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Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Liceal-
nych im. Boles³awa Chrobrego
oraz organizatorzy Konkursu ser-
decznie zapraszaj¹ uczniów szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych Powiatu Le¿ajskiego, którzy
ucz¹ siê jêzyka angielskiego, fran-
cuskiego, niemieckiego, rosyjskie-
go i hiszpañskiego, do wziêcia
udzia³u w I Powiatowym Konkur-
sie Piosenki Obcojêzycznej, który
odbêdzie siê 22 marca 2014 r. (so-
bota) w Zespole Szkó³ Liceal-
nych w Le¿ajsku.

Konkurs ma na celu umo¿liwie-
nie m³odzie¿y naszego powiatu

Zachêcamy do przekazania 1% podatku lokalnym organizacjom po-
zarz¹dowym. Wystarczy, ¿e do swojego PIT-a wpiszesz numer KRS
jednej z organizacji po¿ytku publicznego dzia³aj¹cych na terenie po-
wiatu le¿ajskiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodo-
wego od osób fizycznych za rok 2013.
W ten sposób pomagasz wspieraæ rozwój spo³eczny oraz poprawê jako-
œci ¿ycia na naszym terenie.
1. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych w Grodzisku

Dolnym KRS 0000031018
2. Stowarzyszenie Nasza Ma³a Ojczyzna KRS 0000152888
3. Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto Le¿ajsk KRS 0000177565
4. Stowarzyszenie Dobry Dom KRS 0000197865
5. Parafialny Uczniowski klub Sportowy Francesco w Jelnej KRS

0000229696
6. Uczniowski Klub Sportowy dzia³aj¹cy przy Szkole Podstawowej

Nr 2 w Le¿ajsku KRS 0000253065
7. Uczniowski Klub Sportowy Maraton KRS 0000254849
8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dêbno KRS 0000262290
9. Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Le¿ajskiej KRS 0000275455
10.Stowarzyszenie Nie dzieli Nas Nic KRS 0000292013
11. Fundacja Fundusz Lokalny w Le¿ajsku KRS 0000328376
12. Stowarzyszenie „INTEGRACJA BEZ GRANIC” KRS: 0000045567

Zostaw 1% w naszym powiecie!

I Powiatowy Konkurs
Piosenki Obcojêzycznej
ph. Niechaj narodowie w¿dy postronni znaj¹, i¿ Polacy nie gêsi…

wszêdzie siê dogadaj¹.

zaprezentowanie swoich mo¿liwo-
œci jêzykowych, wokalnych, mu-
zycznych, a tak¿e integracjê m³o-
dzie¿y naszego regionu.

Gor¹co zachêcamy nauczycieli
jêzyków obcych do wytypowania
uczniów swoich szkó³ i przes³anie
zg³oszenia drog¹ elektroniczn¹.

Organizatorzy bardzo prosz¹
o szczegó³owe zapoznanie siê z re-
gulaminem, który jest dostêpny
na stronie internetowej Zespo³u
Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku.

Serdecznie zapraszamy!!!
Organizatorzy i Dyrekcja

Zespo³u Szkó³
pn.-pt. sobota niedziela

LE¯AJSK

Apteka Poda Gwiazd¹
ul. Mickiewicza 22 czynna ca³odobowo

Apteka MEDIQ
ul. Mickiewicza 57 7.30-23.00 8.00-21.00 8.00-21.00

Apteka
ul. Leœna 11A 7.00-21.00 8.00-21.00 8.00-21.00

Apteka Pod Klasztorem
ul. Klasztorna 2D 8.00-19.00 8.00-14.00 9.00-12.00

Apteka Szwajcarska
ul. Kopernika 5A 8.00-20.00 8.00-18.00 10.00-14.00

Apteka Pharmex
ul. Podleœna 27 8.00-19.00 8.00-15.00 nieczynna

Apteka Le¿ajska
ul. Mickiewicza 78 8.00-20.00 8.00-15.00 nieczynna

Apteka Pod Kasztanami
ul. Mickiewicza 66 8.00-18.00 8.00-14.00 nieczynna

Apteka
ul. M.C. Sk³odowskiej 4B 7.30-20.00 8.00-15.00 nieczynna

Apteka Zdravila
ul. Rynek 23 8.00-19.00 8.00-13.00 nieczynna

NOWA SARZYNA

Apteka Szwajcarska
ul. Kopernika 4 8.00-18.00 8.00-13.00 nieczynna

Apteka Azalia
ul. Azalii Pontyjskiej 2A 7.30-19.00 7.00-14.00 nieczynna

Apteka
ul. Chemików 3A 8.00-17.00 8.00-12.00 nieczynna

Apteka
ul. Koœciuszki 37 8.00-19.00 8.00-14.00 nieczynna

Apteka
ul. 1-go Maja 7 8.00-18.00 8.00-13.00 nieczynna

INNE MIEJSCOWOŒCI

Apteka (pon. i œroda)
Wola Zarczycka 147C 8.00-17.30

(wt, czw, pt)
8.00-17.00

8.00-14.00 nieczynna

Apteka Berberis
Grodzisko Dolne 126G 8.00-17.00 8.00-14.00 nieczynna

Apteka
Kury³ówka 530A 8.00-17.00 9.00-10.00 nieczynna

Rozk³ad pracy aptek w 2014 r.

Wyrazy ¿alu i wspó³czucia

dla Pana Stanis³awa Kurleja

z powodu œmierci Mamy
sk³adaj¹

Zarz¹d, radni Rady Powiatu Le¿ajskiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku

Panu Stanis³awowi Tokarzowi

wyrazy wspó³czucia i ¿alu

z powodu œmierci Taty
sk³adaj¹

Zarz¹d Powiatu oraz pracownicy
Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku
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Rozwój spo³eczeñstwa obywa-
telskiego poprzez promocjê
i wsparcie dzia³alnoœci organiza-
cji pozarz¹dowych oraz jej lide-
rów, aktywnie przyczyniaj¹cych
siê do budowy i umacniania lo-
kalnego spo³eczeñstwa na Podkar-
paciu, to g³ówny cel konkursu
organizowanego przez Podkar-
pack¹ Radê Organizacji Pozarz¹-
dowych pod patronatem Marsza³-
ka Województwa Podkarpackiego,

�Zwyciêzcy konkursu wraz z organizatorami.

Nagroda dla spo³eczników z Dêbna
w konkursie „Inicjatywa Obywatelska Podkarpacia 2013”

� Na 69,9 mln z³ oszacowano te-
goroczne dochody bud¿etu powia-
tu le¿ajskiego. Wydatki nie prze-
krocz¹ kwoty 69,2 mln z³, w tym
inwestycje 4,5 mln z³. W rozcho-
dach zaplanowano 740 tys. z³ na
sp³atê po¿yczek i kredytów z lat
ubieg³ych – prognozowane zad³u-
¿enie powiatu na koniec 2014 r.
obni¿y siê z 2,3 do 1,6 mln z³. Naj-
wiêkszy udzia³ w wydatkach maj¹:
oœwiata i wychowanie (23,7 mln z³ –
34%), pomoc spo³eczna (8,4 mln z³
– 12%), administracja publiczna
(7,2 mln z³ – 10%). Z kolei najwiêk-
sz¹ inwestycj¹ bêdzie zagospodaro-
wanie poscaleniowe wsi Tarnogóra
i Hucisko 2,7 mln z³, 730 tys. z³ prze-
znaczonych zostanie na przebudo-
wê mostu w ci¹gu drogi powiato-
wej nr 1250R Kury³ówka – Kolo-

nia Polska, 570 tys. z³ na rozbudo-
wê budynków Powiatowej Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej w Le¿ajsku
i prawie 90 tys. z³ na zakup i mon-
ta¿ paneli s³onecznych w Domu
Pomocy Spo³ecznej w Piskorowi-
cach-Mo³yniach. Na sprzêt i opro-
gramowanie w ramach projektu
Podkarpacki System e-Administra-
cji Publicznej zaplanowano 330 tys.
z³. Dziêki temu mo¿liwa stanie siê
komunikacja teleinformatyczna
mieszkañców z urzêdem oraz z po-
zosta³ymi instytucjami sektora pu-
blicznego.
� Z diagnozy stanu wód po-
wierzchniowych w powiecie le¿aj-
skim (rzeki: San, Wis³ok, B³otnia,
Z³ota, Trzeboœnica) wynika, ¿e jest
on z³y i to zarówno pod wzglêdem
chemicznym jak i ekologicznym.

Wedle prognozy jest ma³o prawdo-
podobne, by do 2015 r. nast¹pi³a tu
znacz¹ca poprawa i wody osi¹gnê³y
stan dobry – do czego zobowi¹zana
jest Polska w Ramowej Dyrektywie
Wodnej. Autorzy Programu Ochro-
ny Œrodowiska dla Powiatu Le¿aj-
skiego na lata 2013-2016 z perspek-
tyw¹ do 2020 r. zalecaj¹ dalsze po-
rz¹dkowanie gospodarki wodno-
œciekowej zlewni, stosowanie odpo-
wiednich zabiegów agrotechnicz-
nych na terenach rolniczych oraz
podnoszenie œwiadomoœci ekolo-
gicznej spo³eczeñstwa. Zdecydowa-
nie lepiej wygl¹da ocena stanu wód
podziemnych, które mieszcz¹ siê
w przedziale wód dobrych. Z kana-
lizacji korzysta nieca³e 57% miesz-
kañców powiatu (90% w miastach
i 47% na wsi), z wodoci¹gu – 91%

Sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego 19.XII.2013 r.

– bud¿et na 2014 przyjêty!

19 grudnia 2013 r. Rada Powiatu podjê³a uchwa³y:
Nr XLIX/255/2013 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Powiatu
Le¿ajskiego na lata 2013-2016 w perspektywie do 2020 r.
Nr XLIX/256/2013 w sprawie ustalenia rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych
na terenie Powiatu Le¿ajskiego,
Nr XLIX/257/2013 zmieniaj¹c¹ Uchwa³ê Nr XXI/99/2012 Rady Powiatu Le¿ajskiego
z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie okreœlenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z bud¿etu powiatu dla szkó³ niepublicznych posiadaj¹cych uprawnienia szko³y publicz-
nej i niepublicznych placówek oœwiatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawid³owoœci
ich wykorzystania,
Nr XLIX/258/2013 w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewod¹
Podkarpackim w sprawie przyjêcia do prowadzenia niektórych zadañ zwi¹zanych
z kwalifikacj¹ wojskow¹ w 2014 r.
Nr XLIX/259/2013 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Postaw na swój rozwój
zawodowy” w ramach dzia³ania 6.1 PO KL,
Nr XLIX/260/2013 zmieniaj¹c¹ Uchwa³ê Nr XXXVIII/205/2013 Rady Powiatu Le¿ajskie-
go z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie okreœlenia zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych oraz wysokoœci œrodków PFRON
przeznaczonych na realizacjê tych zadañ w 2013 r.
Nr XLIX/261/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Le¿aj-
skiego,
Nr XLIX/262/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie Powiatu na 2013 r.
Nr XLIX/263/2013 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.
Nr XLIX/264/2013 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Le¿ajskiego na 2014 r.
Nr XLIX/265/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Le¿ajskiego,
Nr XLIX/266/2013 w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Le¿ajskiego na 2014 r.

Spotkania op³atkowe staj¹ siê
okazj¹ do wspólnego prze¿ywania
wyj¹tkowego nastroju Œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia oraz obchodów
Nowego Roku. Radosna, ¿yczli-
wa i rodzinna atmosfera towarzy-
szy³a równie¿ powiatowemu spo-
tkaniu œwi¹tecznemu, które odby-
³o siê w dniu 30 grudnia 2013 r.
w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.
Uczestniczyli w nim przedstawi-

�Wystêp Kapeli Ludowej „Folk-Band” z £êtowni podczas spotkania œwi¹tecznego.

Uroczyste spotkanie œwi¹teczne
z partnerami Powiatu Le¿ajskiego

ciele instytucji oraz firm wspó³pra-
cuj¹cych i realizuj¹cych zadania
wspólnie z Powiatem Le¿ajskim. 

Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ spotkania
by³o podzielenie siê op³atkiem, pod-
sumowano równie¿ mijaj¹cy 2013
rok. Spotkanie umili³ wystêp Ka-
peli Ludowej „Folk-Band” z £êtow-
ni pod kierownictwem pana Józefa
Picha. Na zakoñczenie goœcie udali
siê na poczêstunek. (dm)

(odpowiednio – 93% i 90%). W la-
tach 2009-2012 nast¹pi³ wzrost od-
setka ludnoœci korzystaj¹cej z kana-
lizacji o prawie 16%, a na terenach
wiejskich wzrós³ on o ponad 21%.
Rada Powiatu przyjê³a Program
Ochrony Œrodowiska dla Powiatu
Le¿ajskiego na lata 2013-2016
z perspektyw¹ do 2020 r.
� Bezrobotni z terenu powiatu
le¿ajskiego, w wieku 35-44 lata
bêd¹ mogli uczestniczyæ w sta¿ach
i szkoleniach zawodowych w ra-
mach projektu „Postaw na swój
rozwój zawodowy”. Jego rozpo-
czêcie zaplanowano na pocz¹tek
kwietnia 2014 r. a zakoñczenie na
ostatni dzieñ czerwca 2015 r. Re-
alizacja poch³onie 892 tys. z³ po-
chodz¹cych z Programu Operacyj-
nego Kapita³ Ludzki.
�Ustalono rozk³ad godzin pracy
aptek w 2014 r. na terenie powia-
tu le¿ajskiego (szczegó³owy wykaz
zamieszczono w tabeli na stronie
obok). (ja)

w którym Stowarzyszenie Rozwo-
ju Wsi Dêbno otrzyma³o II na-
grodê. Cenne wyró¿nienie przy-
znane przez Kapitu³ê Konkursu
jest swoist¹ ocen¹ ca³okszta³tu
prac podejmowanych przez Sto-
warzyszenie wspólnie z mieszkañ-
cami wioski, zwi¹zanych z rato-
waniem zabytkowego cmentarza,
wydaniem ksi¹¿ki „Dubno ko³o
Le¿ajska” oraz nawi¹zaniem
wspó³pracy miêdzynarodowej

z organizacjami pozarz¹dowymi
z miasta Pyriatyñ na Ukrainie. 
W imieniu mieszkañców Dêbna
nagrodê z r¹k cz³onka Zarz¹du
Województwa Podkarpackiego

Pana Tadeusza Pióro odebrali
cz³onkowie Stowarzyszenia: SYL-
WIA KRAWIEC i ZENON
STELMARCZYK.

Kazimierz Krawiec



4 KURIER POWIATOWY � 1/2014 (118)

��POWIAT

G³ównym elementem wyciecz-
ki by³a wizyta w Parlamencie Eu-
ropejskim, gdzie odbywa siê wiêk-
szoœæ obrad parlamentu Unii Eu-
ropejskiej. Wielu ciekawych infor-
macji na temat roli i pracy insty-
tucji unijnych Euromaniacy mo-
gli dowiedzieæ siê podczas wyk³a-

du w Parlamencie Europejskim
oraz w trakcie multimedialnej
wystawy w Parlamentarium. Zwie-
dzaj¹c Parlamentarium w ³atwy
i ciekawy sposób mogli odkryæ ku-
lisy prac Parlamentu Europejskie-
go, historiê UE i sposób jej dzia³a-
nia. Wszystko to wokó³ wystaw

Uczniowie le¿ajskiego liceum w Brukseli

i licznych ekspozycji, najczêœciej
interaktywnych. Do najwa¿niej-
szych eksponatów nale¿y Pokojo-
wa Nagroda Nobla otrzymana
12 paŸdziernika 2012 roku przez UE.

Uczniowie wraz z opiekunami
zwiedzili tak¿e Atomium, monu-
mentalny model kryszta³u ¿elaza,

powiêkszony 165 miliardów razy,
oraz wystawê poœwiêcon¹ nauko-
wym i technicznym osi¹gniêciom
ubieg³ego wieku. Z najwy¿szego
punktu widokowego podziwiali
panoramê Brukseli. Dope³nie-
niem wizyty by³o zwiedzanie naj-
piêkniejszych zak¹tków miasta:
Grand Place jednego z naj³adniej-
szych rynków Europy oraz uro-
czych uliczek, XVI-wiecznego pa-
³acu zwanego Domem Króla,
gdzie znajduje siê obecnie Mu-
zeum Miejskie, jedn¹ z najwiêk-
szych atrakcji Brukseli – Katedrê
œw. Micha³a i œw. Guduli z prze-
piêknymi XVI-wiecznymi witra¿a-
mi oraz Muzeum Lotnictwa. Zwie-
dzili te¿ Waterloo miejsce ostatniej
bitwy Napoleona Bonaparte.

Podró¿ autobusem by³a d³uga
i wyczerpuj¹ca, ale m³odzie¿ nie
nudzi³a siê – zawi¹za³o siê wiele
znajomoœci pomiêdzy uczniami
szkó³ z innych województw.

Jolanta Sarzyñska

�M³odzie¿ wraz z opiekunem p. J. Sarzyñsk¹.

�Zwyciêzca konkursu wraz z organizatorami.

Celem zgaduj-zgaduli by³a edu-
kacja m³odzie¿y w zakresie zaka-
¿eñ HIV i wystêpowania choroby
AIDS, szkodliwego dzia³ania nar-
kotyków i dopalaczy oraz propa-
gowanie zdrowego stylu ¿ycia
i bezpiecznych zachowañ.

W konkursie wziêli udzia³
przedstawiciele klas II – 11 ucz-
niów, którzy losowali kolejnoœæ
odpowiedzi, a nastêpnie zestaw
3 pytañ. Odpowiedzi by³y ocenia-
ne przez cz³onków komisji w skali
od 0 do 5 punktów. Po wyczerpu-
j¹cych wypowiedziach m³odzie¿y
i dogrywce 2 uczniów o 3 miejsce
komisja konkursowa w sk³adzie:
lek. med. Leszek Solarz – Pañstwo-

W listopadzie 2013 r. uczniowie
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
nr 1 w ZSL im. Boles³awa Chro-
brego w Le¿ajsku – zwyciêzcy
Ogólnopolskiego Konkursu „Eu-
romania” w województwie pod-
karpackim w sk³adzie: Marta
Cisek, Ma³gorzata Dechnik, Pa-
trycja Przybysz, Gra¿yna Szcze-
pañska oraz Patrycja Talar
(uczennice klasy 3G – humani-
styczno-prawnej) pod opiek¹ mgr
Jolanty Sarzyñskiej – nauczycie-
la wiedzy o spo³eczeñstwie oraz
zwyciêzcy fina³ów z oœmiu woje-
wództw kraju, zrealizowali g³ów-
n¹ nagrodê czyli „Bilet do Bruk-
seli”.

Obchody „Œwiatowego Dnia Walki z AIDS”
w Zespole Szkó³ w Nowej Sarzynie
5.12.2013 r. z okazji Obchodów „Œwiatowego Dnia Walki z AIDS”
w Zespole Szkó³ w Nowej Sarzynie odby³ siê konkurs wiedzy zgaduj-
zgadula, pt. „Wiem wszystko o HIV/AIDS, narkotykach i dopalaczach”.
Organizatorem konkursu by³a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Le¿ajsku oraz Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku, które
by³o fundatorem nagród.

�Uczestnicy konkursu wraz z organizatorami.

wy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Le¿ajsku, Maria Babiarz –
pracownik Oœwiaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia PSSE w Le¿aj-
sku, Jacek Wojda³owicz – dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie,
przyzna³a:
� I miejsce: dla Sylwestra Grab
� II miejsce: dla Anety Wojtano-

wicz
� III miejsce: dla Kaliny Staroñ
�8 wyró¿nieñ dla: Rafa³a Dara¿,

Magdaleny £oin, Konrada Pa-
dowskiego, Doroty Jod³owskiej,
Bart³omieja Ga³dysia, Edyty Mi-
siak, Malwiny Mieleszko, Da-
miana D¹browskiego.

Nagrody w postaci tabletu oraz
mp4 i mp3 wrêczy³ Pan Wicesta-
rosta Marek Kogut.
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Dnia 15.11.2013 r. m³odzie¿ sta-
nê³a w szranki ostatecznych zma-
gañ konkursowych. Uczniowie
w obcojêzycznych, mini-dramo-
wych formach artystycznych pre-
zentowali swoj¹ wiedzê na temat
realiów panuj¹cych w krajach po-
³o¿onych na krañcach Europy. Na
scenie pojawi³y siê postacie z bry-
tyjskiego ¿ycia publicznego, a wiêc
Królowa El¿bieta II w stroju koro-
nacyjnym, w tej roli zadebiutowa-
³a Klaudia Misiak, Mr. Bean czyli
Jaœ Fasola grany przez Marcina
Bernata, zespó³ „The Beatles” czy-
li Andrzej Perlak, Dominik M¹cz-
ka, Kamil Gumieniak i Adrian
Jaromin. Nie zabrak³o uwodziciel-
skiego Jamesa Bonda. Jego postaæ
znakomicie odegra³ Adrian Pie-
trzyk z I TD, przysparzaj¹c posta-
ci grono kolejnych wielbicielek.
Pozostali uczniowie wystêpuj¹cy
w mini – dramie pt. „Fili¿anka her-
baty w najlepszym towarzystwie”
swoj¹ gr¹ aktorsk¹ i przepiêkn¹
angielszczyzn¹ wywalczyli II miej-
sce w swojej kategorii. Jednak to
„goœcie z Francji”, a wiêc graj¹cy
role francuskich muszkieterów:
£ukasz Foryt, Krzysztof Misiak
i Mateusz Nykiel zajêli I miejsce.
Swoj¹ profesjonaln¹ gr¹ aktorsk¹
i wspania³ym, choæ nieco sparo-
diowanym jêzykiem francuskim,
rozœmieszyli publicznoœæ do ³ez.
Odkryciem okaza³y siê zespo³y
muzyczne. Bardzo obiecuj¹co wy-
pad³y debiuty m³odych muzyków.
Zespó³ „White Socks” podbi³ pu-
blicznoœæ swoim elektryzuj¹cym
wykonaniem piosenki pt. „What
do you want”. W sk³ad zespo³u
wchodz¹: Patryk Mateja – wokali-
sta o charyzmatycznym g³osie, Pa-
tryk Kleczkowski – czaruj¹cy wir-
tuozeri¹ gitarzysta basowy – oraz
pe³en ekspresji perkusista – Patryk

Banach. M³odzi muzycy specjali-
zuj¹cy siê w rocku po³¹czonym
z rock and rollem i bluesem zyska-
li sta³e grono wielbicieli nie tylko
wœród uczniów, ale tak¿e wœród na-
uczycieli. „White Socksi” I miej-
scem ex aequo podzielili siê z m³od-
szymi kolegami. Zespó³ „Promycz-
ki” przyci¹gn¹³ uwagê publiczno-
œci instrumentaln¹ wersj¹ jedne-
go z najtrudniejszych tañców ir-
landzkich pt. „The River Dance”.
£ukasz Urbañski, Aleksander Ro-
gowski i Dawid Wo³czasty w³asn¹
aran¿acj¹ utworu siêgnêli nie tyl-
ko do g³êbi irlandzkiej tradycji, ale
równie¿ oparli j¹ o elementy
brzmieñ funkowych, bluesowych
i rockowych daj¹c przyk³ad mi-
strzostwa formy i techniki. Na sce-
nie wyst¹pi³ tak¿e, znany od daw-
na i uznany na le¿ajskiej scenie
muzycznej, zespó³ „No Future”.
Ich w³asna kompozycja pt. „Bre-
ath ”, brawurowo zaœpiewana
przez Krzysztofa Stachulê, zajê³a

II miejsce. Nie mo¿na nie wspo-
mnieæ o wspania³ym wystêpie ze-
spo³u „Ziemia Le¿ajska”, który
przygotowa³ choreografiê tañca ro-
syjskiego do humorystycznej pio-
senki pt. „Moscow” œpiewanej
przez Katarzynê Doskocz i Nata-
liê Ciszkowsk¹. Koncert nie by³by
w pe³ni udany, gdyby nie pojawi³y
siê w nim tak¿e inne elementy lu-
dowe. Zawar³ je w sobie wystêp
uczniów reprezentuj¹cych kultu-
rê ukraiñsk¹. Joanna Sarzyñska
i Jakub Batorowicz lekk¹ piosenk¹
pt. „Pidmanula, pidwela!” zapre-
zentowali folklor kolejnego kraju
le¿¹cego na krañcach Europy.

Nastêpnie Dyrektor szko³y
wrêczy³a dyplomy i nagrody lau-
reatom konkursu znajomoœci gra-
matyki jêzyka angielskiego: Nico-
lasowi Szelidze, Rajmundowi Zde-
bowi i Piotrowi Parulskiemu,
a tak¿e zwyciêzcom konkursów na
projekt zwi¹zany z kultur¹ eu-
ropejsk¹: Krystianowi Markowski-

W niespe³na dwa tygodnie
po udanym lokalnym debiu-
cie, 30 listopada 2013 r. zespó³
„White Socks” odniós³ kolej-
ny sukces. Na co dzieñ
uczniowie Zespo³u Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku: Pa-
tryk Mateja – gitarzysta i wo-
kalista, Pawe³ Banach – perku-
sista i Patryk Kleczkowski – gi-
tarzysta basowy, ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdzaj¹ rozwi-
jaj¹c swoje zainteresowania muzyczne. Æwicz¹ i kom-
ponuj¹ w udostêpnionej im w tym celu sali audio-
wizualnej le¿ajskiego technikum. W krótkim czasie
uda³o im siê pozyskaæ sympatiê nauczycieli i kole-
gów ze szko³y, wœród których maj¹ ju¿ grono sta-
³ych sympatyków. Ich niew¹tpliwy talent i pracowi-

„Uœmiech po krañce Europy”
– tak zosta³ zatytu³owany fina³ cyklu konkursów jêzykowo-artystycznych przeprowadzonych w Zespole
Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku.

emu, £ucji Borkowskiej, Jolancie
Majkut oraz Klaudii Misiak.

Przedstawienie skoñczy³o siê,
pozosta³y podziêkowania. Dyrek-
tor Szko³y Halina Samko z³o¿y³a
je na rêce Wicestarosty Le¿ajskie-
go Marka Koguta, który swoj¹
obecnoœci¹ podniós³ rangê ca³ego
przedsiêwziêcia. Podziêkowa³a za
przygotowanie m³odzie¿y organi-
zatorom imprezy – nauczycielom
jêzyka angielskiego Ma³gorzacie
Korczyñskiej, Monice Zawistow-
skiej oraz Dariuszowi Wo³cza-
stemu – ekspertowi do spraw na-
g³oœnienia, nauczycielkom, które
przeprowadzi³y konkursy z grama-
tyki jêzyka angielskiego i znajomo-
œci kultury brytyjskiej: Jolancie
Maczale, Anecie Miœ i El¿biecie
Kryli, cz³onkom Komisji Konkur-
sowej: Marii Horoszko – dyrektor
MCK w Le¿ajsku, Joannie Jakuc-
kiej i Tomaszowi Kyci – nauczycie-
lom ZST. Szczególne s³owa po-
dziêkowania Dyrektor szko³y skie-
rowa³a do sponsorów nagród dla
uczniów: Starostwa Powiatowe-
go w Le¿ajsku, Rady Rodziców
przy ZST w Le¿ajsku, Zarz¹du
Spó³ki „PILAWA”, Dyrekcji PSS
„SPO£EM”, Dyrekcji Powiato-
wego Urzêdu Pracy w Le¿ajsku,
pani Ewy Hryniewskiej i pana
Paw³a Nowaka oraz Kierownic-
twa sklepu „Orzech”.

By³a to jeszcze jedna okazja do
spotkania siê z kultur¹ euro-
pejsk¹, a przez to mo¿liwoœæ po-
g³êbienia wiedzy uczniów na te-
mat tradycji, folkloru i realiów
¿ycia codziennego mieszkañców
Europy. Przede wszystkim jednak,
æwiczenie praktycznej znajomoœci
jêzyków obcych, których ucznio-
wie ucz¹ siê w szkole.

Ma³gorzata Korczyñska

Kolejny sukces „White Socks`ów”
toœæ zaowocowa³y zdobyciem
I miejsca w kategorii „zespo-
³y” w XIV Miêdzypowiato-
wym Konkursie Kultury Mu-
zycznej pod Honorowym Pa-
tronatem Starosty Rzeszow-
skiego w Soko³owie Ma³opol-
skim. Rockowo – rock`n`roll-
owe rytmy z elementami blu-
esa w³asnej kompozycji in-

strumentalnej pt. „Chernobyl” oraz niebanalna
aran¿acja piosenki pt. „Zak³amane myœli” przeko-
na³y wymagaj¹ce jury do przyznania m³odym mu-
zykom tego wspania³ego miejsca.

Dalszych sukcesów „White Socksi”, grono wier-
nych fanów czeka na Wasze nowe piosenki!

 Ma³gorzata Korczyñska

�Zespó³ „White Socks”.
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Rok 2013 zakoñczy³ siê, wiêc
mo¿na dokonaæ podsumowañ.
Dla Powiatu Le¿ajskiego by³ to
rok bogaty w inwestycje. Reali-
zowano je ze œrodków w³a-
snych, jak i pozyskanych z Unii
Europejskiej oraz innych
Ÿróde³ dofinansowañ. Inwesty-
cje zrealizowane zosta³y na
podstawie zaplanowanych dzia-
³añ i pieniêdzy zarezerwowa-
nych w ubieg³orocznym bud¿e-

Podsumowanie roku 2013
cie. Samorz¹d powiatu le¿aj-
skiego wiele przedsiêwziêæ re-
alizowa³ tak¿e w innym trybie.
Wspó³pracowa³ z innymi samo-
rz¹dami, stowarzyszeniami,
spó³dzielniami, inwestorami.
Nale¿y wspomnieæ tutaj tak¿e
o dobrej wspó³pracy z w³adza-
mi samorz¹du województwa,
z samorz¹dami gmin powiatu
le¿ajskiego na p³aszczyŸnie
kulturalnej, sportowej i arty-

stycznej. Owocem tej wspó³pra-
cy by³y ró¿ne wydarzenia, kon-
certy, rozgrywki sportowe, kier-
masze, jarmarki, wystawy, mu-
sicale oraz wyró¿nienia i nagro-
dy dla osób zaanga¿owanych
w dzia³alnoœæ kulturaln¹ i spor-
tow¹.
Warto wspomnieæ, ¿e powiat
realizowa³ tak¿e wiele innych
bardzo wa¿nych zadañ bie¿¹-
cych z zakresu pomocy spo³ecz-

nej, œwiadczeñ rodzinnych,
ochrony zdrowia, oœwiaty,
rynku pracy w wspó³pracy
z Podkarpackim Urzêdem
Wojewódzkim oraz Wojewódz-
kim Urzêdem Pracy w Rzeszo-
wie.
Bie¿¹cy 2014 rok, to równie¿
czas wielu inwestycji i zamie-
rzeñ, które powiat bêdzie reali-
zowa³ w oparciu o przyjêty
w grudniu 2013 roku bud¿et.

INWESTYCJE DROGOWE I KUBATUROWE

��Sprzêt i wyposa¿enie zakupione w ramach projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

– powiat le¿ajski”.

�Wyremontowany most w ci¹gu drogi powiatowej Hucisko na odcinku Hucisko – Ruda

£añcucka.

�Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Hucisko – Ruda £añcucka.

�Regionalne Centrum Transfe-
ru Nowoczesnych Technolo-
gii Wytwarzania – powiat le-
¿ajski.

W Zespole Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku zosta³y wykonane ro-
boty budowlane adaptuj¹ce po-
mieszczenia pod nowe pracownie,
zosta³ zakupiony nowoczesny
sprzêt do nastêpuj¹cych pracow-
ni: pracownia komputerowego
wspomagania projektowania
CAD-CAM i CNC, pracownia
symulacji pracy obrabiarek kon-
wencjonalnych i CNC, pracow-
nia spajania i ciêcia metali, pra-
cownia obróbki cieplnej i plastycz-
nej, pracownia metrologii i wytrzy-
ma³oœci materia³ów, pracownia
mechatroniki, pracownia pomia-
rów elektrycznych, pracownia sa-
mochodowa oraz pracownia ob-
rabiarek do drewna.
Koszt ca³kowity: to 8,2 mln z³.
Zadanie finansowane z RPO WP
na lata 2007-2013 w wysokoœci
6,92 mln z³, pozosta³¹ kwotê po-
kry³ Powiat Le¿ajski.

�Przebudowa drogi powiatowej
nr 1241R Hucisko – Ruda
£añcucka – Przychojec – Le-
¿ajsk, na odcinku Hucisko –
Ruda £añcucka (km 0+011,8 –
1+648,0; 3+200–7+551,22).

Przebudowano ³¹cznie 5 987,42 m
drogi oraz wyremontowano dwa
obiekty mostowe zlokalizowane
w ci¹gu przedmiotowej drogi.
Koszt ca³kowity: 4 738 543,36 z³.
Zadanie finansowane z dotacji
bud¿etu pañstwa w ramach Wie-
loletniego Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych:
2 265 548,00 z³, pozosta³e kosz-
ty zadania pokry³ Powiat Le¿aj-
ski wraz z Miastem i Gmin¹ No-
wa Sarzyna i Gmin¹ Le¿ajsk.
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�Remont mostów w km 1+262,
1+430 oraz przepustów w km
1+574, 1+211 w ci¹gu drogi po-
wiatowej nr 1247R Brzyska
Wola – Kolonia Polska w miej-
scowoœci Brzyska Wola.

Wyremontowano mosty w km
1+262, 1+430 oraz przepusty w km
1+574, 1+211.
Koszt ca³kowity: 319 395,95 z³. �Wyremontowany most w Brzyskiej Woli.

�Przebudowa drogi powiatowej Brzyska Wola – Kolonia Polska w miejscowoœci Brzy-

ska Wola.

�Przebudowa drogi powiatowej Majdan Sieniawski – gr. pow. Kolonia Polska, odbiór

robót.

�Remont mostów oraz przepustów, odbiór robót.

�Przebudowa drogi powiatowej Majdan £êtowski – Wola Zarczycka w miejscowoœci

Wola Zarczycka, odbiór robót.

Zadanie finansowane z dotacji bu-
d¿etu pañstwa z rezerwy celowej
na usuwanie szkód powodziowych
w kwocie 251 108,00 z³, pozosta³e
koszty zadania pokry³ Powiat Le-
¿ajski wraz z Gmin¹ Kury³ówka.

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

Przebudowano odcinek o d³ugo-
œci 978,00 m.
Koszt ca³kowity: 452 966,81 z³.
Zadanie finansowane z dotacji bu-
d¿etu pañstwa z rezerwy celowej
na usuwanie szkód powodziowych
w kwocie 300 000,00 z³, pozosta³e
koszty zadania pokry³ Powiat Le-
¿ajski wraz z Gmin¹ Kury³ówka.

�Przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej nr 1275R (Budy £añ-
cuckie) gr. pow. – Laszczyny.

Przebudowano odcinek o d³ugo-
œci 135,00 m.
Koszt ca³kowity: 73 058, 17 z³.
Koszty zadania pokry³ Powiat Le-
¿ajski wraz z Gmin¹ Grodzisko
Dolne.

�Wykonanie dokumentacji tech-
nicznej wraz z uzyskaniem sto-
sowanych zezwoleñ na wykona-
nie robót budowlanych dla za-
dania pn. „Przebudowa odcin-
ka drogi powiatowej nr 1259R
Gniewczyna (gr. powiatu) –
Grodzisko – Giedlarowa w km
10+588 – 17+261 odcinek Gro-
dzisko Górne – Giedlarowa”.

Koszt ca³kowity: 99 876,00 z³.
Koszty zadania pokry³ Powiat Le-
¿ajski wraz z Gmin¹ Grodzisko
Dolne i Gmin¹ Le¿ajsk.

�Przebudowa drogi powiatowej
nr 1247R Brzyska Wola – Ko-
lonia Polska w km 0+650 –
0+950 w miejscowoœci Brzy-
ska Wola.

Przebudowano odcinek o d³ugo-
œci 300,00 m.
Koszt ca³kowity: 156 787,58 z³.
Zadanie finansowane z dotacji
bud¿etu pañstwa z rezerwy celo-
wej na usuwanie szkód powodzio-
wych w kwocie 125 430,00 z³, po-
zosta³e koszty zadania pokry³ Po-
wiat Le¿ajski wraz z Gmin¹ Kury-
³ówka.

�Przebudowa drogi powiatowej
nr 1239R Majdan £êtowski –
Wola Zarczycka w km 1+737–
3+100 w miejscowoœci Wola
Zarczycka.

Przebudowano odcinek o d³ugoœci
1 363,00 m oraz wyremontowano
zatokê parkingow¹ wraz z odwod-
nieniem w Woli Zarczyckiej.
Koszt ca³kowity: 671 988,09 z³.
Zadanie finansowane z dotacji
bud¿etu pañstwa z rezerwy celo-
wej na usuwanie szkód powodzio-
wych w kwocie 261 028,00 z³, po-
zosta³e koszty zadania pokry³ Po-
wiat Le¿ajski wraz z Miastem
i Gmin¹ Nowa Sarzyna.
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KULTURA:

�Uhonorowani nagrodami powiatu w 2013 roku.

Dzieci i M³odzie¿y „Sarzyñska
Jesieñ”. £¹czna kwota wsparcia
to 23 000 z³.

� Powiat dofinansowa³ równie¿
wiele konkursów, imprez i prze-
gl¹dów w zakresie kultury o za-
siêgu co najmniej powiatowym
organizowanych pod patrona-
tem Starosty Le¿ajskiego. Jako
przyk³ad mo¿na wymieniæ: Maj-
Danówkê 2013, IX Ogólnopol-
ski Konkurs Poetycki „O Kwiat
Azalii”, „IV Powiatowy Przegl¹d
Kolêd i Pastora³ek ” czy chocia¿-
by „Kapuœciany Jarmark ”
w Wierzawicach.

�Uhonorowano nagrodami Po-
wiatu Le¿ajskiego za ca³okszta³t
dotychczasowej dzia³alnoœci
w dziedzinie kultury Zespó³ Pie-
œni i Tañca „Leliwa” oraz 3 oso-
by: Emila Kuczek, Anna Kul-
pa i Agnieszka Niemiec o ³¹cz-
nej wartoœci 5 000 z³.

�XIV Do¿ynki Powiatowe.

�XIV Pielgrzymka S³u¿b Mundurowych Województwa Podkarpackiego.

Powiat Le¿ajski organizowa³
i wspiera³ wiele przedsiêwziêæ kul-
turalnych w 2013 roku, których
odbiorcami byli mieszkañcy Zie-
mi Le¿ajskiej:
�Zgodnie z coroczn¹ tradycj¹

8 wrzeœnia ub. roku odby³a siê
XIV Pielgrzymka S³u¿b Mundu-
rowych Województwa Podkar-
packiego oraz XIV Do¿ynki Po-
wiatowe. Do Le¿ajska przyby³y
pododdzia³y s³u¿b munduro-
wych z ca³ego województwa, aby
odnowiæ akt zawierzenia Matce
Boskiej Le¿ajskiej. Tak jak w la-
tach ubieg³ych Pielgrzymka po-
³¹czona by³a z Do¿ynkami Po-
wiatowymi. Co roku Gospoda-
rzem Do¿ynek Powiatowych jest
inna gmina – w 2013 roku ten
zaszczyt przypad³ Miastu Le-
¿ajsk. Na Œwiêto Plonów do
Le¿ajska przyby³y 32 delegacje
gminne z wieñcami.

� Powiatowe Obchody 95-tej rocz-
nicy Odzyskania Niepodleg³oœci.

�W dniu 7 maja ub. roku odby³y
siê obchody Dnia Powiatu Le-
¿ajskiego. W ramach tej impre-
zy wrêczone zosta³y nagrody
„Przyjaciel Powiatu Le¿ajskie-
go”, które otrzymali: w katego-
rii Przedsiêbiorca: Browar w Le-
¿ajsku Grupa ̄ ywiec S.A., Spo-
³ecznik – Stanis³aw Zygmunt,
Prezes Kolarskiego Ludowego
Klubu Sportowego „Azalia”
w Brzózie Królewskiej, Osobo-
woœæ – Stanis³aw Bartnik.

�Udzielono dotacji celowych
w trybie tzw. „Ma³ych zleceñ” na
nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
„Czarowna moc zió³ w ¿yciu
cz³owieka” organizowana przez
Stowarzyszenie Mi³oœników
Folkloru Wsi Le¿ajskiej, VI Fe-
stiwal Muzyki Dawnej – Le¿ajsk
2013 organizowany przez Towa-
rzystwo Promocji Kultury Mu-
zycznej, Festyn Rodzinny „Na
Ludow¹ Nutê” organizowany
przez Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju Wsi Jelna „Z³oty Potok”
oraz XIX Miêdzynarodowe Spo-
tkania Poetów „Wrzeciono 2013”
organizowane przez Stowarzy-
szenie Folklorystyczne „Majda-
niarze” – ³¹czna kwota dotacji to
8000 z³.

� Powiat Le¿ajski równie¿ wspó³-
organizowa³ wiele imprez kul-
turalnych odbywaj¹cych siê na
jego terenie, w tym XXI Giedla-
rowski Jarmark Kulturalny „Na
Micha³a”, Ogólnopolskie Pre-

�Powiatowe Obchody 95-tej rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci.

zentacje Tradycyjnych Potraw
Wiejskich „W³oœciañskie Jad³o”,
XXIV Wojewódzki Konkurs
„Ludowe Obrzêdy i Zwyczaje”,
„Coœ dla oczu – coœ dla ucha –
a na deser coœ dla brzucha”, XXII
Miêdzynarodowy Festiwal Mu-
zyki Organowej i Kameralnej,
X Festiwal Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej „HIT 2013”, Dni
Kwitn¹cej Azalii, Okruchy Wiel-
kanocnego Sto³u, Miêdzypo-
wiatowy Konkurs Piosenki dla
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SPORT

Powiat Le¿ajski w 2013 roku
równie¿ wspiera³ dzia³ania doty-
cz¹ce sportu i tutaj do najwa¿niej-
szych nale¿y zaliczyæ:
� przyznano nagrody Powiatu Le-

¿ajskiego dla 17 zawodników za
osi¹gniête wyniki sportowe na
szczeblu ogólnopolskim i miê-
dzynarodowym oraz dla trenera
i osoby wyró¿niaj¹cej siê osi¹gniê-
ciami w dzia³alnoœci sportowej
o ³¹cznej wartoœci 15 500 z³;

� przyznano dotacje z zakresu roz-
woju sportu na terenie Powiatu
Le¿ajskiego w wysokoœci 50 000 z³
dla nastêpuj¹cych klubów sporto-
wych: Kolarski Ludowy Klub
Sportowy „Azalia” w Brzózie Kró-
lewskiej (13 000 z³), Centrum
Sztuk Walki i Sportu w Le¿ajsku
(6 000 z³), Klub Modelarski im.
Eugeniusza Kujana w Wierzawi-
cach (10 000 z³), Le¿ajski Klub Ky-
okushin Karate (6 000 z³),

Uczniowski Klub Sportowy „Trój-
ka” przy Szkole Podstawowej Nr 3
w Le¿ajsku (4 000 z³), Uczniowski
Klub Sportowy „Lotnik” przy
Szkole Podstawowej w Wierzawi-
cach (6 000 z³) i Parafialny
Uczniowski Klub Sportowy
„Arka” przy Parafii Rzymsko-Ka-
tolickiej p.w. œw. Katarzyny
w £êtowni (5 000 z³);

� w ramach realizacji zadañ pu-
blicznych o charakterze ponad-

gminnym powiat by³ wspó³orga-
nizatorem imprez sportowych
o ³¹cznej wartoœci 11 696,36 z³:
– Liga Powiatowa Trampkarzy

w pi³ce no¿nej – 4 499,61 z³,
– Liga Powiatowa M³odzików

w pi³ce no¿nej – 2 798,19 z³,
– Liga Powiatowa Juniorek

w pi³ce no¿nej – 1 999,98 z³,
– VIII Miêdzynarodowy Halo-

wy Turniej Pi³ki No¿nej
– 2 398,58 z³;

�Podsumowanie rozgrywek Ligi Powiatowej – sezon 2013.

MUZEUM ZIEMI LE¯AJKSIEJ
� Muzeum Ziemi Le¿ajskiej prze-

prowadzi³o dwa projekty dofi-
nansowane w ramach Szwajcar-
sko-Polskiego Programu Wspó³-
pracy pn. „Alpejsko-Karpacki
Most Wspó³pracy”, w obrêbie
funduszu grantowego – Fun-
dusz Promocji Produktu Regio-
nalnego/Tradycyjnego/Ekolo-
gicznego o nazwach: „Ocalaj¹c
od zapomnienia tradycje wyro-
bu drewnianych zabawek w za-
bawkarskim oœrodku rzeszow-
skim (powiat le¿ajski, powiat
³añcucki) poprzez promocjê
6 twórców i ich wyrobów”,
w którym dotacja wynosi³a
20 000 PLN (85%) oraz „Trady-
cyjne drewniane zabawki le¿aj-
skie bêd¹ce produktem lokal-
nym, wytwarzane w Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej w Le¿ajsku”,
dofinansowany w kwocie
24 296,57 PLN (60%).

� Zrealizowano tak¿e projekt pt.
„Pieni¹dz minionych lat – hi-
storyczny aspekt numizmatyki”
dofinansowany ze œrodków Na-
rodowego Banku Polskiego

w kwocie 21 510 z³. W ramach
projektu zorganizowano dwie
wystawy o tematyce ekonomicz-
nej – „Banknoty Rzeczypospo-
litej Polskiej” oraz „Skarbonki
Œwiata”. Na pierwszej z nich
prezentowanych by³o oko³o 100
banknotów w trzech katego-
riach: Rzeczpospolita Polska
1918-1939, Polska po drugiej
wojnie œwiatowej 1944-1989,
Rzeczpospolita Polska od 1990.
Banknoty to kolekcja Polskiego
Towarzystwa Numizmatyczne-
go, Oddzia³ Rzeszów, Ko³o Le-
¿ajsk. Druga wystawa – „Skar-
bonki Œwiata” – prezentowa³a
ponad 300 skarbonek z ró¿nych
stron œwiata. Pochodzi³y one ze
zbioru pañstwa Urszuli i Szcze-
pana Ignaczyñskich z Kraœni-
ka. Kolejnym dzia³aniem zreali-
zowanym w ramach projektu
by³o przeprowadzenie lekcji
ekonomicznych dla dzieci i m³o-
dzie¿y klas 1-6. Odby³ siê rów-
nie¿ konkurs plastyczny dla
dzieci i m³odzie¿y pn. „Moja
karta p³atnicza”. Celem kon-

kursu by³o zaprojektowanie w³a-
snej karty p³atniczej, na której
znalaz³a siê podobizna patrona
szko³y, z której pochodzi³ uczeñ.

� Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
w roku 2013 wykorzysta³o dota-
cjê podmiotow¹ w wysokoœci

457 000,00 z³, tj. 100% planu,
która stanowi³a 75,3% przycho-
dów ogó³em. Ogó³em przycho-
dy w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
za 2013 rok osi¹gnê³y wielkoœæ
606 888,44 z³, co stanowi³o
99,63% planu.

�Jarmark drewnianej zabawki.
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Wa¿nym zadaniem dla powiatu
s¹ zadania z zakresu ochrony zdro-
wia, które realizuje Samodzielny
Publiczny Zespól Opieki Zdro-
wotnej w Le¿ajsku, poni¿ej naj-
wa¿niejsze podjête dzia³ania za-
koñczone w 2013 roku:

�Modernizacja Oddzia³u Psy-
chiatrycznego.
W okresie od grudnia 2012 r. do

paŸdziernika 2013 r. Oddzia³ Psy-

SZPITAL:

�Zakupy w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej”.�Modernizacja Oddzia³u Psychiatrycznego.

� dofinansowano realizacjê pro-
gramu „Animator Moje boisko
– Orlik 2012” w kwocie 9 000 z³
oraz programu „Organizator
sportu dzieci i m³odzie¿y w œro-
dowisku wiejskim” w wysoko-
œci 6 000 z³, a tak¿e przekazano
œrodki dla powiatowego organi-
zatora sportu w wysokoœci
16 000 z³;

� zakupiono nagrody rzeczowe
oraz wykonano oznakowane
materia³y z logo powiatu dla
uczestników imprez oraz zawo-
dów i turniejów sportowych
o zasiêgu powiatowym i ponad
powiatowym przeprowadzo-
nych na terenie powiatu oraz
organizacjê zawodów w zakresie
upowszechniana kultury fizycz-
nej i sportu o ³¹cznej wartoœci
43 726,37 z³.

� Turniej Sportowo-Rekreacyjny Pracowników Samorz¹dów Powiatu Le¿ajskiego.

��Dzieñ Sportu Szkolnego.
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Zarz¹d Dróg Powiatowych
w ub. roku zakupi³ osprzêt do ci¹-
gnika ZETOR PROXIMA 100 do
utrzymania zieleni przy drogach
powiatowych: gilotyna do ciêcia
ga³êzi gruboœci do 10 cm do ramie-
nia Palma 600, ³adowacz z szufl¹
i wysiêgnikiem, przyczepa dwu-
osiowa o ³adownoœci 6000 kg. War-
toœæ zakupionego osprzêtu wynio-
s³a – 92 865,00 z³.

Gilotyna do ciêcia ga³êzi bêdzie
wykorzystana do obcinania ga³êzi

W roku 2013 realizowano tak¿e
zadania z zakresu wspó³pracy za-
granicznej. Delegacja z Rejonowej
Administracji w Pereczynie wziê³a
udzia³ w XII Turnieju Sportowym–
Rekreacyjnym Pracowników Sa-
morz¹dów Powiatu Le¿ajskiego
natomiast delegacja z Pyriatynia
w imprezie pn. Festiwal Trzech
Kultur Ukraiñskiej Polskiej i ¯y-

WSPÓ£PRACA ZAGRANICZNA:

�Spotkanie delegacji z Pyriatynia w UM

w Rzeszowie.

�Zespó³ folklorystyczny „Turkawka” na Festiwalu Trzech Kultur.

dowskiej prezentuj¹c swój Ludo-
wy amatorski zespó³ folklorystycz-
ny „Turkawka”. Podczas spotkañ

partnerów zagranicznych przede
wszystkim inicjowano spotkania
z instytucjami, firmami oraz spo-

tkania w urzêdzie celem wymiany
doœwiadczeñ oraz planowania dal-
szych wspólnych przedsiêwziêæ.

Starostwo Powiatowe w Le¿aj-
sku uczestniczy w projekcie Pod-
karpacki System e-Administra-
cji Publicznej (PSeAP).

To najwiêkszy projekt tego typu
realizowany w Polsce przez samo-
rz¹dy, na Podkarpaciu uczestniczy
w nim 160 samorz¹dów. Wartoœæ
tego projektu dla Starostwa Powia-
towym w Le¿ajsku to 1 mln

USPRAWNENIA W URZÊDZIE:
128,5 tys. z³., z czego wk³ad w³a-
sny powiatu to 194,4 tys. z³.
Zakres rzeczowy projektu w roku
ubieg³ym obejmowa³ wykonanie
nowej sieci informatycznej w obu
siedzibach Starostwa (Kopernika
8 i Sk³odowskiej 8), dostawê i in-
stalacjê 90 stanowisk komputero-
wych, serwerów wraz z urz¹dze-
niami LAN oraz systemem zabez-

pieczenia antywirusowego, dosta-
wê i instalacjê dwóch urz¹dzeñ wie-
lofunkcyjnych (kserokopiarka
z funkcj¹ fax-u).

W roku 2014 nast¹pi wdro¿e-
nie ostatniego etapu a mianowi-
cie na dostarczonym sprzêcie zo-
stanie zainstalowany system elek-
tronicznego obiegu dokumentów
wraz z podpisem elektronicznym.

Po przeszkoleniu i wdro¿eniu
programu bêdzie mo¿na sk³adaæ
do urzêdu wnioski w formie elek-
tronicznej i w takiej formie otrzy-
mywaæ na nie odpowiedzi. Urzê-
dy uczestnicz¹ce w projekcie do-
stan¹ mo¿liwoœæ korespondowa-
nia i wymiany dokumentów po-
miêdzy sob¹ w formie elektronicz-
nej.

�Zakupiony osprzêt do ci¹gnika ZETOR

PROXIMA 100.

ZAKUPIONY OSPRZÊT
z koron drzew rosn¹cych w bez-
poœrednim s¹siedztwie drogi ce-
lem ich pielêgnacji, jak równie¿
poszerzenia skrajni poziomej dro-
gi. £adowacz z szufl¹ i wysiêgni-
kiem zostanie wykorzystany do
za³adunku wyciêtych ga³êzi oraz
skoszonej trawy, natomiast przy-
czepa do transportu.

chiatrii przeszed³ gruntown¹ mo-
dernizacjê. Wyremontowana zo-
sta³a czêœæ oddzia³u mieszcz¹ca siê
na parterze oraz na I piêtrze bu-
dynku. Koszt modernizacji Od-
dzia³u Psychiatrii wyniós³ ³¹cznie
743 563,56 z³ w tym dotacja ze Sta-
rostwa Powiatowego w Le¿ajsku –
343 000,00 z³.

�Modernizacja infrastruktury
elektroenergetycznej.
Dziêki realizacji tego projektu

zwiêkszono efektywnoœæ energe-
tyczn¹ w zakresie przesy³u i opty-
malnego wykorzystania energii
elektrycznej i cieplnej. W ramach

projektu uda³o siê zrealizowaæ wie-
le niezbêdnych prac moderniza-
cyjnych, w tym: zakup i monta¿
rozdzielnicy g³ównej Rgnn, roz-
dzielnicy SN wraz z uk³adem po-
miarowym, 5 rozdzielnic nn, ba-
terii kondensatorów, agregatu pr¹-
dotwórczego, agregatu kogenera-
cyjnego oraz dostosowanie insta-
lacji cieplnej Szpitala w zakresie
niezbêdnym do przy³¹czenia ko-
generatora, budowê linii kablo-
wych nn, budowê linii kablowej
SN. Ca³kowita wartoœæ projektu
wynios³a – 2 352 000,00 z³, w tym
dotacja ze Starostwa Powiatowego
w Le¿ajsku – 449 350,00 z³.

�Kompleksowa informatyzacja
Samodzielnego Publicznego
Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Le¿ajsku jako element Pod-
karpackiego Systemu Infor-
macji Medycznej PSIM.
Celem tego projektu jest zwiêk-

szenie dostêpu obywateli do us³ug
zdrowotnych realizowanych po-
przez wykorzystanie nowocze-
snych technologii informacyjno-
komunikacyjnych wspieraj¹cych
e-us³ugi w tym g³ównie systemu
e-Zdrowie. Ca³kowita wartoœæ pro-
jektu wynosi – 2 733 952,58 z³,
w tym dotacja ze Starostwa Powia-
towego w Le¿ajsku – 428 818,00 z³.

Ponadto:
� wykonano now¹ nawierzchniê

dróg i parkingu na ³¹czn¹ kwo-
tê 114 379,08 z³;

� zakupiono sprzêt medyczny na
³¹czn¹ kwotê 356 881,40 z³;

� wykonano projekty budowlane
dla planowanych przedsiêwziêæ
na ³¹czn¹ kwotê 45 879,00 z³,
w tym:
– projekt budowlany dotycz¹-

cy modernizacji oddzia³u dzie-
ciêcego – 12 300,00 z³;

– projekt budowlany dotycz¹-
cy modernizacji pracowni en-
doskopii – 33 579,00 z³.
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu

Rodzinie Zmar³ej

Emerytowanej Pracownicy Urzêdu Gminy w Kury³ówce

œp. MARII KOBOS
sk³adaj¹

Wójt i Pracownicy Urzêdu Gminy Kury³ówka

Kole¿ance Marii Mazurek-Szozda
wyrazy szczerego wspó³czucia po œmierci MÊ¯A

œp. HENRYKA SZOZDY
sk³adaj¹

Wójt, Pracownicy Urzêdu
oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Kury³ówka

Te radosne chwile, to efekt
wspó³pracy wójta Gminy Kury-
³ówka Tadeusza Halesiaka z Rze-
szowskim Oddzia³em Akcji Hu-
manitarnej „¯ycie”, reprezentowa-
nej przez koordynatora Jerzego
Czarnosza. Akcja ta jest z kolei re-
alizatorem ogólnoœwiatowej akcji
Samarytan’s Purse-Operation
Christmas Child, dystrybuuj¹cej
paczki, które s¹ solidarnym darem
dla naszych rodzin od ludnoœci
niemieckiej. W imieniu obdarowa-
nych dzieci sk³adamy serdeczne
podziêkowania wszystkim dar-
czyñcom i osobom zaanga¿owa-
nym w te szlachetne dzia³ania.

Niespodzianka dla najm³odszych
„Fajnie byæ przedszkolakiem
i uczniem” – tak mówili naj-
m³odsi mieszkañcy gminy
Kury³ówka, którzy w pi¹tek
10 stycznia br. zupe³nie nie-
spodziewanie, bez ¿adnych
zapowiedzi, zostali obdaro-
wani wyj¹tkowymi prezenta-
mi.
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Jak zwykle imprezie towarzyszy³
szczytny cel. W tym roku uczest-
nicy i zgromadzeni kibice poma-
gali trzyletniej Julii Józefarze
z Sarzyny, cierpi¹cej na postêpu-
j¹ce kostniej¹ce zapalenie miêœni.
To rzadka przypad³oœæ, na któr¹
w naszym kraju choruje oko³o 20
osób. Dziêki licytacji pami¹tek
sportowych przekazanych przez
dru¿yny bior¹ce udzia³ w zawo-
dach oraz kweœcie uda³o siê zebraæ
kwotê 5 050 z³. Dziêkujemy, ¿e zde-
cydowaliœcie siê Pañstwo wesprzeæ nas
w walce z t¹ ciê¿k¹ chorob¹. To dla
nas niezwykle buduj¹ce. W Polsce nie
ma specjalistów zajmuj¹cych siê t¹
chorob¹, wiêc na konsultacje jeŸdzi-
my do Niemiec, a byæ mo¿e nieba-
wem uda siê nam spotkaæ w Anglii
z jednym z amerykañskich ekspertów.
Julia na sta³e musi przyjmowaæ lek
przeciwzapalny, którego jedna butel-
ka, wystarczaj¹ca na 10 dni, kosz-
tuje ponad 80 z³ – powiedzia³a wzru-
szona jej mama Anna.

Pierwszego kopniêcia pi³ki,
otwieraj¹cego oficjalnie zawody
dokona³a w³aœnie ma³a Julia, któ-
ra kibicowa³a zawodnikom wraz
z rodzin¹. Drugim bohaterem tur-
nieju by³ Patryk Grab z Tarnogóry,
na rzecz którego zorganizowano
ubieg³oroczn¹ edycjê zawodów.
Dziêki wsparciu uczestników nie-
pe³nosprawny Patryk spe³ni³ swo-
je marzenie – wyjecha³ na mecz
swojej ulubionej dru¿yny do Po-
znania. Tym razem to on przyby³
z pomoc¹, przekazuj¹c wykona-
ny przez siebie kalendarz na licy-
tacjê. Tego samego dnia w g³ów-
nym wydaniu Wiadomoœci TVP
ukaza³ siê reporta¿ o Patryku,
z którego mo¿na by³o siê dowie-
dzieæ o jego pasji – kolekcjonowa-
niu szalików sportowych. Podczas
turnieju pokaŸn¹ paczkê z szali-

kami przekaza³ mu by³y rzecznik
prasowy Cracovii Kraków – To-
masz Gawêdzki.

Trzecim bohaterem turnieju by³
jego pomys³odawca i g³ówny or-
ganizator Dariusz £ata, który jak
zawsze zadba³ o najdrobniejsze
szczegó³y imprezy. W tym roku
postanowi³ zaprosiæ a¿ dwanaœcie
zespo³ów: GKS Tychy, Koronê
Kielce, Aror Sport Kraków, Siar-
kê Tarnobrzeg, Stal Rzeszów, Rado
Hotel Team, Stal Kraœnik, Stal
Mielec, Dziennikarzy Sportowych
Podkarpacia, Uniê Nowa Sarzyna
oraz debiutantów Lecha Poznañ
i Biuro Ekstraklasy S.A. Po zaciê-
tej rywalizacji w dwóch grupach,
wy³oniono zespo³y, które zagra³y
w fazie pucharowej. W meczu
o pi¹te miejsce pad³ remis, st¹d
dopiero po konkursie rzutów kar-
nych Aror Sport Kraków poko-
na³ GKS Tychy. Nastêpnie przy-
sz³a kolej na dwa kluczowe spo-
tkania. W meczu o trzecie miejsce
Siarka Tarnobrzeg, w której sk³a-
dzie wystêpowa³ by³y reprezentant
Polski Mariusz Kukie³ka, pokona³a

poznañskiego Lecha 3:1. W wiel-
kim finale spotkali siê gospodarze
Unia Nowa Sarzyna, która jako
jedyna wygra³a wszystkie spotka-
nia grupowe oraz zwyciêzca dru-
giej grupy Rado Hotel Team. Jed-
nak to przedstawiciele hotelu
i oœrodka „Kolorado” po³o¿onego
w Woli Chorzelowskiej ko³o Miel-
ca okazali siê minimalnie lepsi, po-
konuj¹c Uniê 2:1. Do najlepszej
trójki turnieju trafi³y efektowne
szklane puchary, ufundowane
przez firmê „Decor” z Krosna.
W przerwach pomiêdzy spotka-
niami Dariusz £ata oraz cz³onko-
wie Grupy Pierwszej Pomocy PCK
w Nowej Sarzynie organizowali
dla kibiców konkursy z atrakcyj-
nymi nagrodami.

Kiedy emocje sportowe opad³y
na parkiecie pojawi³a siê kapel lu-

W rolê aktorów przedstawie-
nia wcieli³y siê cz³onkinie KGW,
m³odzie¿ oraz trzech mieszkañ-
ców wsi. Zaprezentowali oni naj-
piêkniejsze zwyczaje zwi¹zane ze
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.
Barwne widowisko i bogata sce-
nografia zachwyci³y licznie zgro-
madzon¹ publicznoœæ. Nastêp-
nie z gwiazd¹ przybyli stra¿acy
z OSP w Woli Zarczyckiej, któ-
rzy brawurowo wykonali zako-
rzenione w tradycji naszego re-
gionu pastora³ki. Imprezê
uœwietni³ równie¿ wystêp miej-
scowej grupy tanecznej „Azalia”.

„Obrzêdy Bo¿onarodzeniowe” w Woli Zarczyckiej

dowa „Folk-Band” z £êtowni, któ-
ra ¿ywio³owo wykona³a kilka pa-
stora³ek, umilaj¹c czas oczekiwa-
nia na rozdanie nagród. Wrêczyli
je burmistrz Jerzy Paul oraz wice-
starosta le¿ajski Marek Kogut, któ-
rzy w swoich wyst¹pieniach po-
gratulowali uczestnikom za rywa-
lizacjê w duchu poszanowania
przeciwnika oraz organizatorom
za przygotowanie i przeprowadze-
nie zawodów. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju wybrano Arka-
diusza Szroma z Rado Hotel Team,
który w nagrodê pojedzie do Za-
jazdu Ostoja Bieszczadzka w Ho-
szowie. Najskuteczniejszy strzelec
Marcin Wo³owiec ze Stali Rzeszów,
a tak¿e najlepszy bramkarz Robert
Bia³o z Siarki Tarnobrzeg wygrali
dwuosobowe pobyty w Hotelu
Rado ko³o Mielca.

5 stycznia 2014 r. w Domu Kul-
tury w Woli Zarczyckiej odby³o
siê widowisko „Obrzêdy Bo¿o-
narodzeniowe” zorganizowane
przez miejscowe Ko³o Gospodyñ
Wiejskich.

Ca³a uroczystoœæ mia³a charak-
ter charytatywny, a ca³kowity do-
chód ze spektaklu zosta³ przeka-
zany na rêce Janiny Jaroñ – za³o-
¿ycielki Fundacji Podkarpackie
Hospicjum dla Dzieci w Rzeszo-
wie.

Wsparcia organizacyjnego
Ko³u Gospodyñ Wiejskich
udzielili: Oœrodek Kultury
w Nowej Sarzynie, OSP w Woli
Zarczyckiej oraz Lokalna Grupa
Dzia³ania „Stowarzyszenie Re-
gion Sanu i Trzeboœnicy”.

W sobotê 4 stycznia br. w hali
MOSiR-u w Nowej Sarzynie od-
by³a siê VI edycja edycja ogólno-
polskiego turnieju administrato-
rów pi³karskich stron interneto-
wych i dziennikarzy sportowych.

Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom, instytucjom i osobom, dziêki
którym uda³o siê po raz kolejny zorganizowaæ ten wyj¹tkowy turniej:

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Zak³ad Doœwiadczalny „Organika”, firmy

„Aror” z Krakowa, „Decor” z Krosna, Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku,
Pizzeria „Rawiola”, Pizzeria „Aniela”, Sklep Miêsny „Osip”, Agencja Reklamy

„G-ART”, Rado Hotel, Zajazd „Ostoja Bieszczadzka” oraz Cukiernia „Juel”.

Szósta edycja turnieju „Admin Cup”Szósta edycja turnieju „Admin Cup”
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AKCJA FERIE
Organizatorzy: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej,

GBP w Kuryłówce

Termin imprezy: 20-31 stycznia
Miejsce: GOK Kuryłówka, WDK w Kolonii
Polskiej
Tradycyjnie już, w siedzibach GOK w Kuryłówce
oraz WDK w Kolonii Polskiej będą odbyły się tur-
nieje tenisa stołowego, bilardu i piłkarzyków,
poranki filmowe, a także konkursy plastyczne,
muzyczne i karaoke. Natomiast dużą atrakcją
będzie pokaz iluzji, wyjazdy na basen, do kina,
kręgle i lodowisko. Propozycją ze strony Biblio-
teki, będą zajęcia z cyklu „Bezpieczny Internet
z Biblioteką” oraz spotkanie z podróżnikiem.

FERIADA – KOMPLEKSOWY PROGRAM
ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA
TERENIE MIASTA I GMINY

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie,

szkoły, biblioteki, MOSiR, MZKS „UNIA”

Termin imprezy: 20 stycznia – 2 lutego
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej
Sarzynie, szkoły, biblioteki, MOSiR, MZKS
„UNIA”

SPOTKANIE POETÓW „WRZECIONO 2014”
Organizator: Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”;

Współpraca: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

Termin imprezy: 28 stycznia
Miejsce: Restauracja „Agawa” w Nowej
Sarzynie

„TWÓRCZOŚĆ LUDOWA ŁĄCZNIKIEM
POKOLEŃ” – KONCERT Z OKAZJI
PODSUMOWANIA PROJEKTU

Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej, Miejskie

Centrum Kultury w Leżajsku

Termin imprezy: 30 stycznia
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

„NIC NOWEGO POD SŁOŃCEM”
SPEKTAKL SŁAWOMIRA HOLLANDA

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Termin imprezy: 31 stycznia
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku

„FERIE W KINIE MCK”
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Termin imprezy: 20-31 stycznia
Miejsce: Kino MCK
W poniedziałki, środy i piątki kino MCK zaprasza
dzieci na poranki filmowe.

FERIE W OŚRODKU KULTURY
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Termin imprezy: 20 stycznia – 2 lutego
Będzie to cykl zajęć plastyczno-rękodzielniczych,
tanecznych i rekreacyjnych, gry, zabawy świe-
tlicowe, dyskoteki ph. „Aktywne ferie”.

STYCZEŃ

„FERIE W BIBLIOTECE”
Organizatorzy: Biblioteka Publiczna

– Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Termin imprezy: 20 stycznia – 31 stycznia
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Ferie w bibliotece to cykl warsztatów literac-
kich i plastycznych dla dzieci w różnym wieku.
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki.

„FERIE Z KULTURĄ”
Organizator: Gmina Leżajsk. Filie GOK

Termin imprezy: 20-31 stycznia
Miejsce: Biedaczów, Brzóza Królewska,
Chałupki Dębniańskie, Dębno,
Giedlarowa, Piskorowice, Wierzawice
Zapraszamy na zorganizowane zajęcia dla dzieci
pozostających w domach w czasie ferii.

„Nic nowego pod słońcem” to złożony z dosko-
nałych tekstów Tuwima, Jurandota, Hemara,
Leśmiana czy Gałczyńskiego wieczór świetnie
interpretowanych, znakomitych utworów lite-
ratury dwudziestolecia międzywojennego. Całość
spięta jest zabawnym komentarzem, konferan-
sjerką, refleksją.
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SPOTKANIA TEATRÓW WIEJSKICH
– PRZEGLĄD

Organizatorzy: GOK, OK w Wierzawicach

Termin imprezy: 23 lutego
Miejsce: Ośrodek Kultury w Wierzawicach
Przegląd amatorskich zespołów teatralnych, tym
roku będzie można obejrzeć musical „Dziewczynka
z zapałkami” w wykonaniu dzieci i młodzieży działają-
cej przy GOK.

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO „NAJPIĘKNIEJSZE
ZABYTKI LEŻAJSKA I OKOLIC”

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna – Miejskie Centrum Kultury

w Leżajsku

Termin imprezy: 24 lutego
Miejsce: Biblioteka Publiczna
im. S. Wyspiańskiego w Leżajsku

LUTY

„CZWARTKOWY SEANS BEZ HAPPY ENDU”
– SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW X MUZY

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna – Miejskie Centrum Kultury

w Leżajsku

Termin imprezy: 6 lutego
Miejsce: Biblioteka Publiczna
im. S. Wyspiańskiego w Leżajsku

DNI SENIORA W GMINIE LEŻAJSK
Organizatorzy: Filie GOK, koła gospodyń wiejskich,

rady sołeckie i sołtysi

Termin imprezy: styczeń, luty (w każdej
miejscowości w innym terminie)
Miejsce: Biedaczów, Brzóza Królewska,
Chałupki Dębniańskie, Dębno,
Giedlarowa, Piskorowice, Wierzawice,
Hucisko, Stare Miasto, Przychojec

DZIEŃ SENIORA „ZŁOTE GODY”
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, USC,

GOPS i GOK w Kuryłówce

Termin imprezy: 6 lutego
Miejsce: GOK w Kuryłówce

Są to doroczne spotkania seniorów Gminy Le-
żajsk połączone z poczęstunkiem, częścią arty-
styczną i wieczorkami tanecznymi.

PREZENTACJE ARTYSTYCZNE KÓŁ
GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU
LEŻAJSKIEGO – WOLA ZARCZYCKA

Współorganizatorzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zarczyckiej,

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

Termin imprezy: 8 lutego
Miejsce: Filia Ośrodka Kultury
Wola Zarczycka

WALENTYNKOWE KONCERTY
ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
DZIAŁAJĄCYCH PRZY
MIEJSKIM CENTRUM KULTURY
W LEŻAJSKU

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Termin imprezy: 12-13 lutego
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku

POKAZ GOŁĘBI WYSOKOLOTNYCH
Organizator: Południowo-Wschodni Klub Hodowców Gołębi

Wysokolotnych

Współpraca: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

Termin imprezy: 8 lutego
Miejsce: Dom Kultury w Sarzynie

„KARNAWAŁ ZE STRAUSSEM I NIE TYLKO”
– RECITAL OPERETKOWY ALEKSANDRA
DRZEWICKA – SOPRAN ORAZ ORKIESTRA
KAMERALNA POLISH CAMERATA Z ŁODZI

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Termin imprezy:15 lutego, godz. 18
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU
KSIĄŻKI

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna – Miejskie Centrum Kultury

w Leżajsku

Termin imprezy: 14 lutego
Miejsce: Biblioteka Publiczna
im. S. Wyspiańskiego w Leżajsku

WALENTYNKOWY WIECZÓR Z X MUZĄ
– PROJEKCJA FILMU

Organizator: GOK w Giedlarowej

Termin imprezy: 14 lutego
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Zapraszamy na projekcję filmu na dużym ekranie,
wstęp wolny.

WALENTYNKI
Organizator: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej

Termin imprezy: 14 lutego
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej

DZIEŃ SENIORA
Organizatorzy: Sołectwo Chodaczów, Ośrodek Kultury

w Grodzisku Dolnym

Termin imprezy: 22 lutego
Miejsce: Chodaczów
Spotkanie Seniorów, któremu towarzyszyć będą
występy artystyczne zaproszonych zespołów.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA BOOGIE
WOOGIE

Organizatorzy: GOK Gminy Leżajsk, ULKS „Maraton”, Wójt Gminy

Leżajsk, Zespół Szkół w Giedlarowej

Termin imprezy: 15 lutego
Miejsce: Zespół Szkół w Giedlarowej
Konkurs tańca Boogie Woogie na szczeblu ogólnopol-
skim, w turnieju biorą udział mistrzowie świata
w tańcu boogie woogie oraz uczestnicy takich pro-
gramów jak „Mam talent” oraz „Jaka to melodia?”.
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MARZEC

DZIEŃ KOBIET
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Termin imprezy: 4 marca
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym

Spotkanie pań przy herbacie, któremu towarzyszyć
będą zajęcia rękodzielnicze i wesołe przerywniki.

GMINNY DZIEŃ KOBIET
Organizatorzy: GOK, OK w Chałupkach Dębniańskich

Termin imprezy: 6 marca
Miejsce: Ośrodek Kultury w Chałupkach
Dębniańskich

Doroczne spotkanie pań z okazji Dnia Kobiet, połą-
czone z częścią artystyczną.

„DOBRE BO NASZE” – RUDA ŁAŃCUCKA
Współorganizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie;

KGW w Rudzie Łańcuckiej

Termin imprezy: 8 marca
Miejsce: Remiza OSP Ruda Łańcucka

59. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
RECYTATORSKI – ETAP POWIATOWY

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Termin imprezy: marzec (dokładny termin
uzależniony jest od ustalenia daty
kolejnych etapów konkursu)
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

„RANDKA W CIEMNO, NA DWIE PARY”
– SPEKTAKL KOMEDIOWY
W GWIAZDORSKIEJ OBSADZIE

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Termin imprezy: 26 marca
Miejskie: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

„GOK W OBIEKTYWIE” – WYSTAWA
DOKUMENTUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOK
NA PRZESTRZENI 50 LAT

Organizatorzy: GOK w Giedlarowej, Stowarzyszenie Miłośników

Folkloru Wsi Leżajskiej

Termin imprezy: 29 marca
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Wystawa rozpoczynające obchody Jubileuszu
50-lecia Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk.

DZIEŃ KOBIET
Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka i GOK w Kuryłówce

Termin imprezy: 9 marca
Miejsce: GOK w Kuryłówce

Dobra piosenka, śmiech, dużo życzeń i kwiaty, tak
wygląda coroczny koncert „Mężczyźni Kobietom”
w GOK w Kuryłówce. W tym dniu na scenie pre-
zentują się mężczyźni w piosenkach, skeczach ka-
baretowych, które dają liczne przybywającym pa-
niom dużą dawkę dobrej zabawy i humoru.

WITAMY WIOSNĘ
Organizatorzy: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej

Termin imprezy: 21 marca
Miejsce: GOK w Kuryłówce, WDK
w Kolonii Polskiej

„POWITANIE WIOSNY” W PARKU NAD
TRZEBOŚNICĄ W NOWEJ SARZYNIE

Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie; Oddział PTTK

w Nowej Sarzynie

Termin imprezy: 21 marca
Miejsce: Park nad Trzebośnicą Nowa
Sarzyna

MSZA ŚWIĘTA PO NOWEMU
Organizatorzy: Parafia Tarnawiec, GOK w Kuryłówce

Termin imprezy: 23 marca
Miejsce: GOK Kuryłówka
Spektakl Teatru Dramatycznego Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kuryłówce, oparty na uznanym przez
Kościół objawieniu boliwijskiej mistyczki Cataliny Ri-
vas. Objawienie to jest oryginalnym obrazem Mszy
Świętej przekazanym mistyczce przez Matkę Bożą
i Pana Jezusa.
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STYCZEŃ

FINAŁ IX HALOWYCH MŁODZIEŻOWYCH
MISTRZOSTW MIASTA I GMINY NOWA
SARZYNA W PIŁCE NOŻNEJ
Nowa Sarzyna, 24 stycznia

Miejsko Zakładowy Klub Sportowy „Unia” Nowa Sarzyna

tel. (17) 240 79 75, fax (17) 240 79 78

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

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

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 32 51, fax (17) 241 13 11

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Kolonia Polska, 29 stycznia

WDK w Kolonii Polskiej

POWIATOWA LIGA HALOWA 2014
W PIŁCE NOŻNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
Giedlarowa, 8 lutego (młodzicy);
Grodzisko Dolne, 15 lutego (trampkarze)
i 22 lutego (juniorki)

Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku

tel. (17) 243 61 41

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

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

LUTY

FINAŁ IX HALOWYCH MISTRZOSTW
MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
– KATEGORIA OPEN
Nowa Sarzyna, 2 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

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

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

tel. (17) 241 32 51, fax (17) 241 13 11

MARZEC

XV TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
CHŁOPCÓW O PUCHAR STAROSTY
LEŻAJSKIEGO
Leżajsk, marzec (data nie ustalona)

Licealny Uczniowski Klub Sportowy

przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku

tel. (17) 242 00 19

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

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

SPOTKANIE PODRÓŻNICZE
Z KRZYSZTOFEM TOTUNIEM
(MIŁOŚNIKIEM TURYSTYKI
ROWEROWEJ, KAJAKOWEJ I GÓRSKIEJ)
Temat spotkania: Spływ kajakowy na
rzecze Prut i Czeremosz na Ukrainie
Leżajsk, 25 lutego

MCK – Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

tel. (17) 785 11 35

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl

Turniej piłki siatkowej to cykliczna impreza spor-
towa z udziałem drużyn siatkarzy reprezentują-
cych szkoły ponadgimnazjalne z Lublina, Zamo-
ścia, Biłgoraja i Leżajska.

ZIMOWY RAJD PIESZY
Temat spotkania: Muzeum Prowincji
OO. Bernardynów w Leżajsku
Leżajsk, 15 lutego

Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

e-mail:tmzl@tmzl.lezajsk.pl

ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH Z LEŻAJSKA O PUCHAR
BURMISTRZA LEŻAJSKA
Leżajsk, 13 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku

Pływalnia Miejska OCEANIK

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

Powiatowa Liga Halowa w piłce nożnej, rozgrywana jest w kategorii trampkarzy, juniorek i młodzików.
W ramach rozgrywek zostaną przeprowadzone 3 turnieje w systemie „każdy z każdym” z udziałem
18 drużyn, które wyłonią zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Uczestnikami imprezy są drużyny
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Leżajskiego, która daje możliwość szerszej
rywalizacji młodym adeptom piłki nożnej.

Imprezy sportoweImprezy sportowe
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Oferta obejmowa³a wykonanie i dostarczenie 260 szt. krzese³ konfe-
rencyjnych oraz sto³ów w iloœci 32 szt. i wk³adów do sto³ów – 8 szt.,
a tak¿e wystawowej podœwietlonej gabloty wnêkowej. Przetarg na reali-
zacjê zadania wygra³a firma WENA z Zimnej Wody. Wartoœæ zamówie-
nia zamknê³a siê kwot¹ 42 435 z³.

Ponadto, celem poprawy bezpieczeñstwa na obiekcie zainstalowano
monitoring. Szeœæ zewnêtrznych kamer bêdzie na bie¿¹co nagrywaæ
i rejestrowaæ wszystko co dzieje siê wokó³ budynku zarówno w dzieñ jak
i w nocy. Zakup i monta¿ kamer to koszt rzêdu ok. 20 tys. z³.

By³o œwi¹tecznie i nastrojowo,
a wszystko okraszone niepowta-
rzaln¹ aur¹, jak¹ stworzyli wystê-
puj¹cy artyœci.

Wieczór z kolêd¹ zapocz¹tko-
wa³ Chór Parafialny z Grodziska
Dolnego, pod przewodnictwem
dyrygenta, ks. £ukasza Staszew-
skiego. Ponad 40-osobowa grupa,

Nim pierwsza gwiazdka zab³yœnie

Dodatkowe wyposa¿enie Oœrodka Kultury
W wyniku oszczêdnoœci poprze-
targowych jakie powsta³y na za-
daniu dotycz¹cym modernizacji
obiektu Oœrodka Kultury, z koñ-
cem grudnia 2013 roku gmina
og³osi³a i rozstrzygnê³a dodatko-
wy przetarg, na zakup mebli dla
Oœrodka Kultury.

Dofinansowano ze œrodków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

teczne ozdoby i stroiki. Podopiecz-
ni OREW-u i ŒDS-u, z ró¿nych
materia³ów wykonali prawdziwe
dzie³a sztuki- od tradycyjnych cho-
inek, po stroiki i wianki, a na
bombkach skoñczywszy. Piêkne
ozdoby koronkowe prezentowa³a
twórczyni ludowa z Wierzawic,
pani Aniela Nyc.

W trakcie spotkania odby³o siê
tak¿e podsumowanie konkursu
plastycznego „Wigilijno-noworocz-
ne obrzêdy i zwyczaje w tradycji
grodziskiej”. W konkursie udzia³
wziê³o ponad 200 uczestników ze
wszystkich szkó³ z terenu gminy.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy i upominki.

Organizatorem spotkania by³
Wójt Gminy i Oœrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym, przy wspar-
ciu finansowym Starostwa Powia-
towego w Le¿ajsku.

MH

Bo¿e Narodzenie to drugie najwa¿-
niejsze œwiêto w roku. W polskiej
tradycji jest jednak wraz z Wigili¹
tym najwa¿niejszym, niepowta-
rzalnym i najuroczyœciej obcho-
dzonym œwiêtem. Powszechnie
nazywane jest te¿ œwiêtem rodzi-
ny. W tym jak¿e radosnym oczeki-
waniu na Bo¿e Narodzenie, w trze-
ci¹ niedzielê Adwentu, 15 grudnia
2013 r., w Remizie OSP w Grodzi-
sku Dolnym odby³ siê przedœwi¹-
teczny wieczór artystyczny „Id¹,
id¹ œwiêta…”.

iœcie anielskimi g³osami da³a krót-
ki koncert kolêd i pastora³ek. Daw-
ne zwyczaje i obrzêdy zwi¹zane
z przygotowaniami do wieczerzy
wigilijnej oraz kolêd¹, przedstawi-
³y zespo³y: Grupa Obrzêdowa
Dolany z ¯o³yni zaprezentowa³a
widowisko „Wigilia”, Zespó³ Re-
gionalny i Kapela Ludowa Gro-

dziszczoki – „Szczodroki”, a Zespó³
Œpiewaczo-Obrzêdowy Leszczyn-
ka – „Babsk¹ kolêdê”. Ze œwi¹tecz-
no-kolêdowym repertuarem przy-
by³ równie¿ zespó³ „Wiola” z Cho-
daczowa.

Gdy jedni ws³uchiwali siê w do-
biegaj¹ce z sali dŸwiêki kolêd, dru-
dzy ustawiali siê w kolejce po œwi¹-
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Mieszkañcy so³ectwa Grodzi-
sko Nowe, Nowy Rok powitali
z nowym czasem. Tu¿ przed œwiê-
tami na wie¿y zegarowej tamtej-
szej stra¿nicy OSP zamontowa-
no zegar.

Na bia³ej aluminiowej tarczy
zegara, o œrednicy 1,3 metra
umieszczone s¹ arabskie czarne
cyfry. W samym œrodku znajduje
siê logo Zwi¹zku Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej.

Fasadowy zegar zawiera ilumi-
nacjê nocn¹. Obydwie wskazów-
ki – godzinowa i minutowa s¹
podœwietlane. Dziêki diodom wi-
doczne noc¹ s¹ równie¿ punkty
godzinowe.

W pierwsz¹ niedzielê nowego
roku, tj. 5 stycznia, odby³o siê do-
roczne spotkanie op³atkowe dru-
hów stra¿aków. Gospodarzem te-
gorocznej kolêdy stra¿ackiej by³a
Zmys³ówka.

Spotkanie op³atkowe ochotni-
ków poprzedzi³a uroczysta Msza
Œwiêta w zmys³owskim koœciele,

Z nowym czasem

w Nowy Rok
Mechanizm zegara umo¿liwia

automatyczne korygowanie cza-
su na podstawie danych z naziem-
nego systemu radiowego DCF
oraz automatyczn¹ zmianê cza-
su zimowego na letni i odwrot-
nie.

Projekt zegara wykona³a firma
RDUCH z Czernicy. Koszt ze-
gara to prawie 9 tys. z³.

Nowy zegar doskonale wpisu-
je siê w otaczaj¹c¹ go architektu-
rê i wygl¹da jak by znajdowa³ siê
na wie¿y od zawsze. Mieszkañcy
Grodziska Nowego maj¹ nadzie-
jê, ¿e nowy zegar bêdzie odmie-
rza³ same szczêœliwe chwile.

MH

Stra¿ackie ¿yczenia w Zmys³ówce
Kilkudziesiêciu przedstawicieli
z jednostek OSP z terenu gminy,
zaproszone jednostki z gmin s¹-
siednich, przedstawiciele w³adz
gminy, struktur powiatowych OSP
i PSP oraz goœcie zwi¹zani ze œro-
dowiskiem stra¿aków ochotni-
ków spotkali siê na dorocznym
op³atku.

której przewodniczy³ proboszcz
miejscowej parafii, ks. Wies³aw
Kozio³. Po Mszy, w asyœcie Orkie-
stry Dêtej uczestnicy spotkania
przemaszerowali do budynku
miejscowej szko³y, gdzie odby³a siê
dalsza czêœæ uroczystoœci.

Przy wspólnych sto³ach z ochot-
nikami wszyscy podzielili siê op³at-
kiem, sk³adaj¹c sobie œwi¹teczno-
noworoczne ¿yczenia. Odœpiewa-
no te¿ wspólnie kolêdê, po czym
rozpoczê³y siê rozmowy i wspólna
biesiada przy sto³ach.

MH
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Stawka podatku rolnego dla rol-
ników bêdzie wynosi³a 88,75 z³
z 1 ha przeliczeniowego, nato-
miast od gruntów nie wchodz¹-
cych w sk³ad gospodarstwa rolne-
go 177,50 z³ z 1 ha fizycznego.

Stawki podatku od nieruchomo-
œci przedstawiaj¹ siê w sposób
nastêpuj¹cy:
Od gruntów:
� pozosta³ych – 0,11 z³ od 1 m2

� zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia-

Skargi i wnioski – dy¿ury
W sprawie skarg i wniosków interesanci Urzêdu
Gminy Le¿ajsk przyjmowani s¹:

1. przez Wójta Gminy w ka¿dy wtorek w godzinach
7.30-15.00.

2. przez Zastêpcê Wójta codziennie w godzinach pra-
cy Urzêdu.

3. przez Sekretarza Gminy codziennie w godzinach
pracy Urzêdu.

4. przez kierowników referatów, a w przypadku ich
nieobecnoœci przez wyznaczonych pracowników
codziennie w godzinach pracy Urzêdu.

Mniej

za wywóz

odpadów Wójt Gminy Le¿ajsk przypomina o zbli¿a-
j¹cym siê I terminie sk³adania wniosków o
zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napêdowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej w roku 2014.

Termin sk³adania wniosków:
od 1 lutego do 28 lutego 2014 roku

W za³¹czeniu faktury za zakupiony olej
napêdowy w okresie: od 1 sierpnia 2013 do
31 stycznia 2014 r.

³alnoœci¹ gospodarcz¹ – 0,83 z³
za 1 m2

� pod jeziorami i zbiornikami
wodnymi – 4,32 z³. za 1 ha.

Od budynków:
�mieszkalnych po³o¿onych na

gruntach gospodarstw rolnych
– 0,29 z³ za 1 m2

� pozosta³ych mieszkalnych –
0,70 z³ za 1 m2

� od pozosta³ych budynków –
5,78 z³ za 1 m2

� zwi¹zanych z prowadzeniem

Ambasador

Podkarpacia

Stawki podatku bez zmian
Wójt Gminy Le¿ajsk informuje, ¿e stawki podatkowe na rok 2014 po-
datku rolnego, od nieruchomoœci i od œrodków transportowych nie
ulegaj¹ zmianie i pozostaj¹ na poziomie roku 2013.

dzia³alnoœci gospodarczej –
21,89 z³ za 1 m2

� zajêtych na prowadzenie dzia³al-
noœci gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materia-
³em siewnym – 5,11 z³ za 1 m2

� zwi¹zanych z udzielaniem œwiad-
czeñ zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o dzia³alnoœci
leczniczej, zajêtych przez pod-
mioty udzielaj¹ce tych œwiad-
czeñ – 4,44 z³ za 1 m2

Od budowli – 2% ich wartoœci.

Stawki podatków od œrodków
transportowych s¹ okreœlone
w Uchwale Nr XXIX/187/2012

z dnia 30 paŸdziernika 2012 oraz
w za³¹cznikach do uchwa³y, które
mo¿na sprawdziæ na stronie inter-
netowej gminy Le¿ajsk, w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa
Podkarpackiego z 2012 r poz. 2457
lub na tablicy og³oszeñ.

Natomiast stawka podatku le-
œnego zosta³a obni¿ona z kwoty
41,0124 z³ do kwoty 37,6310 z³
z 1 ha fizycznego.

Ka¿d¹ uchwa³ê okreœlaj¹c¹ wy-
sokoœæ poszczególnych stawek
podatkowych oraz formularze
podatkowe typu informacje lub
deklaracje na poszczególne podat-
ki wraz z za³¹cznikami mo¿na
pobraæ na stornie internetowej
Gminy Le¿ajsk BIP w menu
przedmiotowym: podatki i op³a-
ty.

OG£OSZENIE

Wójt Gminy Le¿ajsk informuje
¿e od dnia 1 stycznia obni¿ona zo-
sta³a op³ata za wywóz odpadów ko-
munalnych i wynosi ona 4 z³ 40
groszy od osoby. W roku 2014 na-
dal obowi¹zuj¹ dop³aty dla osób
uprawnionych. Przypominamy ¿e
op³atê za miesi¹c styczeñ i luty
nale¿y uregulowaæ do 15 marca br.

W swoim wyst¹pieniu wójt
gminy Krzysztof Sobejko przeka-
za³ wszystkim uczestnikom po-
dziêkowania za trud i pracê spo-
³eczn¹, za dzia³alnoœæ i zaanga¿o-
wanie w ¿ycie spo³eczne gminy.
O swoich sukcesach, proble-
mach, a tak¿e planach na 2014
rok mówili przedstawiciele orga-

Wyró¿nienie certyfikatem œwiadczy o tym, ¿e firma jest godnym
zaufania partnerem biznesowym, reguluj¹cym terminowo swoje
zobowi¹zania, a jej organizacja, infrastruktura, zapewniaj¹ bez-
pieczeñstwo; to œwiadectwo rzetelnoœci i solidnoœci w biznesie. Ten
zaszczytny tytu³ jest dowodem na to, ¿e konsekwencja
w dzia³aniu przynosi wymierne rezultaty, a rzetelnoœæ i uczciwoœæ
to niepodwa¿alne wartoœci, którymi nale¿y siê kierowaæ w prowa-
dzeniu biznesu. Otrzymana statuetka jest nie tylko symbolicznym
zwieñczeniem naszych dotychczasowych dzia³añ, ale równie¿
motywacj¹ i mobilizacj¹ do dalszej pracy.

W grudniu ub.r. ju¿ po
raz drugi Spó³ka Stare
Miasto-Park otrzyma³a
certyfikat „Wiarygodnej
Firmy Województwa
Podkarpackiego”, przy-
znawanego przez Izbê
Przemys³owo-Handlow¹
w Rzeszowie.

nizacji. Ciep³e s³owa skierowano
równie¿ do obecnych na spotka-
niu szefów firm wspieraj¹cych
dzia³alnoœæ spo³eczno-kulturaln¹
gminy: Krzysztofa ̄ yrka – dyrek-
tora browaru, Jerzego Sidora –
prezesa Hortino oraz Eugeniu-
sza Buciora – w³aœciciela Styropia-
nexu.

Gmina Le¿ajsk przekazuje co roku w drodze konkursów znaczne kwoty
na realizacjê zadañ samorz¹du przez organizacje pozarz¹dowe.
Z myœl¹ o rozwoju gminy oraz tych organizacji 7 stycznia odby³o siê
noworoczne spotkanie w³adz samorz¹dowych z przedstawicielami
„trzeciego sektora”.

Noworoczne spotkanie
z organizacjami pozarządowymi
Noworoczne spotkanie
z organizacjami pozarządowymi
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Zgodnie z kilkuletni¹ ju¿ tra-
dycj¹, w naszym Powiecie uroczy-
œcie obchodzony jest Dzieñ Pra-
cownika Socjalnego. Przypada on
na dzieñ 21 listopada, który ob-
chodzony jest równie¿ jako Dzieñ
¯yczliwoœci. To nie jest zbieg oko-
licznoœci. Pracownicy socjalni,
pomagaj¹c innym, przynosz¹ nie
tylko œwiadczenie materialne czy
finansowe, ale równie wa¿n¹,

Do wspólnego sto³u zasiedli
„Majdaniarze” oraz zaproszeni go-
œcie, wœród których najliczniejsz¹
grupê stanowili cz³onkowie nowo-
sarzyñskiego Klubu Seniora.

Po podzieleniu siê op³atkiem
i z³o¿eniu ¿yczeñ, podano dwana-
œcie wigilijnych potraw, m.in. zupê
grzybow¹, pierogi, kapustê z gro-
chem i grzybami, krokiety, dania
rybne, kaszê gryczan¹ oraz kom-
pot z suszu.

W dalszej czêœci wieczerzy, dys-
kutowano o zwyczajach zwi¹za-

Dzieñ Pracownika Socjalnego

a mo¿e nawet wa¿niejsz¹, ¿yczli-
woœæ, dobre s³owo, otuchê i wspar-
cie w trudnoœciach.

Co roku wyró¿niaj¹cy siê pra-
cownicy socjalni honorowani s¹
specjaln¹ statuetk¹ Starosty Le¿aj-
skiego, za „szczególne zaanga¿o-
wanie w s³u¿bê drugiemu cz³owie-
kowi”.

Wszystkim wyró¿nionym ser-
decznie gratulujemy!

Œwiêta z Majdaniarzami

nych z Bo¿ym Narodzeniem, recy-
towano wiersze oraz œpiewano ko-
lêdy przy akompaniamencie kape-
li ludowej. Wigilijne spotkanie za-
rejestrowa³a dziennikarka Polskie-
go Radia Rzeszów, na którego an-
tenie bêdzie mo¿na wys³uchaæ spe-
cjalnej audycji poœwiêconej bo¿o-
narodzeniowym tradycjom.

Kolêda z kapel¹ ludow¹
W drugi dzieñ Œwi¹t Bo¿ego

Narodzenia kapela ludowa „Maj-
daniarze” odwiedzi³a wybranych

mieszkañców z terenu Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna. Przy nie-
codziennych kolêdnikach groma-
dzi³y siê ca³e rodziny, bardzo chêt-
nie w³¹czaj¹c siê do wspólnego
œpiewu. Bardzo mile wspominamy
te spotkania, bo w ka¿dym domu
przyjmowano nas serdecznie. Odwie-
dzenie gospodarstw z ró¿nych zak¹t-
ków naszej gminy wymaga sporo

czasu i odpowiedniego przygotowa-
nia, dlatego co roku odwiedzamy
dwanaœcie rodzin, które symbolizuj¹
dwanaœcie miesiêcy koñcz¹cego siê
roku – powiedzia³ prezes Stowa-
rzyszenia Folklorystycznego „Maj-
daniarze” Roman Kostyra. Jego
kapela kontynuuje ten wyj¹tko-
wy zwyczaj bo¿onarodzeniowy ju¿
od piêtnastu lat.

Uroczystoœæ dzielenia siê op³at-
kiem poprzedzi³y jase³ka w wy-
konaniu nauczycieli tej¿e szko³y.
Inicjatork¹ pomys³u, a zarazem
twórczyni¹ tekstów poszczegól-
nych ról, re¿yserem by³a p. Ma³-
gorzata Bucior. Nauczycielka
o wielkich zdolnoœciach twór-
czych w dziedzinie poezji i teatru.
Sama równie¿ odgrywa³a po-
dwójn¹ rolê anio³a i œw. Tereski
od dzieci¹tka Jezus. Rolê królów
odegrali wicedyrektorzy szko³y,
p. Dymitr Malec i Waldemar T³u-

czek oraz p. Wojciech Surma,
przewodnicz¹cy rady Rodziców.
Œwiêt¹ rodzinê w szopce tworzyli
Pañstwo Jolanta i Cezar Martinez.
Równie¿ w podwójnej roli wyst¹-
pi³ p. Dariusz Pó³æwiartek jako
Anio³ i Policjant. W roli anio³a

wyst¹pi³a p. El¿bieta Rup. Rolê
Ojca Œwiêtego JP II pe³ni³
ks. Jacek £uc, zaœ œw. Francisz-
kiem by³ ks. Tomasz Podolak.
Wœród wystêpuj¹cych byli te¿ p.
Danuta Dr¹¿ek jako Joanna Be-
retta Mola, p. Anna Dobrowol-

� Renata Kozyra z Domu Pomocy
Spo³ecznej im. Józefa ¯urawia
w Brzózie Królewskiej

� El¿bieta Zasoñska z Œrodowisko-
wego Domu Samopomocy w Jel-
nej

� Joanna Paszek z Œrodowiskowe-
go Domu Samopomocy w Sa-
rzynie

� Ewa Decowska-Leja z Domu
Dziecka w Nowej Sarzynie

� Krzysztof Czerwonka z Œrodowi-
skowego Domu Samopomocy
w Laszczynach

�Maria Popowicz z Domu Pomo-
cy Spo³ecznej w Piskorowicach-
Mo³yniach

�Wyró¿nieni za „szczególne zaanga¿owanie w s³u¿bê drugiemu cz³owiekowi”.

� Ewelina Sikora z Miejsko-Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Nowej Sarzynie

�Malwina Kusy z Gminnego Oœ-
rodka Pomocy Spo³ecznej w Ku-
ry³ówce

� Alicja Paluch z Specjalistyczne-
go Oœrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Nowej
Sarzynie

� Anna Œlesiñska z Warsztatu Te-
rapii Zajêciowej w Le¿ajsku

� Ewa Szmuc z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Le-
¿ajsku

� Jolanta Borek z Miejskiego Oœ-
rodka Pomocy Spo³ecznej w Le-
¿ajsku

� Krystyna Wnêk z Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Grodzisku Dolnym

�Ma³gorzata Tabaka z Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Le¿ajsku

W tym roku

wyró¿nienie otrzymali:

Ka¿dego roku na kilkanaœcie dni przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia
Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze” organizuje tradycyjn¹
wieczerzê wigilijn¹. Tegoroczny „poœnik” odby³ siê 14 grudnia w sie-
dzibie stowarzyszenia przy ulicy 1 Maja w Nowej Sarzynie.

Jase³ka w Liceum w Le¿ajskuWigilijne spotkanie nauczycieli
i pracowników w Zespole Szkó³
Licealnych im. Boles³awa Chro-
brego w Le¿ajsku w dniu
20 grudnia 2013 roku mia³o nie-
codzienn¹ oprawê.

ska jako nauczyciel, p. Krzysztof
Ma³ecki w roli sêdziego, jako biz-
nesmen p. Bogdan Wójtowicz.
Lekerzem by³ p. Adrian Rauza,
zaœ ratownikiem medycznym
p. Jacek Brzuzan. By³a te¿ rola
starszej pani, któr¹ odegra³a
p. Anna Krysa.

Szczególn¹ oprawê tworzy³
chór pod batut¹ p. Barbary Ku-
czek, która wyst¹pi³a te¿ w roli
Królowej Jadwigi. W szopce nie
mog³o brakn¹æ pastuszków, wiêc
tê rolê odegra³ zespó³ Labirynt
pod przewodnictwem p. Paw³a
Palucha. Uzupe³nieniem szopki
by³y ma³e anio³ki. Jase³ka zosta³y
powtórzone dla m³odzie¿y szkol-
nej w dniu 9 stycznia 2014 r.

(AK)
fot. Jacek Brzuzan

Artyœci Jase³ek.
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S³oñce œwieci tu 300 dni w roku
ocieraj¹c siê o wynios³e, spadaj¹ce
wprost do morza góry. Turkusowe
wody Morza Œródziemnego wci-
skaj¹ siê w niewielki, malowniczy
port. Morska bryza miesza siê
z zapachem, ¿ywicy, zió³ i kwia-
tów przynoszonych z Lazurowe-
go Wybrze¿a. Czy maj¹c pieni¹-
dze – du¿e pieni¹dze – mo¿na zna-
leŸæ lepsze miejsce na spêdzenie
kilku tygodni, a mo¿e ca³ego
¿ycia? Czy to jest wymarzone miej-
sce dla bogaczy?

Niestety nie! To tylko pretekst
dla mo¿nych tego œwiata. Tutaj
przyje¿d¿a siê zupe³nie po coœ in-
nego. Ale o tym za chwilê.

Jad¹c autostrad¹ z w³oskiej Li-
guri do francuskiej Prowansji nie
mo¿emy opuœciæ tego niezwyk³e-
go miejsca. Nawet autostrada prze-
dzieraj¹ca siê przez niezliczone
tunele i wiadukty zmienia swój
kolor. Asfalt w tunelach staje siê
¿ó³ty, a znaki drogowe uparcie za-
praszaj¹ do przerwania podró¿y
i obejrzenia tego miniaturowego
ksiêstwa. Pozbywaj¹c siê wszystkich
monet na kolejnych bramkach
stajemy w d³ugim korku stromo
opadaj¹cym w kierunku miasta
i morza. W œlimaczym tempie
zje¿d¿amy w dó³. Z niepokojem
zastanawiamy siê gdzie znajdzie-

Pogoda dla bogaczy

Monako

my parking? Gdzie zmieszcz¹ siê
te wszystkie samochody? W koñ-
cu samochody znikaj¹, a my
wje¿d¿amy w las wie¿owców za-
gl¹daj¹cych sobie w okna. Po chwili
i my znajdujemy podziemny par-
king i ruszamy w karko³omn¹
podró¿ w g³¹b ziemi. Pisk opon
ocieraj¹cych siê o posadzkê staje
siê nieznoœny. Jeszcze jedno piê-
tro, honorowa runda wokó³ cia-
sno zaparkowanych samochodów
i jedziemy ponownie w dó³.
W koñcu na siódmej kondygna-
cji, prawdopodobnie du¿o poni-
¿ej poziomu morza jest trochê
luzu. Na milimetry parkujemy sa-
mochody i wind¹ ruszamy na
górê.

Jesteœmy w centrum miasta
w Monaco Ville, najstarszej czêœci
pañstwa po³o¿onej na wysokim
skalistym pó³wyspie. U jego nasa-
dy le¿y Pa³ac Ksi¹¿êcy i stare mia-
sto, w którym mo¿na kupiæ pa-
mi¹tki, perfumy w staroœwieckich
buteleczkach, prowansalskie my-
d³o z dodatkiem lawendy i pó³li-

trow¹ wodê mineraln¹ za 3 euro.
Tutaj boleœnie przekonaliœmy siê,
¿e ten œwiat nie jest dla wszystkich.

Pa³ac by³ w³osk¹ fortec¹, któr¹
8 stycznia 1297 roku zdoby³ Ksi¹-
¿e Francisco Grimaldi z Genui.
Tego dnia obchodzone jest œwiêto
narodowe upamiêtniaj¹ce roczni-
cê powstania rodu Grimaldich –
najstarszej dynastii europejskiej.
Wed³ug umów z Francj¹, Mona-
ko bêdzie istnieæ dopóty, dopóki
bêdzie istnieæ dynastia. Potem zo-
stanie wch³oniêta przez wielkiego
s¹siada.

Jak wszêdzie i tutaj rodzina kró-
lewska to doskona³y biznes.
W sklepach kupimy niezliczone
gad¿ety z ksi¹¿êcymi wizerunka-
mi. Kubki, d³ugopisy, czapeczki,
koszulki. Mo¿na nawet zwiedziæ
apartamenty ksi¹¿êce, poza chwi-
lami, gdy na maszcie powiewa fla-
ga (podobna do naszej – tylko od-
wrotnie zawieszona) co oznacza,
¿e ksi¹¿ê lub jego rodzina s¹ na
miejscu i nie ¿ycz¹ sobie odwie-
dzin. Wtedy pozostaje nam tylko

obejrzenie zmiany warty przed
pa³acem, przypominaj¹cej bardziej
groteskowe wydarzenie. Pod pa³a-
cem znajduje siê wiêzienie. Ostat-
nio jednak œwieci pustkami, bo
z³oczyñców w Monako nie ma
wielu. Policja równie¿ sprawia wra-
¿enie jakby siê nudzi³a, snuj¹c siê
i dyskutuj¹c na œrodku skrzy¿o-
wañ. Ze wzgórza rozpoœciera siê
rozleg³y widok na port jachtowy
Forntvieille, wciœniêty pomiêdzy
skalne urwiska i be¿owo-¿ó³te kil-
kupiêtrowe apartamenty. Z dru-
giej strony wzgórza podziwiamy
to, co kojarzy nam siê z Monako.
Dwa kilometry kwadratowe, blich-
tru, luksusu i dekadencji. Bo prze-
cie¿ pieni¹dze s¹ sensem istnienia
Monako. Wszystko jest tu o wiele
bardziej kosztowne: jedzenie, noc-
legi, mieszkania, grunt, nawet
obywatelstwo. Mimo ¿e ksiêstwo
liczy 45 tysiêcy mieszkañców, tyl-
ko jedna dziesi¹ta to obywatele. To
elita elit, ludzie zamieszkuj¹cy
Monako od pokoleñ, s¹ najczê-
œciej spowinowaceni z rodzin¹

�T³umy gapiów przed kasynem. W g³êbi luksusowy Hotel de Paris. �Pa³ac rodziny Grimaldich.

�Fontvieille zbudowane na sztucznej wyspie.

zdjêcia Ireneusz Wo³ek
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panuj¹cego. Jednak w Monako
mo¿na zamieszkaæ. Umo¿liwia to
karta rezydenta. Wystarczy zdepo-
nowaæ w banku pó³ miliona euro,
no i czymœ siê wyró¿niæ. Byæ Klau-
di¹ Schiffer, Eltonem Jonem, ksiê-
ciem, szejkiem lub przynajmniej
miliarderem. S¹ i Polacy: Fibak czy
Kubica. Monako jest obok Lon-
dynu najdro¿sze w Europie. Metr
kwadratowy mieszkania kosztuje
ok. 100000 z³. Pozwoliæ sobie
mog¹ na nie ludzie naprawdê bo-
gaci, ale ksiêstwo ma na nich spo-
sób. Obywatele i rezydenci nie
p³ac¹ podatków dochodowych,
a banki nie pytaj¹ o pochodzenie
wp³acanych pieniêdzy. Bycie rezy-
dentem musi siê op³acaæ, bo chêt-
nych nie brakuje. A w³adze Mo-
nako selekcjonuj¹ ich starannie.

La Condamine – przytulona do
Lazurowego wybrze¿a dzielnica
portowa zaskakuje nas swoim spo-
kojem. Mimo ruchu, a nawet cza-
sami t³oku, spaceruj¹c po ulicach,
nie odczuwamy nerwowoœci ¿ycia.
Toczy siê tu ono chyba trochê ina-
czej, spokojniej. W marinach stoj¹
najbardziej luksusowe jednostki
p³ywaj¹ce po morzach. Warto spoj-
rzeæ na leniuchuj¹ce jachty, które
odby³y wczeœniej walkê o najbar-
dziej spektakularne miejsce
w marinie. Bo, byæ w dobrym miej-
scu to przywilej. Przecie¿ po to tu
przyp³ynê³y. Zadzieraj¹c g³owy
spogl¹damy na w³aœcicieli popija-
j¹cych kawê na zacienionym po-
k³adzie w towarzystwie nienagan-
nie ubranej obs³ugi oraz profesjo-
nalne ekipy pucuj¹ce ³odzie. Kil-
ku paparazzich i setki turystów
poszukuj¹ wzrokiem znanych
postaci z Show Biznesu i celebry-
tów.

Ogl¹daj¹c tocz¹ce siê ¿ycie, po-
mniki poœwiêcone znanym kie-
rowcom idziemy w stronê najs³yn-
niejszej dzielnicy pañstwa-miasta.
Przed nami Monte Carlo i wizy-
tówka ksiêstwa, kasyno, przed któ-
re zaje¿d¿aj¹ samochody z elitar-
nej pó³ki. Co kilka minut w œwie-
tle fleszy, zatrzymuje siê wypole-
rowany Roll-Rolce czy Bentley
z którego majestatycznie wy-
chodz¹ znani i bogaci tego œwiata.
Po chwili ciê¿ki, przyt³umiony g³os

Lamborghini, Ferrari, Maserati czy
Astona Martina przykuwa uwagê
licznych gapiów. Lekkie sykniêcie,
drzwi podnosz¹ siê do góry i przy
ogólnym poruszeniu wychodzi –
po prostu facet który ma kasê.
Ostatnio dominuj¹ tu rosyjscy
nowobogaccy. Banknot i kluczyki
dla boya, reszta bez³adnie wrzuco-
na do tylnej kieszeni. A co. Kto
bogatemu zabroni! Niech widz¹
i patrz¹! Lans na maksa.

Kasyna pojawi³y siê w Monako
pod koniec XIX wieku z prozaicz-
nego powodu: dziury w bud¿ecie.
Ówczesny w³adca ksi¹¿ê Karol
poleci³ zbudowaæ kasyno, które
w zadziwiaj¹cym tempie wzboga-
ci³o kasê Monako i tak pozosta³o
do dzisiaj. Po wejœciu do kasyna
(niedopuszczalne s¹ klapki, szor-
ty i pla¿owe kreacje) i pozostawie-
niu rzeczy w szatni (szatnia jest
obowi¹zkowa; nale¿y zostawiæ
w niej równie¿ aparaty fotograficz-
ne) stajemy wewn¹trz ogromne-
go, wy³o¿onego marmurami i oto-
czonego przez rzêdy 28 onykso-
wych kolumn Atrium, którego
wystrój pochodzi z 1878 r. Po-
mieszczenie przykryte zosta³o
szklanym zadaszeniem. St¹d wcho-
dzi siê tak¿e do g³ównej sali Ope-
ry – Salle Garnier. Przez salê z au-
tomatami wchodzimy na sale do

gry w ruletkê. Kilkanaœcie osób t³o-
czy siê obok sto³ów. Jedni graj¹ inny
siê przygl¹daj¹. Ale wszyscy marz¹.
Do gry w ruletkê potrzeba 10 euro,
ale w kasynie s¹ te¿ zamkniête sale,
gdzie minimalna stawka wynosi
5000 euro. S¹siaduj¹cy z kasynem
Hotel de Paris***** tak¿e powsta³
na zamówienie ksiêcia Karola. Trze-
ba by³o gdzieœ ulokowaæ najzamo¿-
niejszych hazardzistów i tych
wszystkich, którzy chc¹ b³yszczeæ
podwójnie: œwiat³em w³asnym i od-
bitym od luster i z³oconych klamek.

Monte Carlo to nie tylko Kasy-
no. Raz w roku zjawia siê Formu-
³a 1 i zak³óca spokój ksiêstwa, aby
rozegraæ Grand Prix Monaco.
Normalnie wygl¹daj¹ce ulice za-
mieniaj¹ siê w tor wyœcigowy
z oponami, barierami ochronny-
mi, pojawiaj¹ siê boksy zaplecza
technicznego, powstaj¹ trybuny.
W okresie F1 marina zapchana jest
do granic niemo¿liwoœci, a hote-
le, szczególnie wzd³u¿ trasy zawo-
dów, maj¹ od wielu miesiêcy zare-
zerwowane pokoje. Jest to bowiem
jedyny wyœcig, który ogl¹da siê nie
tylko z trybun, ale tak¿e z jach-
tów, okien hoteli czy mieszkañ. Nie
wszystkich staæ na wizytê w Mon-
te Carlo podczas Grand Prix. Jed-
nak niemal ka¿dy mi³oœnik moto-
ryzacji, który znajdzie siê w mie-

œcie w dowolnym terminie, nie po-
wstrzyma siê przed spacerem cho-
cia¿by fragmentem trasy wyœcigo-
wej. Pójdzie na przyk³ad Avenue
de Monte-Carlo pod górê, w kie-
runku kasyna, obejrzy najs³ynniej-
szy zakrêt przy palmie na Avenue
Princesse Grace, aby dojœæ do tu-
nelu Louisa II. A potem jest Ave-
nue J.F. Kennedy’ego i wyjazd
przy szykanie na wybrze¿e.

Mo¿na sobie wtedy wyobraziæ,
jak trudny jest wyœcig na tych w¹-
skich ulicach.

Co dalej z ksiêstwem które dusi
siê w swoich niewielkich grani-
cach. W ksiêstwie nie ma ju¿ prak-
tycznie wolnych terenów pod za-
budowê. Fontvieille, dzielnica re-
zydencjalno-handlowa zbudowa-
na zosta³a na morzu, któremu
wydarto 22 hektary. W³adze Mo-
nako licz¹, ¿e buduj¹c nowe kon-
strukcje na morzu uzyskaj¹, za 10
lat 350 tys. metrów kwadratowych,
na których powstan¹ miêdzy in-
nymi luksusowe rezydencje. Czy
tak siê stanie w rzeczywistoœæ – zo-
baczymy.

Opuszczamy Monaco, gdzie
mo¿na doznaæ uczucia przyt³ocze-
nia luksusem i blichtrem. Gdzie
za s¹siada mo¿na mieæ Madonnê
lub Cristiano Ronaldo, którzy
w³aœnie wysiedli z helikoptera na
dachu Twojego hotelu. W kasynie
mo¿na spotkaæ Toma Cruise, a na
œwiat³ach zatrzymaæ swoje auto
obok Michaela Schumachera.
Niestety nie mieliœmy tyle szczê-
œcia by zobaczyæ, choæ jedn¹ s³a-
wê. Ale mieliœmy szczêœcie po pro-
stu tutaj byæ. Zobaczyæ i dotkn¹æ
œwiat jak¿e odmienny od naszej
rzeczywistoœci – ale czy naprawdê
jest on taki unikatowy i piêkny?

�Mercedes, Audi czy BMW – to za ma³o.

�Najs³ynniejszy zakrêt Furmu³y 1 na Avenue Princesse Grace. �Adam, Ewa i ja.

�Na tych ulicach odbywa siê Grand Prix

Monaco.

�Pomnik legendarnego Argentyñczyka

Juan Manuel Fangio, startuj¹cego w la-

tach 50-tych.

YOU TUBE – Nie-
zwyk³y Œwiat (podaæ

kraj, o którym piszemy np. Mona-
ko) www.niezwyklyswiat.com
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Co konsument powinien wiedzieæ
o sprzeda¿y bezpoœredniej i me-
todach stosowanych podczas tej
sprzeda¿y

Sprzeda¿ bezpoœrednia ze wzglê-
du na miejsce jej prowadzenia oraz
sposób jest sprzeda¿¹ poza loka-
lem przedsiêbiorstwa. Istot¹ tej
sprzeda¿y jest osobisty kontakt
sprzedawcy z potencjalnym na-
bywc¹, zazwyczaj w domu klien-
ta, na ulicy lub podczas prezenta-
cji organizowanej w miejscach
wybranych przez sprzedaj¹cego
np. w wynajêtych pomieszcze-
niach w: hotelach, sanatoriach, re-
stauracjach, domach kultury, re-
mizach stra¿ackich lub podczas
wycieczek turystyczno-religijnych.
Miejsca te znajduj¹ siê poza sta³y-
mi punktami sprzeda¿y detalicz-
nej. Sprzedaj¹cy, prowadz¹cy pre-
zentacjê na zaaran¿owanych spo-
tkaniach, to osoba odpowiednio
zmotywowana i œwiadoma swoje-
go celu, którym jest sprzeda¿ kon-
sumentom jak najwiêkszej iloœci
oferowanego towaru. Posiada du¿¹
wiedzê na temat samej sprzeda¿y,
sprzedawanych towarów i potrafi
odpowiednio zarz¹dzaæ t¹ wiedz¹.
Adresuj¹c sprzeda¿ do wytypowa-
nej grupy konsumentów ma on
równie¿ wiedzê na temat „poten-
cjalnych klientów” – ich potrzeb,
zainteresowañ, sytuacji finanso-
wej. Jest ekspertem w wywieraniu
wp³ywu na konsumenta i sprawia,
¿e konsument przyt³umia swoje
w¹tpliwoœci przed zakupem ofe-
rowanego towaru i usprawiedliwia
przed sob¹ jego zakup. Stosuje od-
powiednie techniki wywierania
wp³ywu wynikaj¹ce z regu³ psy-
chologicznych determinuj¹cych
przebieg postêpowania konsu-
mentów, które wp³ywaj¹ na decy-
zje dotycz¹c¹ zakupu oferowane-
go towaru. Natomiast konsumen-
ci, poddaj¹c siê obecnemu tempu
¿ycia i w wielu sytuacjach, gdy
musz¹ niezw³ocznie podj¹æ decy-
zjê, nie potrafi¹ zdystansowaæ siê
do informacji zawartych w prezen-
towanych im ofertach sprzeda¿y,
wpadaj¹ w pu³apkê zbêdnych
i kosztownych zakupów.

Podjêcie decyzji o zakupie towa-
ru jest w wielu przypadkach efek-
tem bezwolnego podania siê sto-
sowanym przez prowadz¹cego

prezentacjê, akwizytora zasadom
sprzeda¿y, które bazuj¹ na:
� tkwi¹cym w naszej obyczajowo-

œci obowi¹zku odwzajemnienia
siê za czynione dobro, który
uruchamia siê w nas przy oka-
zji otrzymywania darmowej
próbki towarów, drobnego pre-
zentu, gratisu, darmowej wy-
cieczki, itd. w wielu przypad-
kach taka reakcja prowadzi do
zakupu przez konsumenta ofe-
rowanego mu towaru i równo-
czeœnie do pozbycia siê uczucia
dyskomfortu, jaki wzbudza³o
w nim nieodwzajemnienie siê
za otrzymane dobro,

�przekonaniu, ¿e najbardziej s¹
cenione rzeczy nieosi¹galne,
niedostêpne, które jest pobu-
dzane w kupuj¹cym po otrzy-
maniu informacji, ¿e: „towar
jest limitowany”, „limitowana
seria”, „koñcówka kolekcji”,
„ostatni egzemplarz”, „oferta
wa¿na do wyczerpania zapa-
sów”, „towar wyj¹tkowy produ-
kowany tylko na zamówienie”,
itd., w celu zaspokojenia potrze-
by posiadania rzeczy dla innych
nieosi¹galnej, a przez to wyj¹t-
kowej,

�przekonaniu, ¿e zachowuj¹c siê
tak samo jak inni zachowamy
siê poprawnie, w sytuacji gdy
nie jesteœmy do koñca przeko-
nani o potrzebie dokonania za-
kupu, po otrzymaniu informa-
cji, ¿e „wielu ludzi ju¿ zakupi³o
ten towar”, „w bie¿¹cym roku
odnotowano gwa³towny wzrost
sprzeda¿y oferowanego towa-
ru”, „w ostatnim okresie ten
towar sprzedawa³ siê najlepiej,
dos³ownie jak ciep³e bu³eczki”,
„na ostatnich prezentacjach
wiêkszoœæ zakupi³a ten towar”,
„zaufa³o sprzedaj¹cemu 98%
klientów”, „tysi¹ce kobiet wy-
bra³o ten produkt”, „100 tysiê-
cy mê¿czyzn przekona³o siê
o jego cudownych w³aœciwo-
œciach”, przekonujemy samych
siebie, ¿e kupuj¹c dany towar
zachowamy siê poprawnie, gdy¿
inni te¿ tak post¹pili i odrzuca-
my tkwi¹ce w nas ostatnie oba-
wy przed zakupem,

�podporz¹dkowywaniu siê au-
torytetom i symbolom autoryte-
tu, jak np.: tytu³, ubiór, samo-

chód, które jest uruchamiane
w kupuj¹cym przez sprzedaj¹-
cego podczas prezentacji, gdy na-
wi¹zuje on swoim wygl¹dem
i strojem do osoby, która koja-
rzona jest z kimœ znanym, fa-
chowcem, ekspertem w danej
dziedzinie – tak¹ sam¹ reakcjê po-
woduje otrzymanie informacji,
¿e: „wed³ug opinii znanego pro-
fesora dermatologa wyk³adowcy
na uniwersytecie w USA towar
ten spe³nia wszelkie normy prze-
widziane dla najlepszych wyro-
bów tego rodzaju”, „ekspert
z centrum A, profesor J stwier-
dzi³, ¿e suplement ten jest rewe-
lacyjny i w 99% przypadkach
pomaga w schudniêciu”, „towar
posiada atest-certyfikat najwiêk-
szego amerykañskiego instytutu
zdrowia”, „powiem Pañstwu
w zaufaniu, ¿e preparat ten sto-
suje Pani M odtwórczyni roli
Marysi w serialu A, i jak ona wy-
gl¹da – prawda”, itp.

� sk³onnoœci do spe³niania próœb
osób, które lubimy i darzymy
sympati¹, gdy¿ najczêœciej spe³-
niamy ¿yczenia osób atrakcyj-
nych fizycznie (zgodnie z opi-
ni¹, ¿e ³adny to dobry), ubiera-
j¹cych siê podobnie jak my, mi-
³ych i sympatycznych potrafi¹-
cych prawiæ nam komplemen-
ty – dlatego te¿ na prowadz¹-
cych prezentacje, akwizytorów
wybierane s¹ osoby atrakcyjnie
fizycznie, potrafi¹ce prawiæ
komplementy i nawi¹zaæ ubio-
rem do stroju kupuj¹cego,
a nawet zachowywaæ siê jak po-
tencjalny kupuj¹cy (podobna
mimika, gestykulacja, sposób
mówienia) oraz u¿ywaj¹cy
w rozmowie porównañ: „ze mn¹
by³o dok³adnie tak samo”, „ta-
kie samo spostrze¿enie nasunê-
³o mi siê”, „widzê, ¿e lubimy te
same rozwi¹zania”, itp.,

�obowi¹zku dotrzymywania zo-
bowi¹zañ (danego s³owa) i by-
cia konsekwentnym w swoim
postêpowaniu, gdy¿ w po-
wszechnej opinii cz³owiek po-
stêpuj¹cy konsekwentnie jest
postrzegany pozytywnie, a po-
stêpuj¹cy niekonsekwentnie
uznawany jest za dwulicowego,
niewiarygodnego, niezrówno-
wa¿onego – dlatego te¿ jedna

nawet drobna pocz¹tkowa de-
cyzja „na tak ” mo¿e doprowa-
dziæ do sytuacji, ¿e konsekwent-
ny konsument zakupi oferowa-
ny mu towar; kluczem do osi¹-
gniêcia takiego efektu jest po-
kierowanie przez sprzedaj¹cego
rozmowy z konsumentem
w taki sposób, aby kupuj¹cy sam
z siebie wyrazi³ publicznie swoj¹
opiniê lub zaanga¿owanie co do
przydatnoœci lub potrzeby po-
siadania danego towaru; po ta-
kiej wypowiedzi trudno bêdzie
odmówiæ konsumentowi zaku-
pu danego towaru; innym spo-
sobem jest „zarzucenie zanêty”
poprzez podanie w zaproszeniu
na prezentacjê informacji
o mo¿liwoœci otrzymania atrak-
cyjnego prezentu, mog¹cego
byæ idealnym podarunkiem dla
kogoœ bliskiego, np: dzieci lub
wnucz¹t; zainteresowani dar-
mowym prezentem, a po wy-
s³uchaniu prezentacji przeko-
nani o jego wyj¹tkowoœci, kon-
sekwentnie bêdziemy d¹¿yæ do
jego posiadania, nawet kupu-
j¹c go, je¿eli oka¿e siê na pre-
zentacji, ¿e tak naprawdê to
nasz prezent jest dodatkiem do
innego towaru, lub mog¹ go
mieæ tylko ci co go wylosuj¹
(i podpisz¹ umowy kupna).

Konsumencie pamiêtaj, ¿e:
�dzia³anie pod wp³ywem chwili,

impulsu zwiêksza ryzyko podjê-
cia nieracjonalnych wyborów co
do warunków, na jakich zostaje
zawarta umowa, nie mówi¹c ju¿
o faktycznej potrzebie posiada-
nia danego towaru natychmiast,

�dzia³aj racjonalnie, poczekaj
z zakupem, daj sobie wiêcej cza-
su na spokojne przemyœlenie
potrzeby zakupu, porozmawiaj
z kimœ bliskim a ostateczn¹ de-
cyzjê podejmij po sprawdzeniu
i porównaniu innych ofert, np.
w internecie lub w sklepie,

�dowiedz siê od sprzedaj¹cego
o terminie najbli¿szej prezenta-
cji oferowanego towaru, aby po
zastanowieniu móc go zakupiæ.

Kiedy dochodzi do sprzeda¿y poza
lokalem przedsiêbiorstwa

Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów nie ma w¹tpli-
woœci, ¿e do zawarcia umowy
sprzeda¿y poza lokalem przedsiê-
biorstwa dojdzie, gdy zakupimy
towar od sprzedawcy w swoim
mieszkaniu, w mieszkaniu znajo-
mych, na ulicy, w remizie stra¿ac-
kiej, szkole, wynajêtej sali w hote-
lu, pensjonacie, sanatorium.

PORADNIK Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

O SPRZEDA¯Y BEZPOŒREDNIEJ
– dla starszych i m³odszych konsumentów



25KURIER POWIATOWY � 1/2014 (118)

POWIAT �

W¹tpliwoœci mog¹ powstaæ, gdy
udajemy siê na prezentacjê orga-
nizowan¹ w pomieszczeniach biu-
rowca, kamienicy, czy te¿ kupuje-
my towar od sprzedawcy sprzeda-
j¹cego w pasa¿u galerii handlowej.
Nale¿y wiêc upewniæ siê, czy sprze-
da¿ nie ma miejsca w sklepie pro-
wadz¹cym sprzeda¿ detaliczn¹,
gdy¿ sprzedaj¹cy mog¹ równie¿ or-
ganizowaæ prezentacje w sta³ych
punktach sprzeda¿y detalicznej.
W sytuacji, gdy jest to sklep, ku-
puj¹cego jak i sprzedaj¹cego bêd¹
obowi¹zywa³y przepisy prawa obo-
wi¹zuj¹ce przy zawieraniu umo-
wy sprzeda¿y w lokalu przedsiê-
biorcy, na podstawie których kon-
sumentom nie przys³uguje
w szczególnoœci uprawnienie do
odst¹pienia od umowy. Warto wie-
dzieæ, ¿e na sprzedaj¹cym poza lo-
kalem przedsiêbiorstwa ci¹¿y obo-
wi¹zek okazania przysz³emu ewen-
tualnemu nabywcy, jeszcze przed
zawarciem umowy sprzeda¿y, do-
kumentu potwierdzaj¹cego pro-
wadzenie dzia³alnoœci gospodar-
czej oraz dokumentu to¿samoœci.
Dodatkowo, je¿eli sprzedaj¹cy za-
wiera umowy w imieniu przedsiê-
biorcy, ma on obowi¹zek okazaæ
konsumentowi dokument po-
twierdzaj¹cy umocowanie do do-
konywania stosownych czynnoœci.
Je¿eli sprzedaj¹cy nie dokona tych
czynnoœci lub odmówi udostêp-
nienia ww. dokumentów, takie za-
chowanie powinno wzbudziæ po-
dejrzenie co do prawdziwych in-
tencji sprzedaj¹cego i jego uczci-
woœci kupieckiej.

Dotychczasowe orzecznictwo
Prezesa UOKiK traktuje za lokal
przedsiêbiorstwa, takie miejsca jak
biuro, siedzibê zarz¹du, magazyn

przedsiêbiorcy lub inne pomiesz-
czenie, je¿eli s¹ one przeznaczone
do obs³ugiwania publicznoœci (ku-
puj¹cych i ogl¹daj¹cych towary),
oraz oznaczone w sposób daj¹cy
mo¿liwoœæ powi¹zania lokalu
z przedsiêbiorc¹. Lokalem przed-
siêbiorstwa bêdzie równie¿ sezono-
we stoisko, stragan, lada, ogródek
– w pobli¿u sklepu (lokalu) przed-
siêbiorstwa. Podobnie nale¿y kwa-
lifikowaæ takie miejsca jak kierma-
sze i okazjonalne, lecz zorganizo-
wane w systematyczny sposób tar-
gi, wystawy po³¹czone ze sprze-
da¿¹ i powi¹zane z przedsiêbiorc¹
stosownym oznakowaniem.

Co mo¿esz zrobiæ je¿eli na pre-
zentacji lub kupuj¹c towar od
akwizytora dokona³eœ niepotrzeb-
nego zakupu

Je¿eli po dokonaniu zakupu
uzna³eœ, ¿e post¹pi³eœ zbyt po-
chopnie nabywaj¹c towar na pre-
zentacji lub od akwizytora, a na-
stêpnie gdy miêdzy innymi:
� dowiedzia³eœ siê, ¿e mo¿esz ku-

piæ go taniej,
�nie staæ ciê na sp³atê rat kredy-

tu zaci¹gniêtego na ten zakup,
� zakupiony towar przesta³ ci siê

podobaæ,
� towar u¿ywany by³ tylko w ta-

kim zakresie w jakim mo¿e byæ
sprawdzony w sklepie (w stanie
niepogorszonym), a opakowa-
nie zosta³o otwarte tylko dla po-
trzeb ustalenia jego zawartoœci,

�mo¿esz odst¹piæ od zawartej
umowy sprzeda¿y bez podania
przyczyn.
W celu odst¹pienia od umowy

nale¿y z³o¿yæ stosowne oœwiadcze-
nie na piœmie w terminie dziesiê-
ciu dni kalendarzowych od zawar-

cia umowy. Do zachowania tego
terminu wystarczy wys³anie
oœwiadczenia przed up³ywem tego
terminu listem poleconym za po-
twierdzeniem odbioru.

O tym prawie powinien poin-
formowaæ sprzedaj¹cy na piœmie
jeszcze przed zawarciem umowy,
a wzór oœwiadczenia o odst¹pieniu
od umowy wraz z zamieszczonymi
na nim danymi przedsiêbiorcy
i jego adresem ka¿dy konsument
powinien otrzymaæ od sprzedawcy
w momencie podpisania umowy.
Je¿eli konsument nie otrzyma³ ta-
kiego wzoru oœwiadczenia aby od-
st¹piæ od umowy, powinien wys³aæ
do przedsiêbiorcy pismo na adres
wskazany w umowie, w którym
sprecyzuje swoje oœwiadczenie
o odst¹pieniu od umowy zawartej
w danym dniu, wymieniaj¹c stro-
ny umowy, oraz podaj¹c swoje imiê
i nazwisko wraz z adresem. Je¿eli
umowa ma numer, nale¿y go wska-
zaæ w treœci pisma. Ponadto je¿eli
konsument zap³aci³ za zakupiony
towar, mo¿e w piœmie za¿¹daæ zwro-
tu zap³aconej kwoty oraz okreœliæ
sposób jej zwrotu i ewentualnie
wskazaæ numer konta.

Pamiêtaj, ¿e twoje odst¹pienie
od zawartej umowy jest równie¿
skuteczne wobec umowy kredyto-
wej, z którego to kredytu jest wy-
³¹cznie finansowane nabycie towa-
ru lub us³ugi wskazanej w umowie
sprzeda¿y (kredyt wi¹zany). Je¿eli
jednak zawarta umowa o kredyt jest
oddzieln¹ umow¹ o kredyt konsu-
mencki nie zwi¹zan¹ z zakupem
oferowanego towaru, powinieneœ
w tym samym czasie takie samo
oœwiadczenie o odst¹pieniu od
otrzymanego kredytu wys³aæ na
adres kredytodawcy, który go udzie-

Przetarg odbędzie się w siedzibie szkoły w dniu 14.02.2014 r.

Sprzedawane składniki rzeczowe można obejrzeć w terminie od 31.01.2014

do 14.02.2014 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie szkoły.

W skład sprzedawanego majątku wchodzą następujące składniki: tokarka

uniwersalna TUM-25A, tokarka uniwersalna TUM-25B, młot resorowy MR-

80A, wiertarka WE-25.

Szczegółowy opis sprzedawanych składników zamieszczony jest na stronie in-

ternetowej szkoły www.zst.lezajsk.pl.

Wysokość wadium ustalona została w kwotach: tokarka uniwersalna TUM-

25A 190 zł, tokarka uniwersalna TUM-25B 190 zł, młot resorowy MR-80A

450 zł, wiertarka WE-25 70 zł. Formą wadium jest gotówka. Termin wniesienia

najpóźniej do dnia składania ofert. tj. 14.02.2014 r., miejsce wniesienia – kasa

szkoły. Dowód wpłaty wadium warunkuje dopuszczenie do udziału w przetargu.

Cena wywoławcza: tokarka uniwersalna TUM-25A 1980 zł, tokarka uniwersalna

Dyrektor Zespo³u Szkó³ Technicznych im. T. Koœciuszki
z siedzib¹ przy ul. Mickiewicza 67, 37-300 Le¿ajsk, tel. 17 2406107, fax 17 2402108

og³asza przetarg
dotycz¹cy sprzeda¿y sk³adników rzeczowych maj¹tku ruchomego szko³y

TUM-25B 1980 zł, młot resorowy MR-80A 4500 zł, wiertarka WE-25 792 zł.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, zawierać imię

nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, oferowaną cenę i warunki jej

zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu

lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 14.02.2014 r. do godziny 12:00

w sekretariacie głównym szkoły. Złożona oferta wiążąca jest przez okres 14 dni

od daty terminu składania ofert.

Informujemy, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetar-

gu bez wybrania którejkolwiek z ofert, nie podając przyczyn. Komisja przetargo-

wa odrzuca ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie w niewłaści-

wym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, jak również nie

zawiera danych i dokumentów wymaganych przez organizatora przetargu lub są

one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

przyjmuje we wtorki i czwartki:

Leżajsk, ul. Kopernika 8, p. 102;

tel. 17 240 45 08

li³. Konsumencie, je¿eli nie jesteœ
pewien rodzaju udzielonego kre-
dytu, wyœlij odst¹pienie od umowy
zarówno do sprzedawcy, jak i udzie-
laj¹cego kredytu.

Odst¹pienie od umowy niwe-
luje skutki prawne jej zawarcia
w taki sposób, jakby do jej zawar-
cia nigdy nie dosz³o. Powoduje to
koniecznoœæ wzajemnego zwrotu
otrzymanych œwiadczeñ, co ozna-
cza, ¿e odstêpuj¹cy od umowy ma
obowi¹zek na w³asny koszt zwró-
ciæ sprzedawcy towar, a sprzedaw-
ca zobowi¹zany jest do zwrotu za-
p³aconej ceny lub dokonanych
przedp³at. Zwrot powinien nast¹-
piæ niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿
w terminie czternastu dni. Od
dokonanych przedp³at, nale¿¹ siê
odsetki ustawowe od daty doko-
nania przedp³aty. Konsument nie
ponosi kosztów zwi¹zanych z od-
st¹pieniem od umowy o kredyt
konsumencki, z wyj¹tkiem odse-
tek okreœlonych w umowie za
okres od dnia wyp³aty kredytu do
dnia sp³aty kredytu – jego zwrotu.

Je¿eli nie zosta³eœ poinformo-
wany na piœmie o prawie odst¹-
pienia od umowy, dziesiêciodnio-
wy termin na odst¹pienie od umo-
wy zaczyna biec dopiero od dnia
uzyskania informacji o prawie
odst¹pienia od umowy. Nie mo¿-
na jednak odst¹piæ od umowy po
up³ywie trzech miesiêcy od jej
wykonania, czyli od daty odebra-
nia towaru wczeœniej zakupione-
go lub od daty wykonania us³ugi.

www.uokik.gov.pl
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Dnia 9 grudnia 2013 r. w Nowej
Sarzynie odby³a siê Wojewódzka
Licealiada w Tenisie Sto³owym
Dziewcz¹t. W zawodach tych star-
towa³o dwanaœcie najlepszych dru-
¿yn z województwa podkarpackie-
go. Le¿ajsk reprezentowa³a dru¿y-
na z Zespo³u Szkó³ Licealnych im.
Boles³awa Chrobrego w sk³adzie:
Aneta Krêcid³o, Alina Sztaba i Ka-
rolina Pietroñska. Opiekunem
dru¿yny jest pan mgr Rafa³ Tuleja.
W finale wojewódzkim uczennice
gra³y z reprezentacj¹ ze Stalowej

Darek Baj jest uczniem trzeciej
klasy technikum mechatroniczne-
go Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku. Mieszka w Grodzi-
sku Nowym. Od roku trenuje
biegi na œrednich dystansach
(800m, 1500m) w CWKS Reso-
via. Do rzeszowskiego klubu tra-
fi³ za namow¹ trenera Piotra Ko-
wala, który „wypatrzy³” go na jed-
nych z miêdzyszkolnych zawo-
dów. Pomimo, ¿e trenuje od nie-
dawna, mo¿e pochwaliæ siê licz-
nymi sukcesami.

W maju tego roku Darek zosta³
wicemistrzem Podkarpacia w bie-
gu na 800 metrów, w lipcu wy-
startowa³ w Mistrzostwach Polski
Juniorów, gdzie wywalczy³ osiem-
naste miejsce. W paŸdzierniku
zaj¹³ czwarte miejsce w Mistrzo-
stwach Podkarpacia w biegach
prze³ajowych. Przyznaje, ¿e wybra³
bieganie, bo jest to sport indywi-
dualny i zawodnik sam pracuje na
koñcowy wynik.

Oczywiœcie, jak w ka¿dej dyscy-
plinie sportu, tak i w tej, wiele za-

Krystian Ko³odziej i Marcin
Doktor mimo, ¿e o rok m³odsi od
prawie wszystkich rywali, walczyli
bardzo ambitnie i z bilansem
dwóch pora¿ek i dwóch zwyciêstw
wywalczyli wysokie 5 miejsce.

Solidne traktowanie treningów
przez utalentowanych pingpon-
gistów Arki daje realne szanse na

Wielkie osi¹gniêcie zawodniczek z ZSL w Le¿ajsku
Woli, koñcz¹c spotkanie wynikiem
3:1. Ju¿ drugi rok z rzêdu dru¿yna
Zespo³u Szkó³ Licealnych w Le¿aj-
sku zajê³a I miejsce, zdobywaj¹c
tym samym tytu³ Mistrzyñ Woje-
wództwa Podkarpackiego. Dziew-
czêta bêd¹ reprezentowa³y woje-
wództwo podkarpackie w Ogólno-
polskiej Licealiadzie  w Tenisie Sto-
³owym. Wspó³autorem tego tak
znacz¹cego sukcesu jest pan Jan
Sum – trener Arki £êtownia, pod
opiek¹ którego nasze zawodniczki
stawia³y pierwsze kroki w tenisie
sto³owym.

�Zawodniczki wraz z opiekunami.

¯acy Arki na 5 miejscu w Polsce

�Tenisiœci Arki.

Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³
dru¿yny tenisistów sto³owych
Arki w Mistrzostwach
Polski Uczniow-
skich Klubów
Sportowych w ka-
tegorii ¿aków, któ-
re 7 i 8 grudnia ro-
zegrano w Rado-
miu.

Byæ jak Marcin Lewandowski
le¿y od treningu. Podczas przygo-
towañ do sezonu przebiega od
dziesiêciu do dwunastu kilome-
trów, ³¹cz¹c trening biegowy z tre-
ningiem si³owym. Zapytany, co
daje mu bieganie, odpowiada, ¿e
na pewno lepsz¹ wydolnoœæ, wy-
trzyma³oœæ, czyli kondycjê. Wa¿-
niejsze jest jednak to, ¿e podczas
treningu mo¿e siê wyciszyæ, po-
zbyæ negatywnych emocji, takich
jak gniew czy z³oœæ. Do ci¹g³ego
podnoszenia swoich umiejêtnoœci
biegowych mobilizuje go œwiado-
moœæ, ¿e nie zmarnuje swojego
talentu i nie bêdzie kiedyœ ¿a³o-
wa³, i¿ nie spróbowa³ si³ w tej dys-
cyplinie. Ma nadziejê, ¿e najlep-
szy bieg jest ci¹gle przed nim. Póki
co, najmilej wspomina pierwsze
zwody w hali w Warszawie oraz
bieg w Rzeszowie, gdy zosta³ wice-
mistrzem Podkarpacia.

Zawodnikiem, którego najbar-
dziej ceni jest Marcin Lewandow-
ski, Mistrz Europy w biegu na 800
metrów, wielokrotny mistrz i re-
kordzista Polski.

�Darek Baj (w niebieskiej bluzie) na podium Mistrzostw Podkarpacia w biegach prze-

³ajowych.

medale w przysz³orocznych MP
UKS.

Zakoñczenie imprezy sw¹ obec-
noœci¹ uatrakcyjni³ znany aktor –
Karol Strasburger. Rozegra³ kil-
kanaœcie setów z uczestnikami
turnieju i pokaza³, ¿e nie s¹ mu
obce arkana tenisa sto³owego.
Trochê zmêczony pozowa³ do
zdjêæ i wrêcza³ trofea.

Opiekê nad zawodnikami Arki
w Radomiu sprawowali Grzegorz
Przybysz i Jan Sum.

Przygotowania i udzia³ tenisi-
stów sto³owych „Arki” w tych za-
wodach by³ mo¿liwy dziêki dota-
cjom Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna oraz Starostwa Powiatowe-
go w Le¿ajsku.

Jan Sum
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Now¹ grupê dañ gotowych stworzono ze starannie wyselekcjonowa-
nych, najwy¿szej jakoœci sk³adników. Grupê tê stanowi 5 wyj¹tkowych
600 gramowych kompozycji smakowych, tj.: Gryczotto z kurczakiem,
Penne ze szpinakiem w sosie serowym, Kebab z warzywami, Makaroni
z kurczakiem, Tortellini z warzywami i sosem pieczarkowym. Te cieka-
we i smaczne potrawy to pe³nowartoœciowe i kompletne dania gotowe
– idealna propozycja dla tych, którzy ceni¹ czas i dobry smak.

OG£OSZENIE P£ATNE

VIII Miêdzynarodowy Miko³ajkowy
Turniej w pi³ce no¿nej m³odzików

Lp dru¿yna ........................ dru¿yna .............................. wynik
 1.  MZKS „Unia” ......................  KS „Rotunda” Krzeszów .............. 1:3
 2.  SMS Dolyna .......................  LKS „Górnovia” Górno ................ 4:1
 3.  UKS Brzyska Wola ..............  Gimnazjum Giedlarowa ................ 2:1
 4.  SMS Dolyna .......................  MZKS „Unia” ................................ 2:2
 5.  Gimnazjum Giedlarowa ......  KS Krzeszów ................................. 2:1
 6.  UKS Brzyska Wola ..............  LKS „Górnovia” Górno ................ 3:0
 7.  SMS Dolyna .......................  KS Krzeszów ................................. 5:0

W sobotê 7.12.2013r. ch³opcy
z roczników 2000 i m³odsi rywali-
zowali w Miko³ajkowym Turnieju 
pi³karskim organizowanym przez
Powiatowe Zrzeszenie Zespo³ów
Sportowych oraz MZKS „Unia”
Nowa Sarzyna i MOSiR w Nowej
Sarzynie. W turnieju wziê³o udzia³
6 dru¿yn (56 zawodników), które
rozegra³y 15 spotkañ. Puchary
i nagrody, które zosta³y ufundowa-
ne przez Powiatowe Zrzeszenie Ze-
spo³ów Sportowych w Le¿ajsku
oraz Starostwo Powiatowe w Le¿aj-
sku wrêczali: Pan Marek Kogut Wi-
cestarosta Le¿ajski, Pan Zbigniew
Œliwa Prezes PZZS w Le¿ajsku oraz
Pan Zdzis³aw Makowiecki Dyrek-
tor MOSiR w Nowej Sarzynie.

Odœwie¿one POLTINO

z nowymi produktami!

Producent: HORTINO ZPOW Le¿ajsk Sp. z o.o.

dru¿yna ................... p. bramki
1.UKS Brzyska Wola ...... 12 ... 10:8

2.Dolyna (Ukraina) ........ 11 ... 16:4

3.Unia N.Sarzyna ............ 7 .... 10:8

4.Gimn. Giedlarowa ........ 7 ..... 7:8

5.Górnovia Górno .......... 3 .... 4:13

6.UKS Krzeszów .............. 3 .... 6:13

Nagrody indywidualne turnieju:
KRÓL Strzelców: Marcin Leniart

(UKS Brzyska Wola) 
NAJLEPSZY Bramkarz: Jakub Baj

(Brzyska Wola)
NAJLEPSZY Zawodnik: Valientyn

Yeremenko (Dolyna/Ukraina)

 8.  Gimnazjum Giedlarowa ......  LKS „Górnovia” Górno ................ 3:0
 9.  MZKS „Unia” ......................  UKS Brzyska Wola ........................ 1:2
 10.  SMS Dolyna .......................  Gimnazjum Giedlarowa ................ 1:1
 11.  MZKS „Unia” ......................  LKS „Górnovia” Górno ................ 2:1
 12.  UKS Brzyska Wola ..............  KS Krzeszów ................................. 3:2
 13.  SMS Dolyna .......................  UKS Brzyska Wola ........................ 4:0
 14.  MZKS „Unia” ......................  Gimnazjum Giedlarowa ................ 4:0
 15.  LKS „Górnovia” Górno ......  KS Krzeszów ................................. 2:1

�I miejsce – UKS Brzyska Wola.

�MZKS Unia Nowa Sarzyna – III miejsce.� II Miejsce – Dolyna (Ukraina).

  Wyniki gier:

Tabela koñcowa
VIII Miêdzynarodowego Turnieju

Miko³ajkowego M³odzików

OG£OSZENIE P£ATNE
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14 grudnia 2013 r. w Radzionko-
wie na XXIV Mistrzostwach Polski
M³odzie¿owców Karate Kyokushin
wyst¹pili wychowankowie Le¿aj-
skiego Klubu Kyokushin Karate.
Ekipa Le¿ajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate wróci³a tym razem jesz-
cze bez medali, ale z nowymi, cen-
nymi doœwiadczeniami. Rados³aw
Fleszar i Vitalij Melnyk wygrali po
jednej walce i przegrali kolejne wal-

ki o wejœcie do medalowej czwórki.
Ewa Sobi³o po trzech dogrywkach i
wskazaniu sêdziego maty otar³a siê
o medal. Marcin Miœ i Daniel B³oñ-
ski przegrali pechowo swoje wygra-
ne pojedynki. Gratulacje dla wszyst-
kich zawodników za pokazanie
prawdziwego ducha walki! Co Nas
nie zabije to Nas wzmocni! Mimo,
¿e bez medali gratulujemy determi-
nacji i woli walki.

GC Nowiny og³osi³a Plebiscyt na Najlep-
szych i Najpopularniejszych Sportowców
Podkarpacia w 2013 roku!!!
Katarzyna Socha zosta³a zg³oszona do ple-
biscytu w kategorii talent roku 2013!!!

Podopieczna Stanis³awa Zygmunta zdo-
by³a wicemistrzostwo Polski w kolarstwie
prze³ajowym (junior m³.), zajê³a 4. miejsce
w jeŸdzie indywidualnej na czas podczas
szosowych MP i 5 miejsce w MP w kolar-
stwie górskim MTB. Na koniec roku wy-
gra³a wyœcigi z cyklu Pucharu Polski w ko-
larstwie prze³ajowym.

Chêtnych zapraszamy do g³osowania
SMS na numer 72466: ntalent.20

Juniorka m³odsza Poltino Azalii Brzózy Kró-
lewskiej Katarzyna Socha wygra³a wyœcig w ko-
larstwie prze³ajowym w czeskim Krnovie oraz
1 miejsce w VIII wyœcigu z cyklu Pucharu Pol-
ski w kolarstwie prze³ajowym. W tej drugiej
imprezie, która odby³a siê w Goœciêcinie, Ka-
sia wyprzedzi³a o 30 sekund Patrycjê Œwier-
czyñsk¹ (Start Tomaszów Mazowiecki) i Majê
Drelak (UKS Stobrawa Kluczbork). Wojciech
Miazga, klubowy kolega Kasi w wymienionych
wyœcigach zaj¹³ odpowiednio 5. i 12. lokatê.

(KC)

Wygra³a w Czechach i w Polsce!

Br¹zowy medal na Mistrzostwach Polski Karate Kyokushin

Zawody z ramienia Polskiego
Zwi¹zku Karate zorganizowa³
Tarnogórski Klub Sportowy Ka-
rate. W zawodach wziê³o udzia³
140 zawodników z 46 klubów
z ca³ej Polski. Centrum Sztuk
Walki i Sportu reprezentowa³
zawodnik Tomasz Konieczny
oraz trener i sêdzia Adam Dziki.
Zawodnik z Le¿ajska w dobrym
stylu zakoñczy³ starty w roku
2013. Zdobywaj¹c br¹zowy me-
dal w kategorii kumite do 80 kg.

Dla CSWiS w Le¿ajsku by³ to
ostatni start na zawodach w 2013
roku. W sumie w bie¿¹cym roku
nasi zawodnicy wystartowali�Zawodnicy Centrum Sztuk Walki i Sportu.

14.12.2013 r. w Radzionkowie ko³o Tarnowskich Gór, odby³y siê XXIV Mistrzostwa Polski M³odzie¿owców Karate Kyokushin.

Osi¹gniêcia Le¿ajskiego Klubu Kyokushin Karate

�Zawodnicy na XXIV Mistrzostwach Polski M³odzie¿owców Karate Kyokushin. �Zawodnicy na turnieju w Gorzycach.

Natomiast 15 grudnia w sali gim-
nastycznej Gimnazjum im. Jana
Paw³a II przy ul. Edukacji Narodo-
wej 3 w Gorzycach zosta³ ju¿ po
raz szósty rozegrany Powiatowy
Turniej Karate Kyokushin. Bardzo
dobrze zaprezentowa³a siê jedena-
stoosobowa reprezentacja zawodni-
ków Le¿ajskiego klubu Kyokushin
Karate, która zdoby³a 21 pucharów
indywidualnie.

W turnieju startowa³o oko³o 80
cz³onków zrzeszonych w IKO Po-
land czyli z Brzostka, Dêbicy, No-
wej Sarzyny, Le¿ajska i Gorzyc.
Zawodnicy rywalizowali w konku-
rencjach kata, czyli indywidual-
nym pokazie technik karate oraz
w kumite czyli walkach semi con-
tact.

DB

Kolejne sukcesy Kasi Sochy!!!

w 9 turniejach, pocz¹wszy od
Mistrzostw Miêdzywojewódz-
kich, poprzez Turnieje Kwalifi-
kacyjne i Ogólnopolskie, Mi-
strzostwa Polski, a¿ do Mi-
strzostw Europy w³¹cznie. Za-
wodnicy zaliczyli 90 startów, zdo-
bywaj¹c 50 medali, 11 z³otych,
19 srebrnych i 20 br¹zowych.
Najcenniejszy to br¹zowy medal
z Mistrzostw Polski oraz 5 miej-
sce w Mistrzostwach Europy Ka-
rate Kyokushin.

AD

www:csw.net.pl
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Okres realizacji projektu: 1.01.2013r. do

31.12.2014r.

Okres realizacji pierwszej edycji projektu:

1.01.2013r. do 31.12.2013r.

Ca³kowita wartoœæ projektu: 1 438 803,99 z³;

Bud¿et pierwszej edycji projektu na 2013r.:

714 150,96 z³

Uczestnikami projektu s¹: osoby bezrobotne

zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pra-

cy w Le¿ajsku, bêd¹ce w szczególnej sytuacji

na rynku pracy wymienione w art. 49 Ustawy

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy spe³niaj¹ce co najmniej jedno z poni¿-

szych kryteriów tj: bezrobotne powy¿ej

50-tego roku ¿ycia; bezrobotne niepe³no-

sprawne; bezrobotne d³ugotrwale; bezrobot-

ne bez kwalifikacji zawodowych; bezrobotne

bez doœwiadczenia zawodowego; bezrobot-

ne bez wykszta³cenia œredniego; bezrobotne

do 25 roku ¿ycia oraz bezrobotni pozostali

wymienieni w art. 49 Ustawy.

Wszystkie w/w grupy borykaj¹ siê z bezrobo-

ciem, u wiêkszoœci z nich wystêpuje zbieg

niekorzystnych zjawisk, co czyni je najbar-

dziej spostrzeganymi i identyfikowanymi jako

defaworyzowane na rynku pracy. Dlatego te¿

projekt zapewnia kompleksowe wsparcie po-

przez zastosowanie trzech ró¿nych instru-

mentów/form wsparcia dla ka¿dego uczest-

nika/czki opisane poni¿ej.

Projekt adresowany jest do: 134 bezrobot-

nych (73K,61M).

W pierwszej edycji projektu wsparciem ob-

jêto: 71 osób bezrobotnych (45K, 26M).

W 2013r. pierwsza edycja rozpoczê³a siê akcj¹

informacyjno – promocyjn¹ promuj¹c¹ pro-

jekt. Zamieszczone zosta³o og³oszenie w pra-

sie lokalnej w „Kurierze powiatowym”, wy-

drukowano plakaty (100szt.) promuj¹ce pro-

jekt i rozpropagowano je na terenie powiatu

le¿ajskiego. Ponadto, informacja o projekcie

pojawi³a siê na tablicach og³oszeñ oraz na

stronie internetowej PUP w Le¿ajsku. Pro-

wadzona akcja przynios³a ogromny odzew,

do PUP w Le¿ajsku w terminie og³oszonej

rekrutacji tj. od 22.01.2013r. do 28.02.2013r.

wp³ynê³o 220 Formularzy zg³oszeniowych na

68 uczestników pierwszej edycji. W trakcie

realizacji projektu przed skierowaniem na sta¿

zrezygnowa³o 3 uczestników projektu, dlate-

go te¿ zwiêkszono liczbê uczestników o 3 oso-

by z list rezerwowych.

Uczestnicy projektu I edycji uzyskali wspar-

cie poprzez udzia³ w nastêpuj¹cych formach

aktywizacji zawodowej:

Indywidualne Plany Dzia³ania (III –V.2013):

t¹ form¹ wsparcia objêto 71 uczestników pro-

jektu (45K, 26M), ka¿dy uczestnik odby³

3 spotkania z doradc¹ zawodowym celem

opracowania œcie¿ki rozwoju zawodowego

uwzglêdniaj¹c m.in. oczekiwania, predyspo-

zycje i cele zawodowe, poznaj¹c mocne i s³a-

be strony, nabywaj¹c umiejêtnoœci poszuki-

wania i uzyskania zatrudnienia. Opracowano

71 Indywidualnych Planów Dzia³ania.

Poœrednictwo pracy (III-V.2013): w ramach

tego wsparcia 71 (45K,26M) uczestników

uczestniczy³o w trzech indywidualnych wizy-

tach z poœrednikami pracy oraz 69 (45K,24M)

uczestników w dwóch wizytach z pracodaw-

cami. Celem poœrednictwa pracy by³o zdoby-

cie praktycznych umiejêtnoœci w poszukiwa-

niu pracy w tym poprzez bezpoœrednie kon-

takty z pracodawcami.

Wa¿nym wydarzeniem w ramach Poœred-

nictwa pracy by³o spotkanie z pracodawca-

mi, które odby³o siê w Muzeum Ziemi

Le¿ajskiej w dniu 27 lutego 2013r. (na ok.

100 zaproszonych przyby³o 70). Pracodaw-

cy reprezentowali mikro, ma³e, œrednie przed-

siêbiorstwa oraz organizacje pozarz¹dowe

i samorz¹dy lokalne. Spotkanie z pracodaw-

cami w myœl za³o¿eñ projektu zorganizowa-

ne zosta³o w celu nawi¹zania wspó³pracy

z pracodawcami zainteresowanymi zatrud-

nieniem uczestników w ramach projektu.

G³ówn¹ rolê spotkania odegrali zaproszeni

prelegenci, którzy podzielili siê swoj¹ wiedz¹

i doœwiadczeniem w zakresie organizacji

sta¿u.

Powiat Le¿ajski – Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku

zakoñczy³ w grudniu 2013 r. pierwsz¹ edycjê projektu pn.

„Aktywnoœæ zawodowa drog¹ do zatrudnienia w powiecie le¿ajskim”
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Dzia³anie 6.1 Poprawa dostêpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoœci zawodowej w regionie,

Poddzia³anie 6.1.1 Wsparcie osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki).

Sta¿e (IV-VI.2013r.): t¹ form¹ wsparcia ob-

jêto 68 uczestników projektu (44K, 24M).

Umowy o zorganizowanie sta¿u zosta³y za-

warte na sta¿ max. 6 m-cy. Forma ta pozwoli-

³a z jednej strony zaistnieæ osobom bezro-

botnym bêd¹cym w szczególnej sytuacji na

rynku pracy, zdobyæ doœwiadczenie zawodo-

we i nabyæ praktyczne umiejêtnoœci wykony-

wania pracy, a z drugiej strony da³a mo¿li-

woœæ pracodawcom powierzenia sta¿yœcie

okreœlonych zadañ i czynnoœci bez nawi¹za-

nia stosunku pracy, w celu sprawdzenia kan-

dydata pod wzglêdem przysz³ego zatrudnie-

nia. Sta¿ zakoñczy³o 67 osób, 1 osoba prze-

rwa³a sta¿ z powodów zdrowotnych, nato-

miast 1 osoba zakoñczy³a sta¿ wczeœniej

z powodu podjêcia zatrudnienia.

Dodatkowo wsparciem towarzysz¹cym dla

uczestników projektu by³a mo¿liwoœæ skorzy-

stania ze zwrotu kosztów przejazdu za udzia³

w dzia³aniach projektowych.

Najwa¿niejszym efektem a zarazem sukcesem

realizacji projektu „Aktywnoœæ zawodowa

drog¹ do zatrudnienia w powiecie le¿aj-

skim” ju¿ po zakoñczeniu pierwszej edycji

projektu jest uzyskany wskaŸnik efektywno-

œci zatrudnieniowej na poziomie przekracza-

j¹cej przyjête za³o¿enia we wniosku o dofi-

nansowanie projektu.

Agata Bechta (Kierownik projektu)

Realizatorzy projektu uczestnikom I edycji

¿ycz¹ wielu sukcesów osobistych oraz za-

wodowych na rynku pracy!!!

Powiat Le¿ajski

Realizatorzy projektu

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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