w Giedlarowej, OSK
„Jazda” Tomasz Majkut.

Wziê³y w nim udzia³ reprezen-
tacje AZS-u Uniwersytetu Rze-
szowskiego, Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Kolbuszowej, Ze-
spo³u Szkó³ Licealnych w Le¿aj-
sku i Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku.
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Jeszcze nigdy w 100-letniej hi-
storii szko³y m³odzie¿ w rywaliza-
cji sportowej nie zajê³a tak wyso-
kiej lokaty. Trzecie miejsce to wspa-
nia³e osi¹gniêcie przede wszystkim
m³odzie¿y, która tak licznie
i z du¿ym zaanga¿owaniem bra³a
udzia³ w zawodach sportowych
i zdobywa³a tym samym punkty
do rankingu. Najwiêkszy wk³ad
w tym sukcesie mieli oczywiœcie
medaliœci, a wiêc br¹zowe meda-
listki w koszykówce dziewcz¹t, br¹-
zowi medaliœci w siatkówce ch³op-
ców czy te¿ medaliœci i medalistki
w p³ywaniu i tenisie sto³owym.

Jednak¿e bardzo du¿y wk³ad
w koñcowy sukces wnieœli pozo-
stali sportowcy, którzy poprzez
swój masowy udzia³ w zawodach
objêtych kalendarzem Licealiady
zdobywali cenne punkciki.

Ten sukces to zas³uga m³odzie¿y,
która chêtnie uczestniczy w tych
rozgrywkach, ale te¿ i nauczycieli
wychowania fizycznego, którzy
w ramach swoich zajêæ przygoto-
wuj¹ uczniów do zawodów sporto-
wych. W tym miejscu pragnê bar-
dzo serdecznie podziêkowaæ na-

uczycielom z terenu powiatu, gmi-
ny i naszego miasta, którzy swoj¹
prac¹ w szko³ach podstawowych
i gimnazjach przyczyniaj¹ siê w du-
¿ej mierze do tych sukcesów. M³o-
dzie¿, która przychodzi do Zespo-
³u Szkó³ Licealnych jest bardzo
dobrze przygotowana i uzdolnio-

ZSL na trzecim miejscu

w rywalizacji sportowej

na Podkarpaciu
M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku w minionym roku
szkolnym 2012/2013 zdoby³a dla swojej szko³y w rywalizacji sporto-
wej w ramach programu Wojewódzkiej Licealiady M³odzie¿y Szkol-
nej zaszczytne trzecie miejsce na blisko 180 szkó³ œrednich bior¹cych
udzia³ w rywalizacji.

na sportowo. Za ten wk³ad pracy
raz jeszcze, jako przedstawiciel ko-
misji wychowania fizycznego bar-
dzo dziêkujê. Dziêkujê równie¿ Po-
wiatowemu Organizatorowi Spor-
tu Szkolnego – panu Eugeniuszo-
wi Josse za jego wk³ad pracy w ten
sukces. To dziêki niemu nasza m³o-
dzie¿ uczestniczy w wiêkszoœci za-
wodów sportowych, które s¹ orga-
nizowane, to wreszcie jego dzia³a-
nia mobilizuj¹ nas nauczycieli, by
przygotowywaæ uczniów i uczest-
niczyæ w tych rozgrywkach. S³owa
podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
Dyrekcji Szko³y za ogromn¹ po-
moc w organizacji i finansowaniu
licznych wyjazdów m³odzie¿y na
zawody sportowe. Jestem przeko-
nany, ¿e bez tych dzia³añ Dyrekto-
ra szko³y taki sukces nie by³by mo¿-
liwy.

Wsparciem dla Dyrekcji jest
równie¿ organ prowadz¹cy szko-
³ê, czyli Powiat Le¿ajski, który za-
wsze przychylnie odpowiada na
potrzeby finansowe i organizacyj-
ne szko³y.

W uroczystym podsumowaniu
Wspó³zawodnictwa Sportowego
Szkó³, Gmin, Powiatów i Klubów,
które odby³o siê 24 paŸdziernika
br. w Sali Kongresowej hotelu
„Nowy Dwór” wziê³a udzia³ trzy
osobowa delegacja uczniów i wi-
cedyrektor szko³y Waldemar T³u-
czek.

Piotr Lasota

��Uroczyste podsumowanie wspó³za-

wodnictwa sportowego w „Nowym Dworze”.

Zespó³ sk³adaj¹cy siê z trzech
akrobatek, sióstr: Reginy i Celiny
Ma³ek oraz Klaudii Ciupak zapre-
zentowa³ wspania³y pokaz swoich
umiejêtnoœci akrobatycznych dla
m³odzie¿y. Dziewczyny maj¹ od 16
do 20 lat i s¹ z Rzeszowa. Klaudia
jest uczennic¹ IV LO w Rzeszo-
wie,Regina i Celina studiuj¹ na
Uniwersytecie Rzeszowskim. Trio
zosta³o utworzone w marcu 2011
roku. Dziewczêta po zaledwie

roku czasu zdoby³y
srebrny medal na Mi-
strzostwach Polski Se-

niorów w Akrobatyce
Sportowej. Ten sukces da³

im motywacjê do dal-
szej pracy, postano-
wi³y sprawdziæ swo-
je si³y w telewizyj-
nym show MAM

Finalistki programu „MAM TALENT”

w le¿ajskim „ogólniaku”
Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego Pana dr Mariana Rzepki, le¿ajski ogólniak goœci³ zespó³
TRIO ETC – finalistki telewizyjnego programu „Mam Talent”.

TALENT. Osi¹gnê³y wielki sukces
wchodz¹c do œcis³ego fina³u,za-
chwyci³y Jurorów i telewidzów.
Dziewczêta specjalizuj¹ siê w æwi-
czeniach zespo³owych oraz akro-
batyce powietrznej – æwicz¹ na tra-
pezie ko³owym i tissue, zwanym
szarf¹.

Uczniowie naszej szko³y oprócz
wspania³ego pokazu, który zoba-
czyli mieli równie¿ mo¿liwoœæ po-
rozmawiaæ z dziewczynami,
zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcia
i zdobyæ autografy przemi³ych
dziewczyn z zespo³u. Gimnastycz-
ki z ogólniaka mia³y równie¿ mo¿-
liwoœci poæwiczyæ z akrobatkami
z Rzeszowa i zaprezentowaæ swo-
je umiejêtnoœci przed tak œwiet-
nym audytorium.

Spotkanie z akrobatkami to ju¿
kolejne, jakie mia³o miejsce w Ze-

spole Szkó³ Licealnych w Le¿aj-
sku.W minionym roku szko³a go-
œci³a podwójnego mistrza olimpij-
skiego z Londynu Pana Rafa³a Wil-
ka, który zdoby³ z³ote medale
w kolarstwie szosowym w kategorii
H3 (tzw. hhandbike) wjeŸdzie na
czas na dystansie 16 kkilometrów,
raz w wyœcigu ze startu wspólnego
na dystansie 64 kilometrów i Kry-
stiana Herbê sportowca, który na
swoim magicznym rowerku poka-
zywa³, i¿ skoki na rowerze s¹ mo¿li-
we i bezpieczne.

Spotkania z tak znakomitymi
goœæmi, którzy swoj¹ prac¹, talen-
tem i determinacj¹ udowadniaj¹,
¿e wszystko jest w ¿yciu mo¿liwe
to wspania³y przyk³ad dla m³odzie-
¿y i znakomita lekcja wychowaw-
cza.

Piotr Lasota
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W zwi¹zku z tym, w dniu
21.10.br. w Dworze Staroœciñskim
w Le¿ajsku nast¹pi³o og³oszenie
wyników i wrêczenie nagród
uczestnikom rozgrywek sezonu
2013 Ligi Powiatowej – w katego-
rii m³odzików, trampkarzy i junio-
rek. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych, organizatorzy rozgrywek
pi³karskich oraz przedstawiciele
dru¿yn bior¹cych udzia³ w letnich
rozgrywkach pi³karskich.

Spotkanie poprowadzi³ Pan Ire-
neusz Stefañski Naczelnik – Wy-
dzia³u Edukacji, Zdrowia i Kultu-
ry Fizycznej Starostwa Powiatowe-
go w Le¿ajsku, puchary za miej-
sca I-III oraz pami¹tkowe nagro-
dy i dyplomy dla pozosta³ych
uczestników rozgrywek, wrêczali:
Pan Marek Kogut – Wicestarosta
Le¿ajski, Pan Krzysztof Sobejko –
Wójt Gminy Le¿ajsk, Pan Jerzy
Paul – Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Sarzyna, Pan Arkadiusz Tel-

ka – Z-ca Wójta Gminy w Grodzi-
sku Dolnym, Pani Katarzyna
Mach-Wawrzaszek – Dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury
w Grodzisku Dolnym oraz Zbi-
gniew Œliwa – Prezes Powiatowego
Zrzeszenia Zespo³ów Sportowych
w Le¿ajsku – organizator letnich
rozgrywek powiatowych 2013.
Rozgrywki w pi³ce no¿nej dziew-
cz¹t i ch³opców w ramach Ligi
Powiatowej 2013 to kontynuacja
kolejnych edycji: XI m³odzików,
XIII trampkarzy, IX juniorek. Liga
prowadzona by³a systemem wio-
sna-jesieñ, mecze rozgrywane by³y
na obiektach sportowych na tere-
nie Powiatu Le¿ajskiego oraz
Gminy Tryñcza, systemem „ka¿-
dy z ka¿dym”. Wiosenne mecze
wy³oni³y lidera i uk³ad tabeli, któ-
ry by³ podstaw¹ do utworzenia par
w turniejach fina³owych rozgry-
wanych w okresie jesiennym.
W rozgrywkach Ligi powiatowej
2013 bra³y udzia³ dru¿yny m³odzie-

Podsumowanie rozgrywek Ligi Powiatowej

Ju¿ od ponad 10 lat tradycj¹ jest, ¿e w paŸdzierniku nastêpuje podsumowanie
rozgrywek m³odzie¿owych w Powiecie Le¿ajskim w pi³ce no¿nej dziewcz¹t i ch³op-
ców w ramach Ligi Powiatowej organizowanych przez Powiatowe Zrzeszenie
Zespo³ów Sportowych w Le¿ajsku.

Zwyciêzcy i uczestnicy
poszczególnych kategorii

w ramach rozgrywek
Ligi Powiatowej 2013:

Juniorki:

1. Ziemia Tryniecka

2. LKS „Grodziszczanka” Grodzi-

sko Dolne

3. Szko³a Podstawowa Gorzyce

4. Niepubliczne Gimnazjum Dêb-

no

5. Zespó³ Szkó³ Grodzisko Górne

6. LKS Brzyska Wola

M³odzicy:

1. Szko³a Podstawowa Kury³ów-

ka

2. ULKS „Maraton” Giedlarowa

3. Szko³a Podstawowa Tryñcza

4. Szko³a Podstawowa Brzyska

Wola

5. MZKS UNIA Nowa Sarzyna

6. UKS „Lotnik” Wierzawice

7. Zespó³ Szkó³ Grodzisko Dolne

Trampkarze:

1. MZKS UNIA Nowa Sarzyna

2. UKS „Tempo” Stare Miasto

3. LKS Brzyska Wola

4. UKS „Junior” Brzóza Królewska

5. LKS „Grodziszczanka” Grodzi-

sko Dolne

6. UKS „SAN” Wierzawice

7. Szko³a Podstawowa Tryñcza

8. ULKS „Maraton” Giedlarowa

¿owe reprezentuj¹ce poszczegól-
ne szko³y i kluby sportowe z tere-
nu Powiatu Le¿ajskiego oraz dru-
¿yny reprezentuj¹ce Gminê Tryñ-
cza. W sezonie 2013 do udzia³u
w rozgrywkach zosta³o zg³oszo-
nych 21 dru¿yny dziewcz¹t i ch³op-
ców (juniorki – 6 dru¿yn, m³odzi-
cy – 7 dru¿yn, trampkarze – 8 dru-
¿yn), ponad 340 zawodników i za-
wodniczek. Rozgrywki ju¿ trady-
cyjnie by³y zorganizowane przez
Powiatowe Zrzeszenie Zespo³ów
Sportowych w Le¿ajsku oraz Oœro-
dek Kultury w Grodzisku Dol-
nym przy wsparciu finansowym
Powiatu Le¿ajskiego, Gminy Le-
¿ajsk, Gminy Grodzisko Dolne
oraz Browaru Le¿ajsk Grupy
¯ywiec S.A.

Organizatorzy rozgrywek sk³a-
daj¹ serdeczne podziêkowania dla
Starosty Le¿ajskiego Pana Jana
Kidy za objêcie patronatu nad roz-
grywkami powiatowymi oraz prze-
kazanie œrodków na ich przepro-

wadzenie i podsumowanie. S³owa
podziêkowania kierujemy równie¿
do Wójta Gminy Le¿ajsk Pana
Krzysztofa Sobejki za ufundowa-
nie nagród oraz do Browaru
w Le¿ajsku Grupy ¯ywiec S.A. za
okazan¹ pomoc finansow¹. Dziê-
kujemy równie¿ Pani Katarzynie
Mach-Wawrzaszek Dyrektorowi
Oœrodka Kultury w Grodzisku
Dolnym za wspó³pracê w organi-
zacji rozgrywek pi³karskich i tym
wszystkim, którzy poœwiêcili swój
czas, wiedzê i zaanga¿owanie
w celu sprawnego przeprowadze-
nia rozgrywek. 

 Zwyciêskim dru¿ynom gra-
tulujemy, pokonanym ¿yczymy
lepszych wyników w kolejnych
rozgrywkach, natomiast opieku-
nom wytrwa³oœci w przekazywa-
niu posiadanej wiedzy m³odym
adeptom sportu.

Zbigniew Œliwa

– Sezon 2013



Obecnie PCPR w Le¿ajsku koñczy

pierwszy etap realizacji projektu,

w którym uczestniczy³o:

- 10 wychowanków rodzin zastê-

pczych,

- 11 osób niepe³nosprawnych,

- 10 sprawców przemocy w rodzinie.

W ramach powy¿szego etapu prze-

prowadzone zosta³y nastêpuj¹ce

dzia³ania:

1. Trening kompetencji spo³e-
cznych dla osób niepe³nosprawnych

i wychowanków rodzin zastêpczych.

Jego celem by³o m. in. zwiêkszenie

aktywnoœci spo³ecznej uczestników,

poprawa samooceny, nauka pozy-

tywnej komunikacji i asertywnoœci,

radzenie sobie ze stresem.

2. Kursy edukacyjne (komputero-
wy i jêzykowy) dla wychowanków

rodzin zastêpczych. Celem kursów

by³o zdobycie nowych kompeten-

cji oraz wiedzy przygotowuj¹cej

do wchodzenia na rynek pracy.

3. Krótkofalowa terapia psycho-
logiczna dla wychowanków rodzin

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W LE¯AJSKU

koñczy pierwszy etap realizacji projektu systemowego
pn. „Program aktywizacji spo³ecznej w powiecie le¿ajskim”

wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
PO KL Priorytet VII, Dzia³anie 7.1. Poddzia³anie 7.1.2.

PCPR w Le¿ajsku realizuje „Program aktywizacji spo³ecznej w powiecie le¿ajskim” w trzech etapach:
Etap I: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Etap II: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Etap III: od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Zapraszamy do udzia³u w rekrutacji do ETAPU II projektu w 2014 r.:
- osoby niepe³nosprawne,

- wychowanków rodzin zastêpczych,
- osoby doznaj¹ce przemocy w rodzinie.

Rekrutacja do Projektu rozpoczyna siê w miesi¹cu grudniu 2013 r.

Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie proszone s¹ o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Le¿ajsku

ul. M. C. Sk³odowskiej 8, tel. 17 242 82 58.

zastêpczych. Jej celem by³o udzie-
lenie indywidualnego poradnic-
twa i wsparcia psychologicznego
z uwzglêdnieniem indywidual-
nych cech i problemów poszcze-
gólnych uczestników.

4. Turnus rehabilitacyjny dla osób
niepe³nosprawnych. Jego celem
by³a rehabilitacja spo³eczna i zdro-
wotna uczestników projektu.

5. Kurs tkacki i ceramiczny dla
osób niepe³nosprawnych. Jego ce-
lem by³o ogólne usprawnienie,
nabycie nowych umiejêtnoœci, na-
uka zaradnoœci osobistej.

6. Program korekcyjno – edukacyj-
ny dla sprawców przemocy w ro-
dzinie. Jego celem by³o wypracowa-
nie umiejêtnoœci nawi¹zywania pra-
wid³owych relacji z innymi osoba-
mi, poprawa funkcjonowania ro-
dzin, nauka w³aœciwej komunikacji
werbalnej i niewerbalnej, umiejêt-
noœæ rozwi¹z³ywania konfliktów, ra-
dzenie sobie ze stresem, z³oœci¹ i
gniewem w sposób konstruktywny.

7. Szkolenie z aktywnego poszu-
kiwania pracy dla sprawców prze-
mocy w rodzinie. Jego celem by³o
nabycie nowych umiejêtnoœci
w poszukiwaniu pracy, nauka po-
ruszania siê po rynku pracy, wyzna-
czanie œcie¿ki rozwoju i celów za-
wodowych.

8. Indywidualne poradnictwo pe-
dagogiczno – psychologiczne dla
sprawców przemocy w rodzinie.
Celem poradnictwa by³a poprawa
funkcjonowania w rodzinie oraz
spo³eczeñstwie, podniesienie kom-
petencji ¿yciowych i umiejêtnoœci
spo³ecznych, przeprowadzenie
diagnozy specyficznych dla uczest-
nika barier psychologicznych.

Wartoœæ ca³kowita projektu wynosi
622 050,65 z³, z czego 556 735,34 z³
stanowi dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, zaœ 65 315,31 z³ wk³ad
w³asny Powiatu.

OG£OSZENIE P£ATNE



27KURIER POWIATOWY 11/2013 (116)

POWIAT �

Wiêcej informacji o dzia³alnoœci

Fundacji pod adresem

www.fundacja.lsr.pl.

W Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
zgromadzi³a siê trzydziestka tego-
rocznych stypendystów w towa-
rzystwie swoich rodzin, opieku-
nów oraz nauczycieli, a tak¿e lo-
kalni partnerzy i darczyñcy pro-
gramu. Spotkanie wystêpami ar-
tystycznymi uœwietnili uczniowie
Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I stopnia w Le¿ajsku oraz tego-
roczny stypendysta programu,
utalentowany gitarzysta £ukasz
Urbañski – uczeñ Zespo³u Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku.

Program „Stypendium” istnie-
je od 15 lat. Pocz¹tkowo prowa-
dzony by³ przez Fundusz Lokalny
Powiatu Le¿ajskiego przy Le¿aj-
skim Stowarzyszeniu Rozwoju
(LSR), a obecnie przez Fundacjê
Fundusz Lokalny w Le¿ajsku
utworzon¹ przez to stowarzysze-

Wrêczenie stypendiów

nie. W ramach programu „Sty-
pendium” przyznano w sumie
594 stypendia o ³¹cznej wartoœci
ponad 500 tys. z³.

W tym roku, podobnie jak
w latach ubieg³ych, w programie
stypendialnym wziêli udzia³ zdol-
ni i niezamo¿ni uczniowie gimna-
zjów z Gminy Le¿ajsk oraz szkó³
œrednich z terenu Powiatu Le¿aj-
skiego. Stypendyœci wybrani zosta-
li przez specjalnie powo³an¹ do
tego celu komisjê. W jej sk³ad we-
szli przedstawiciele lokalnych sa-
morz¹dów oraz szkó³ bior¹cych
udzia³ w programie, darczyñcy,
lokalni liderzy spo³eczni.

Kandydaci na stypendystów
oceniani byli pod wzglêdem trzech
kryteriów: œredniej ocen, uzyska-
nej w poprzednim roku szkol-
nym, szczególnych osi¹gniêæ

(udzia³ w olimpiadach przedmio-
towych, konkursach i zawodach
sportowych, aktywnoœæ spo³ecz-
na), a tak¿e wysokoœci dochodu
przypadaj¹cego na jednego cz³on-
ka rodziny.

Stypendium dla uczniów szkó³
œrednich wynosi 1 500 z³, a dla gim-
nazjalistów 750 z³ i jest wyp³acane
przez 10 miesiêcy roku szkolne-
go. W sumie na realizacjê progra-
mu przeznaczono 30 tys. z³. Œrod-
ki te pozyskano dziêki dotacjom
przekazanym przez Fundacjê im.
Stefana Batorego w ramach pro-
gramu „Równe Szanse – Lokalne

29 paŸdziernika br. odby³o siê oficjalne wrêczenie stypendiów nauko-
wych przyznanych na rok szkolny 2013/2014 przez Fundacjê Fundusz
Lokalny w Le¿ajsku.

Programy Stypendialne”, Gminê
Le¿ajsk, a tak¿e dziêki wsparciu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dêb-
no, Rad Rodziców dzia³aj¹cych
przy Zespole Szkó³ Technicznych
im. T. Koœciuszki w Le¿ajsku
i Zespole Szkó³ im. I. £ukasiewi-
cza w Nowej Sarzynie, osób fizycz-
nych, lokalnych firm, wp³at tytu-
³em 1% podatku dochodowego.

Program Stypendium, a tym samym zdolnych i aktywnych, m³odych

ludzi z naszego powiatu mo¿na wesprzeæ finansowo przekazuj¹c

Fundacji Fundusz Lokalny w Le¿ajsku 1% podatku dochodowego.

Wystarczy do rocznego zeznania podatkowego wpisaæ

 KRS Fundacji 0000328376.
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