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Mo¿e to byæ przede wszystkim
informacja prawna, pomoc psy-
chologiczna, pokrywanie kosztów
rehabilitacji, pomoc finansowa
i materialna. W ca³ej Polsce dzia-
³aj¹ podmioty – przede wszystkim
organizacje pozarz¹dowe, które
uzyska³y dotacje z Funduszu Po-

JE¯ELI JESTEŒ OSOB¥
POKRZYWDZON¥ PRZESTÊPSTWEM

– PAMIÊTAJ!
MO¯ESZ OTRZYMAÆ BEZP£ATN¥ POMOC

mocy Pokrzywdzonym oraz Pomo-
cy Postpenitencjarnej na udziele-
nie bezp³atnej pomocy osobom
pokrzywdzonym przestêpstwem.

Pamiêtaj! Je¿eli jesteœ osob¹ po-
krzywdzon¹ przestêpstwem i po-
trzebujesz pomocy, zwróæ siê do
takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wy-
kazami dy¿urów specjalistów, dostêpna jest na stro-
nach Ministerstwa Sprawiedliwoœci www.ms.gov.pl
w zak³adce dzia³alnoœæ/pokrzywdzeni przestêpstwem
oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych
www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Cieszy mnie fakt, ¿e w dniu
16 listopada ponad po³owa miesz-
kañców powiatu le¿ajskiego po-
sz³a do urn. Œwiadczy to o du¿ym
zainteresowaniu sprawami lokal-
nymi oraz o wysokiej œwiadomo-
œci spo³ecznej i politycznej wszyst-
kich mieszkañców ziemi le¿ajskiej.

Bardzo serdecznie dziêkujê Pañ-
stwu za udzia³ w wyborach samo-
rz¹dowych. Szczególnie dziêkujê
tym osobom, które odda³y swój
g³os na moj¹ kandydaturê.

Ogromnie zaszczycony wielkim
poparciem (1064 g³osy), postaram
siê nie zawieœæ Pañstwa zaufania.

Ze swej strony zapewniam, ¿e
bliskie mi s¹ problemy wszystkich
mieszkañców Ziemi Le¿ajskiej.

Jeszcze raz dziêkujê i zapew-
niam, ¿e do³o¿ê wszelkich starañ
aby godnie reprezentowaæ intere-
sy mieszkañców Powiatu Le¿aj-
skiego.

Marek Kogut

Szanowni Pañstwo!
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LEŻAJSK, NOWA SARZYNA, GMINA LEŻAJSK,
GRODZISKO DOLNE, KURYŁÓWKA
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W czêœci roboczej przyjêto
4 uchwa³y porz¹dkuj¹ce sprawy
w zakresie programu wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi;
zadañ zwi¹zanych z kwalifikacj¹
wojskow¹ w 2015 r. (porozumie-
nie z wojewod¹); rehabilitacji za-
wodowej i spo³ecznej oraz zatrud-
niania osób niepe³nosprawnych
(korekta wysokoœci œrodków
z PFRON); czasu pracy aptek
(zmiana nazwy apteki Mediq na
Dr. Max). Podjêto tak¿e 3 uchwa³y
zmieniaj¹ce bud¿et na 2014 r. wraz
z wieloletni¹ prognozê finansow¹.

Tadeusz Trêbacz, przewodnicz¹-
cy rady, podsumowuj¹c 4 kaden-
cjê le¿ajskiego samorz¹du powia-
towego przytoczy³ dane statystycz-
ne za ten okres. Rada Powiatu ze-
bra³a siê na 63 sesjach plenarnych
i podjê³a 224 uchwa³y. W trakcie
kadencji nast¹pi³a jedna zmiana
w sk³adzie rady: w 2011 r. mandat
objê³a, po rezygnacji Danuty Pin-

12 listopada 2014 r. Rada Powiatu podjê³a uchwa³y:
� Nr LXIII/308/2014 w sprawie przyjêcia rocznego Programu wspó³pracy

Powiatu Le¿ajskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiota-
mi mog¹cymi realizowaæ zadania po¿ytku publicznego na rok 2015,

� Nr LXIII/309/2014 w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumie-
nia z Wojewod¹ Podkarpackim w sprawie przyjêcia do prowadzenia
niektórych zadañ zwi¹zanych z kwalifikacj¹ wojskow¹ w 2015 r.,

� Nr LXIII/310/2014 zmieniaj¹c¹ Uchwa³ê Nr LIII/275/2014 Rady Powiatu
Le¿ajskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie okreœlenia zadañ
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudniania osób
niepe³nosprawnych oraz wysokoœci œrodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przeznaczonych na realizacjê
tych zadañ w 2014 r.,

� Nr LXIII/311/2014 zmieniaj¹c¹ Uchwa³ê Nr LXII/307/2014 Rady Powiatu
Le¿ajskiego z dnia 10 paŸdziernika 2014 r. w sprawie zmian w bud¿ecie
Powiatu na 2014 r.

� Nr LXIII/312/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Le¿ajskiego,

� Nr LXIII/313/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie Powiatu
na 2014 r.

Ostatnia sesja

Rady Powiatu
Po raz 63 w tej kadencji i zarazem ostatni zebra³a siê na sesji plenar-
nej Rada Powiatu Le¿ajskiego.

derskiej, Agata Kurlej. Jedynie
dwaj radni – Zdzis³aw Zawilski
i Lucjan Czenczek – byli obecni
na wszystkich sesjach. Z obecnych
radnych w wyborach na kolejn¹
kadencjê nie wystartuj¹ czterej:
Jan Kida, Tadeusz Trêbacz, Da-
riusz ¯ak, Marek Ordyczyñski.
T. Trêbacz z³o¿y³ podziêkowania
za wspó³pracê wszystkim osobom,
instytucjom, zak³adom pracy i jed-
nostkom samorz¹dowym. Do³¹-
czy³ siê do nich tak¿e starosta Jan
Kida, który podkreœli³, ¿e dla nie-

go jest to szczególna okolicznoœæ
z racji zakoñczenia pracy zawodo-
wej i przejœcia na emeryturê.

W dalszej czêœci obrad g³os za-
brali: Stanis³aw Bartnik radny Sej-
miku Województwa Podkarpackie-

go, Dariusz ̄ ak, radni Marek Or-
dyczyñski, Roman Sza³ajko oraz
Zdzis³aw Zawilski, Marian Furma-
nek – dyrektor SP ZOZ w Le¿aj-
sku

(ja)
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Obchody 96-tej rocznicy rozpo-
czê³y siê o godz. 12:00 uroczyst¹
Msz¹ Œwiêt¹ w Bazylice OO. Ber-
nardynów, której przewodniczy³
Ks. pra³. Marek Cisek. Ceremo-
niê swoj¹ obecnoœci¹ uœwietni³y
poczty sztandarowe reprezentuj¹-
ce poszczególne jednostki z tere-
nu powiatu le¿ajskiego, a wœród
nich poczet sztandarowy Jednost-
ki Strzeleckiej nr 20 35 z Le¿ajska
oraz Szwadronu Podkarpacie
w Barwach 20 Pu³ku U³anów im.
Króla Jana III Sobieskiego jak rów-
nie¿ ich kompanie honorowe.
Oprawê muzyczn¹ Mszy Œw. za-
pewni³a m.in. Orkiestra Dêta
z Brzózy Królewskiej pod batut¹
p. Stanis³awa Stêpnia jak równie¿
Chór „Belcanto” dzia³aj¹cy przy
ZSL im. B. Chrobrego w Le¿aj-
sku, w sk³ad którego wchodz¹ li-
cealistki tutejszego zespo³u szkó³
oraz gimnazjalistki z Gimnazjum
Miejskiego. Opiekunem chóru
jest p. Barbara Kuczek. Po uroczy-
stej Mszy Œw. odby³ siê patriotycz-
ny program artystyczny przygoto-
wany przez uczniów z Zespo³u
Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku.

Ostatnia czêœæ obchodów odby-
³a siê przy pomniku poleg³ych
w walkach niepodleg³oœciowych,
do którego zebrani goœcie, poczty
sztandarowe oraz kompanie ho-
norowe przeszli w uroczystym or-
szaku prowadzonym przez orkie-
strê dêt¹ z Brzózy Królewskiej.

Powiatowe Obchody 96-tej Rocznicy

Odzyskania Niepodleg³oœci
11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najwa¿niejszych dat w ka-
lendarzu. To w³aœnie 11-go listopada 1918 r., po 123 latach zaborów,
nasz kraj znów pojawi³ siê na mapie Europy. Wspomnianego dnia,
s³ynny polski przywódca i dzia³acz niepodleg³oœciowy Józef Pi³sud-
ski, zosta³ Naczelnym Dowódc¹ Wojsk Polskich, a przebywaj¹ce na
naszych ziemiach oddzia³y obcych ¿o³nierzy, zaczê³y siê z nich wyco-
fywaæ. Jak co roku, 11-go listopada w Narodowe Œwiêto Odzyskania
Niepodleg³oœci przy Klasztorze OO. Bernardynów w Le¿ajsku odby-
waj¹ siê powiatowe uroczystoœci odzyskania wolnoœci przez Pañstwo
Polskie.

Przy pomniku, Dowódca Plu-
tonu Wierzawice Szwadronu Pod-
karpacie odczyta³ Niepodleg³oœcio-
wy Apel Pamiêci, po czym sekcja
szwadronu odda³a salwê hono-
row¹ ku pamiêci poleg³ych, a trê-
bacz odegra³ „u³añsk¹ ciszê”.

Nastêpnie, delegacje reprezen-
tuj¹ce jednostki z terenu powiatu
le¿ajskiego z³o¿y³y wieñce pod
pomnikiem poleg³ych.

Wieñce sk³adali:
�harcerze Hufca Le¿ajsk w imie-

niu Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³-
nierzy Armii Krajowej,

� strzelcy w imieniu Jednostki
Strzeleckiej nr 20 35 z Zespo³u
Szkó³ Licealnych,

�Dowódca Plutonu Wierzawice
wraz z ksiêdzem kapelanem
w imieniu Szwadronu Podkar-
pacie,

oraz:
�w imieniu Pos³a do Parlamentu

Europejskiego Stanis³awa O¿o-
ga wi¹zankê z³o¿y³a przedstawi-
ciel pos³a oraz Radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego,

�w imieniu Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju Pos³a Zbigniewa Ry-
nasiewicza wi¹zankê z³o¿yli
przedstawiciele Pos³a,

�w imieniu Marsza³ka Woje-
wództwa Podkarpackiego W³a-
dys³awa Ortyla wi¹zankê z³o¿y³
Stanis³aw Bartnik Przewodni-
cz¹cy Komisji Edukacji, Kultu-

ry i Kultury Fizycznej Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
oraz le¿ajscy Strzelcy,

�wieniec z³o¿y³ Wicemarsza³ek
Województwa Podkarpackiego
Jan Burek,

�w imieniu mieszkañców Powia-
tu Le¿ajskiego wieniec z³o¿y³o
Prezydium Rady Powiatu Le¿aj-
skiego,

�w imieniu mieszkañców Miasta
Le¿ajsk wieniec z³o¿y³ Wice-
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
oraz Burmistrz Miasta z Zastêp-
ca burmistrza,

�w imieniu mieszkañców Gmi-
ny Le¿ajsk wi¹zankê z³o¿y³ Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Le-
¿ajsk wraz z Wiceprzewodnicz¹-
cym oraz Radnym Rady Gminy
Le¿ajsk.

�w imieniu mieszkañców Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna wieniec
z³o¿yli Burmistrz oraz Zastêpcy
Burmistrza,

�w imieniu Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnic-
twa wi¹zankê z³o¿y³ Dyrektor
Podkarpackiego Oddzia³u
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa wraz z kie-
rownictwem Biura Powiatowe-
go w Le¿ajsku,

�w imieniu Niezale¿nego Samo-
rz¹dnego Zwi¹zku Zawodowe-
go „Solidarnoœæ” wieniec z³o¿y-
li przewodnicz¹cy oraz zarz¹d
delegatury,

�w imieniu Pañstwowej Powiato-
wej Inspekcji Sanitarnej w Le-
¿ajsku wi¹zankê z³o¿y³ dyrektor
wraz z pracownikami,

�w imieniu funkcjonariuszy Po-
licji wieniec z³o¿y³a delegacja
Komendy Powiatowej Policji
w Le¿ajsku,

�w imieniu Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej wieniec z³o¿y³a delega-
cja Komendy Powiatowej Pañ-

stwowej Stra¿y Po¿arnej w Le-
¿ajsku,

�w imieniu Zwi¹zku ochotni-
czych stra¿y po¿arnych wi¹zan-
kê z³o¿y³a delegacja zwi¹zku
ochotniczych stra¿y po¿arnych
na czele z Prezesem Zarz¹du,

�w imieniu Muzeum Ziemi Le-
¿ajskiej wi¹zankê z³o¿y³ dyrek-
tor oraz pracownicy Muzeum,

�w imieniu Miejskiego Centrum
Kultury w Le¿ajsku wi¹zankê
z³o¿y³ dyrektor oraz pracowni-
cy,

�w imieniu Akcji Katolickiej wie-
niec z³o¿y³ Prezes Akcji wraz
z cz³onkami,

�w imieniu Klubu Gazety Pol-
skiej w Le¿ajsku wi¹zankê z³o-
¿y³ Przewodnicz¹cy wraz
z cz³onkami Klubu,

�w imieniu Towarzystwa Mi³o-
œników Lwowa i Kresów Po³u-
dniowo-Wschodnich w Le¿aj-
sku wieniec z³o¿y³a delegacja na
czele z prezesem Towarzystwa,

�w imieniu Zespo³u Szkó³ Lice-
alnych w Le¿ajsku wi¹zankê z³o-
¿y³a dyrekcja szko³y oraz przed-
stawiciel samorz¹du uczniow-
skiego,

�w imieniu Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Le¿ajsku wieniec
z³o¿y³a dyrekcja szko³y,

�w imieniu Zespo³u Szkó³ w No-
wej Sarzynie wi¹zankê z³o¿yli�Program artystyczny w wykonaniu uczniów z ZSL w Le¿ajsku

�Msza Œw. w Klasztorze OO. Bernardynów

� Poczty sztandarowe
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przedstawiciele grona pedago-
gicznego oraz uczniów szko³y,

�w imieniu Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego w Le¿ajsku
wieniec z³o¿y³a dyrekcja oœrod-
ka oraz harcerze z Dru¿yny Nie-
przetartego Szlaku,

�w imieniu Nauczycielskiego
Kolegium Jêzyków Obcych
w Le¿ajsku wi¹zankê z³o¿yli dy-
rektor oraz s³uchacze Kolegium,

�w imieniu Gimnazjum Miej-
skiego w Le¿ajsku wi¹zankê z³o-
¿y³ dyrektor szko³y oraz ucznio-
wie,

�w imieniu Szko³y Podstawowej
Nr 1 w Le¿ajsku wi¹zankê z³o-
¿y³a dyrektor wraz z delegacj¹,

�w imieniu Szko³y Podstawowej
Nr 2 w Le¿ajsku wieniec z³o¿y-
³a dyrekcja i uczniowie szko³y,

�w imieniu spo³ecznoœci Szko³y
Podstawowej Nr 3 w Le¿ajsku

wi¹zankê z³o¿y³a dyrektor szko-
³y, opiekunowie samorz¹du
uczniowskiego oraz samorz¹d
uczniowski,

�w imieniu M³odzie¿y Wszech-
polskiej ko³o w Le¿ajsku wi¹zan-
kê z³o¿y³ prezes ko³a wraz
z cz³onkami,

�w imieniu zarz¹du i pracowni-
ków Zak³adów Chemicznych
Organika Sarzyna S.A. wi¹zan-
kê z³o¿yli przedstawiciele zak³a-
dów,

�w imieniu Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego wi¹zankê z³o¿y³a re-
prezentacja Komendy Hufca
Le¿ajsk.

Po z³o¿eniu przez delegacje
wieñców pod pomnikiem g³os
zabra³ Starosta Le¿ajski Jan Kida,
który w swoim przemówieniu
przywo³a³ do pamiêci mniej zna-

nych poleg³ych w walkach niepod-
leg³oœciowych, którzy rodem po-
chodzili z Ziemi Le¿ajskiej. Na-
stêpnie, list od Marsza³ka Woje-
wództwa Podkarpackiego p. W³a-
dys³awa Ortyla odczyta³ p. Stani-
s³aw Bartnik – Przewodnicz¹cy
Komisji Edukacji, Kultury i Kul-
tury Fizycznej Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

Niebagatelnym, a zarazem
ostatnim punktem programu
by³a defilada konna Szwadronu
Podkarpacie w Barwach 20 Pu³ku

Organizatorzy dziêkuj¹ za pomoc w przygotowaniu Obchodów:

– Dyrekcji, m³odzie¿y i opiekunom z Zespo³u Szkó³ Licealnych im. B. Chrobre-
go w Le¿ajsku

– Orkiestrze Dêtej z Brzózy Królewskiej pod batut¹ p. Stanis³awa Stêpnia
– Chórowi „Belcanto” oraz jego opiekunowi p. Barbarze Kuczek
– Harcerzom z Hufca Le¿ajsk
– Komendantowi oraz funkcjonariuszom Policji z Komendy Powiatowej w Le-

¿ajsku,
– Panu Januszowi Zygmuntowi – FHU „Jez”
– Dyrekcji oraz pracownikom Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

Szczególne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê:
– Strzelcom z Jednostki Strzeleckiej nr 20 35 z Le¿ajska
– Szwadronowi Podkarpacie w Barwach XX Pu³ku U³anów im. Króla Jana III

Sobieskiego
– Sztandarowym reprezentuj¹cym instytucje i organizacje z terenu Powiatu

Le¿ajskiego,
Obecnoœæ pododdzia³ów oraz pocztów sztandarowych nada³a tej uroczysto-
œci wyj¹tkowo patriotycznego charakteru.

U³anów im. Króla Jana III Sobie-
skiego. „U³ani” przeje¿d¿aj¹c
obok pomnika oddali ho³d pole-
g³ym w walkach niepodleg³oœcio-
wych.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku,
Klasztor OO. Bernardynów w Le-
¿ajsku, dziêkuj¹ wszystkim za
okazan¹ pomoc przy organiza-
cji obchodów!

Damian Majkut, Wydzia³ PW

�Defilada Szwadronu Podkarpacie w Barwach XX Pu³ku U³anów im. Króla Jana III Sobieskiego.

�Delegacje z wieñcami i wi¹zankami

�Salwa honorowa
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W pierwsz¹ sobotê paŸdzierni-
ka odby³a siê pielgrzymka matu-
rzystów, wychowawców i kateche-
tów Archidiecezji Przemyskiej do
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na
Jasn¹ Górê. Wziê³o w niej udzia³
oko³o 5 tys. ludzi m³odych przy-
gotowuj¹cych siê do egzaminu
dojrza³oœci chrzeœcijañskiej.
Uczestnikami modlitewnego spo-
tkania przed obliczem Czarnej
Madonny byli równie¿ uczniowie,
nauczyciele i rodzice Zespo³u
Szkó³ w Nowej Sarzynie. M³odym
p¹tnikom przyœwieca³y s³owa wy-
jête z Listu œw. Paw³a z Pierwszego
Listu do Tymoteusza: „Walcz w do-
brych zawodach o wiarê, zdob¹dŸ
¿ycie wieczne”.

Nasz¹ pielgrzymkê rozpoczêli-
œmy o godz. 7.00 w Nowej Sarzy-
nie. Po wspólnej modlitwie o szczê-

Pielgrzymka maturzystów na Jasn¹ Górê – relacje
Pielgrzymka maturzystów z Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie

œliw¹ podró¿ i dobre owoce tej piel-
grzymki wyruszyliœmy w drogê do
Czêstochowy.Wielka modlitwa
maturzystów w narodowym Sank-
tuarium, rozpoczê³a siê w Bazyli-
ce Jasnogórskiej o godz. 15.00. Po
zawi¹zaniu wspólnoty maturzyœci

wys³uchali tematycznej konferen-
cji, któr¹ wyg³osi³ ks. dr Konrad
Dyrda, wyk³adowca katechetyki
w Wy¿szym Seminarium Du-
chownym i katecheta w II Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Przemyœlu.
P¹tnicy wziêli tak¿e udzia³ w cele-

bracji Drogi Krzy¿owej na Wa³ach
Jasnogórskich. Rozwa¿ania i œpiew
medytacyjnych pieœni podczas
Drogi Krzy¿owej przygotowa³a
m³odzie¿ z Krosna.

Maturzystom – pielgrzymom
towarzyszy³ ks. bp Stanis³aw Jam-
rozek, który celebrowa³ Mszê œw.
i wyg³osi³ kazanie o godz. 18.30.
Ksi¹dz biskup wezwa³ m³odzie¿ do
odpowiedzialnoœci i dojrza³oœci.
Zachêca³ m³odzie¿, aby pozwoli³a
zarówno sobie, jak i Panu Bogu
odkrywaæ, budowaæ, pielêgnowaæ
i broniæ tego wszystkiego co jest
prawdziw¹ istot¹ ludzkiego ¿ycia.
W czasie tej Mszy m³odzie¿ doko-
na³a aktu zawierzenia Matce Naj-
œwiêtszej. Po Apelu Jasnogórskim
wyruszyliœmy w drogê powrotn¹
do domu dziêkuj¹c Panu Bogu
i Matce Bo¿ej za dzieñ pe³en du-
chowych wra¿eñ.

ks. Grzegorz £ach

Pielgrzymka w chrzeœcijañskiej
tradycji jest pobo¿n¹ praktyk¹, po-
legaj¹c¹ na podró¿y do sanktu-
arium, miejsca uœwieconego w celu
nabo¿nym lub pokutnym. Piel-
grzymki chrzeœcijañskie nawi¹zuj¹
do ¿ydowskich pielgrzymek do œwi¹-
tyni jerozolimskiej, gdzie udawa³a
siê Œwiêta Rodzina z Nazaretu.

Tradycj¹ w naszym kraju sta³y
siê coroczne wyjazdy maturzystów
na Jasn¹ Górê. Wychowawcy, ma-
turzyœci i katecheci z archiprezbi-
teratu: kroœnieñskiego, ³añcuckie-
go i brzozowskiego spotkali siê na
wspólnej modlitwie 4 paŸdzierni-
ka 2014 roku w duchowej stolicy
Polski.Organizatork¹ wyjazdu by³a
katechetka – pani Bo¿ena Szpu-
nar we wspó³pracy z panem Sta-
nis³awem Koniorem. Opiekê du-
chow¹ sprawowa³ O. Bartymeusz
Kêdzior. M³odzi pielgrzymowali
do Czêstochowy, zastanawiaj¹c siê
nad ¿yciowymi wyborami. Nad
tym wszystkim dominowa³a proœ-
ba o zdanie matury, bêd¹cej prze-
pustk¹ do realizacji dalszych pla-
nów i marzeñ.

Wyruszyliœmy w sobotê wcze-
œnie rano, aby zd¹¿yæ przed go-
dzin¹ 15.00, gdy¿ wtedy mia³o
miejsce zawi¹zanie wspólnoty
i konferencja w Bazylice. Po zawi¹-
zaniu wspólnoty odby³a siê Droga
Krzy¿owa na Wa³ach Jasnogór-
skich. Dla wielu by³a ona g³êbo-
kim prze¿yciem. Nastêpnie o go-
dzinie 18.30 odprawiona zosta³a

uroczysta msza œwiêta pod prze-
wodnictwem ks. Biskupa Stanis³a-
wa Jamrozka. Skierowa³ on do
m³odzie¿y swoje s³owo, w którym
wyrazi³ radoœæ z licznego uczest-
nictwa i zwróci³ uwagê na warto-
œci, jakimi m³odzi ludzie powinni
kierowaæ siê w ¿yciu. O godzinie
21.00 w kaplicy Cudownego Ob-
razu Matki Bo¿ej uczestniczyliœmy
w Apelu Jasnogórskim, który koñ-
czy³ nasz plan pielgrzymkowy.
Podziwialiœmy piêkne Oblicze
Maryi – ikonê w stylu wschodnim,
bizantyjskim. Wpatrywaliœmy siê
w Jej Oblicze naznaczone blizna-
mi – œladami napadu husytów
z 1430 roku. Zostawiliœmy Jej tro-
ski i problemy oraz proœby zwi¹za-
ne z matur¹. Jeœli maturzyœci
do³o¿¹ do tego swoj¹ solidn¹ i sys-
tematyczn¹ pracê, to w maju bêd¹
mogli cieszyæ siê jej owocami.
A jak bêdzie to czas poka¿e. Do-
œwiadczenie przekonuje nas, ¿e
warto poœwiêciæ ten jeden sobot-
ni dzieñ w roku i ponieœæ trud

pielgrzymowania, aby z duchow¹
si³¹ i nadziej¹ na lepsze jutro prze-
¿ywaæ ca³y rok. Marta Kata

Wra¿enia uczniów ZST

z pielgrzymki

Uwa¿am, ze warto by³o pojechaæ
na Jasn¹ Górê. By³o to dla mnie
ogromne prze¿ycie. Niezapomnianym
momentem by³ widok otwarcia i za-
mkniêcia Cudownego Obrazu. Ta
pielgrzymka da³a mi mo¿liwoœæ wy-
ciszenia siê i poproszenia Maryi o ³askê
zdania matury. Paulina

Na Jasn¹ Górê pojechaliœmy z proœ-
bami, modlitw¹ i uœmiechem na
ustach. Niektórzy byli ju¿ po raz ko-
lejny a inni pierwszy raz w ¿yciu.
Stworzyliœmy wspólnotê m³odych lu-
dzi pe³nych pasji, mi³oœci i obaw
o przysz³oœæ nasz¹ i œwiata. Piêknym
momentem by³o ods³oniêcie Obrazu
Matki Bo¿ej. Ka¿dy z naszej klasy
przyst¹pi³ do Komunii Œwiêtej, wielu
skorzysta³o z sakramentu pokuty. Mo-
dliliœmy siê wspólnie z naszymi na-

uczycielami i katechetami. Liczê na
to, ¿e nasze modlitwy i proœby zostan¹
wys³uchane a ta piêkna tradycja piel-
grzymowania zostanie podtrzymana
przez naszych m³odszych kolegów.

Rados³aw

Najwiêksze wra¿enie zrobi³a na
mnie Droga Krzy¿owa na Wa³ach
Jasnogórskich. Mia³a ona wyj¹tko-
wy charakter choæby dlatego, ¿e nasi
rówieœnicy przygotowali piêkn¹ opra-
wê muzyczn¹, a liczba uczestnicz¹cej
m³odzie¿y przesz³a nasze oczekiwania.
Teksty œpiewanych piosenek poruszy³y
moje serce i pobudzi³y je do dalszej,
osobistej rozmowyz Bogiem. Po raz
pierwszy w ¿yciu prze¿y³am wyj¹t-
kow¹ spowiedŸ, której nie zapomnê.
Wystrój Bazyliki robi³ ogromne wra-
¿enie, zw³aszcza obrazy i pami¹tki
pozostawione w wyrazach wdziêcz-
noœci od wiernych. Widok wokó³ sank-
tuarium jest równie piêkny. Piel-
grzymka pozostawi³a niezapomnia-
ne prze¿ycia w naszych sercach.

Klaudia

Maturzyœci ZST na Jasnej Górze

Pielgrzymka maturzystów z Zespołu Szkół Technicznych w LeżajskuPielgrzymka maturzystów z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
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Zaanga¿owanie owo wykazali
nauczyciele – twórcy, którzy ju¿ po
raz pi¹ty spotkali siê w Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej na Powiatowym
Przegl¹dzie Twórczoœci Nauczycie-
li zorganizowanym przez Pedago-
giczn¹ Bibliotekê Wojewódzk¹
w Rzeszowie Filiê w Le¿ajsku oraz
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
Oddzia³ w Le¿ajsku.

Ca³¹ uroczystoœæ uœwietnili
swoj¹ obecnoœci¹ zaproszeni go-
œcie lokalnych i wojewódzkich
w³adz w osobach: Wicestarosta
Le¿ajski Marek Kogut, Burmistrz
Miasta Le¿ajska Piotr Urban, Dy-
rektor Wojewódzkiej Biblioteki
Pedagogicznej Lucyna Brymora.
Zaprezentowana ekspozycja to
przegl¹d wielu technik plastycz-
nych, twórczoœci poetyckiej i pu-
blikacji naukowych. Tworzenie
jest nie tylko aktem samym w so-
bie, ale to okazja do pielêgnowa-
nia cech niezbêdnych w codzien-
nym ¿yciu takich jak kreatyw-
noœæ, dociekliwoœæ, wytrwa³oœæ,

spostrzegawczoœæ i wiele, wiele
innych. Jest to równie¿ sposób na
odreagowanie napiêæ, bo jak ma-
wia³a Agnieszka Osiecka „Kto ma
ciekawe hobby, temu ³atwiej iœæ
przez ¿ycie”. W akcie tworzenia
ka¿dy autor mo¿e poczuæ siê, jak
osoba dostrzegaj¹ca œwiat inaczej,
barwniej, pe³niej, ciekawiej – to te¿
mo¿liwoœæ uchylenia kurtyny w³a-
snych odczuæ pe³nych ekspresji.

Wœród wielu technik plastycz-
nych na uwagê zas³uguje malar-
stwo olejne, akryl, pastel, akware-
la, grafika, fotografia artystyczna,
malarstwo na tkaninach, haft
krzy¿ykowy i gobelinowy, serwety,
bi¿uteria, bibu³karstwo, decoupa-
ge oraz wiele innych technik mie-

szanych. Tê grupê twórców pre-
zentowa³y nastêpuj¹ce osoby: Be-
ata Proœciak, Anna Krysa, Janina
Kupras, Pawe³ Kupras, Ryszard
Gondek, Maria So³ek, Ma³gorza-
ta Wójcik, Monika Lizak, Zofia
Kosior, Sylwia Kisielewicz, Irena
Jagustyn, Marta Mach, El¿bieta
Fus, El¿bieta Œliz, Ma³gorzata Szty-
rak, Bo¿ena Szczepanik, Maria
M³ynarska, Halina Chowaniec,
Rozalia Œwie¿awska, Anna Wê-
glarz, Czes³awa Zawadzka.

Utwory poetyckie to okazja do
wêdrówki w liryczn¹ krainê wy-
obraŸni malowan¹ s³owem. Poeci
budowali nastrój niezwyk³ymi
emocjami przez osobisty jêzyk
stwarzaj¹cy bliskoœæ z odbiorc¹.

Twórczoœæ poetyck¹ przedstawili:
Halina Fedirko, Mariusz Tenero-
wicz, Magdalena Podobiñska, Oj-
ciec Dominik Siuta, Marta Kata,
Anna Wróbel, Halina Zygmunt.
Na wystawie nie zabrak³o publi-
kacji naukowych, których autora-
mi byli: Katarzyna Rawska, Ojciec
Dominik Siuta. Ca³¹ uroczystoœæ
uœwietni³y uczennice ze Szko³y
Muzycznej w Le¿ajsku tworz¹ce
Kwartet Smyczkowy: Sylwia Suli-
kowska, Patrycja Leniart, Aleksan-
dra Kostek, Aleksandra Woœko,
które wykona³y nastêpuj¹ce utwo-
ry: J. S. Bach – Sarabanda, J. S. Bach
– Aria na strunie G, J. Pachelbel –
Canon. DŸwiêkami fortepianu
najskrytsze myœli i uczucia F. Cho-
pina z ogromn¹ ekspresj¹ ukaza³a
Monika Paluch – m³oda, obiecu-
j¹ca pianistka Szko³y Muzycznej
II Stopnia w £añcucie. Zagra³a
utwory: Etiuda Ges-dur opus
10-te, numer 5, Walc Des-dur, mi-
nutowy, Etiuda cis-moll opus
10-te numer 4, fantazja Impromp-
tu, Polonez cis-moll opus 26-te
numer 1.

Wernisa¿ by³ okazj¹ do konfron-
tacji i wymiany doœwiadczeñ twór-
ców, a tak¿e impulsem do dalszej
pracy w doskonaleniu swoich pasji.

Ka¿dy nasz goœæ na cztery dni
wprowadza³ siê do domów ucz-
niów bior¹cych udzia³ w wymia-
nie. Pierwszym punktem progra-
mu by³o powitanie w szkolnej bi-
bliotece. Podczas tego spotkania
m³odzie¿ pokaz zdjêæ, dziêki któ-
remu mog³a powspominaæ wrze-
œniowy pobyt na £otwie oraz zo-
baczyæ jak wygl¹da³y poprzednie
wymiany.

Nastêpnego dnia wyjechaliœmy
na wycieczkê do £añcuta i Rze-
szowa. £otewscy goœcie byli za-
chwyceni ³añcuckim zamkiem,
oran¿eri¹ oraz powozowni¹. Rów-
nie¿ wizyta w stolicy naszego wo-
jewództwa zrobi³a na nich du¿e
wra¿enie. Zwiedzanie rzeszowskiej
starówki, trasy podziemnej oraz
wizyta w Galerii Rzeszów dostar-

czy³y naszym zagranicznym go-
œciom wielu ciekawych doznañ.

Kolejny dzieñ rozpocz¹³ siê
wycieczk¹ do Kurozwêk. M³o-
dzie¿ zwiedza³a XIV wieczny pa-
³ac, ciemne i tajemnicze lochy oraz
wziê³a udzia³ w „Bizon safari”,
podczas którego mog³a z bliska
podziwiaæ te majestatyczne zwie-
rzêta. W drodze powrotnej w Ba-
ranowie Sandomierskim w parku
oraz na dziedziñcu zamkowym
grupa urz¹dzi³a sobie jesienn¹ se-
sjê zdjêciow¹. Po powrocie w szko-
le czeka³o wiele atrakcji, takich

Kolejny etap tegorocznej wymia-
ny uczniowskiej Zespo³u Szkó³
w Nowej Sarzynie ze szko³¹
w Olaine na £otwie rozpocz¹³ siê
6 paŸdziernika br. wraz z przyjaz-
dem  ³otewskich przyjació³ do
Nowej Sarzyny.

jak zawody w przeci¹ganiu liny,
mecz koszykówki, boule oraz
strzelanie z ³uku.

Ostatniego dnia pobytu w Polsce
nasi goœcie zostali zaproszeni na aulê,
gdzie przy kawie, herbacie i s³odkim
poczêstunku obejrzeli program ar-
tystyczno-jêzykowy z okazji Europej-
skiego Dnia Jêzyków.

Na koniec pobytu goœcie  z £ot-
wy mieli okazjê spróbowaæ sowich
si³  w parku linowym w Krzeszo-
wie. Po przejœciu obowi¹zkowego
szkolenia w zakresie bezpieczne-
go poruszania siê po trasie, m³o-

dzie¿  pokonywa³a zawieszone wy-
soko nad ziemi¹ przeszkody.
W piêknej, jesiennej i s³onecznej
scenerii podniebne akrobacje do-
starczy³y ogromnej frajdy.

Niestety, wszystko co dobre szyb-
ko siê koñczy, wiêc pobyt goœci do-
bieg³ koñca i nadszed³ czas rozsta-
nia. Jak zwykle nie oby³o siê bez ³ez
wzruszenia i d³ugich po¿egnañ. Na
szczêœcie dziêki mediom spo³eczno-
œciowym uczniowie mog¹ podtrzy-
mywaæ nawi¹zane znajomoœci.

Aleksander Dubiel

V Powiatowy Przegl¹d  Twórczoœci Nauczycieli
MUZEUM ZIEMI LE¯AJSKIEJ
21.10-10.11.2014 r.
Rytm twórczoœci jest nieprzerwany;
wymaga totalnego, bez reszty permanentnego
zaanga¿owania myœli, woli i wyobraŸni.

Tadeusz Kantor

Wizyta gości z Olaine w Nowej SarzynieWizyta gości z Olaine w Nowej Sarzynie
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Wyjazd zorganizowa³o nam biu-
ro turystyczne Atas, a z ramienia
szko³y koordynatorami byli nauczy-
ciele jêzyka angielskiego: Anna
Mielniczek, Ewelina Rzepko i Bo-
¿ena Zawadzka oraz pani Monika
Franus ze strony gimnazjum.

Program wyjazdu zawiera³ zwie-
dzanie najpiêkniejszych i najpo-
pularniejszych miejsc w Londynie
i miast, które znajduj¹ siê poza
stolic¹. Wyjazd ten da³ mo¿liwoœæ
zaobserwowania specyfiki Wielkiej
Brytanii, co widoczne by³o na ka¿-
dym kroku, zaczynaj¹c od s³yn-
nych londyñskich autobusów,
meloników urzêdników pañstwo-
wych, po uwielbienie okazywane
cz³onkom rodziny królewskiej.

Wszyscy uczestnicy zakwatero-
wani byli u rodzin brytyjskich, któ-
re spêdza³y z m³odzie¿¹ czas za-
pewniaj¹c im posi³ki i prowadz¹c
wieczorne rozmowy przy angiel-
skiej herbacie z mlekiem. M³o-
dzie¿ równie¿ przeprowadza³a
wywiady z cz³onkami goszcz¹cych
ich rodzin oraz wielokrotnie æwi-
czy³a swoje umiejêtnoœci jêzyko-
we w naturalnych, codziennych
sytuacjach.

Pierwszy dzieñ wyjazdu to zwie-
dzanie Londynu – zaczêliœmy od
twierdzy Tower of London i prze-
szliœmy s³ynnym mostem Tower
Bridge. Nastêpnie czerwony au-

W dniach 19-25 wrzeœnia 2014 r.,
37 uczniów Zespo³u Szkó³ Lice-
alnych w le¿ajsku, 10 uczniów
Gimnazjum Miejskiego w Le¿aj-
sku oraz 2 uczennice Gimnazjum
w Wierzawicach wraz z opieku-
nami wziêli udzia³ w warsztatach
jêzykowych w Londynie i Po³u-
dniowej Anglii.

tobus zabra³ nas na przeja¿d¿kê
s³ynnym ko³em obserwacyjnym
London Eye. By³a ona poprzedzo-
na krótkim filmem 4D, który
w przepiêkny sposób przeniós³
nas do najwa¿niejszych punktów
miasta, pokazuj¹c ich piêkno i nie-
powtarzalny urok, którym potem
mogliœmy siê zachwycaæ osobiœcie
podczas 30-minutowej przeja¿d¿-
ki. PóŸniej by³ spacer po dzielnicy
Westminster, przejœcie obok kate-
dry Westminster Abbey i siedziby
parlamentu ze s³ynnym Big Be-
nem. Nastêpnie udaliœmy siê na
Plac Leicester, gdzie w czasie prze-
rwy mo¿na by³o kupiæ upragnio-
ne pami¹tki i skosztowaæ specja-
³ów lokalnej kuchni. Na koniec
zwiedzania by³ spacer po parku Œw.
Jakuba, placu Piccadilly i Trafal-
gar nastêpnie wizyta pod Pa³acem
Buckingham, który zachwyci³ nas
swoj¹ wielkoœci¹ i piêknem.

Kolejny punkt programu to
wycieczka do Brighton – s³ynne-
go kurortu nadmorskiego po³o¿o-
nego nad kana³em La Manche.
Wycieczkê rozpoczêliœmy zwie-
dzaniem akwarium ukazuj¹cym
¿ycie organizmów morskich, gdzie
z bliska mo¿na by³o podziwiaæ nie-
zwyk³e okazy ryb i innych stwo-
rzeñ morskich. Nastêpnie, prze-
chodz¹c w¹skimi uliczkami mia-
sta pe³nymi kwiatów i drzew, uda-

liœmy siê do Pawilonu Królewskie-
go – pa³acu Króla Jerzego IV. Miej-
sce to zachwyci³o wszystkich swoj¹
niepowtarzaln¹ architektur¹. Po
tej wspania³ej wycieczce udaliœmy
siê na chwilê relaksu na molo
w Brighton, gdzie mo¿na by³o sko-
rzystaæ z rozlicznych atrakcji znaj-
duj¹cego siê tam weso³ego mia-
steczka.

Kolejny dzieñ to zwiedzanie Sto-
nehenge – prehistorycznego krê-
gu kamieni wzniesionego 4500 lat
temu. Prawdopodobnie s³u¿y³ kie-
dyœ jako œwi¹tynia, a dziœ zachwyca
swoj¹ monumentalnoœci¹. To nie-
zwyk³e miejsce znacznie przybli¿y-
³o m³odzie¿y historiê tego obszaru.
Nastêpnym punktem naszej wy-
cieczki by³o Salisbury – miasteczko
datuj¹ce swoje powstanie na XIII w.
Zwiedziliœmy tutaj przepiêkn¹ ka-
tedrê, której historiê i architekturê
przybli¿yli nam przewodnicy pra-
cuj¹cy dla tej œwi¹tyni.

Nastêpn¹ atrakcj¹ wyjazdu by³a
wycieczka do Oxfordu. Po space-
rze ulicami miasta udaliœmy siê do
Balliol College, bêd¹cego czêœci¹
Uniwersytetu Oksfordzkiego.
Mieliœmy tu okazjê zwiedziæ obiek-
ty uczelni i poczuæ niezwyk³¹ at-
mosferê zwi¹zan¹ z wielowiekow¹
histori¹ tego miejsca. Po powrocie
do Londynu odwiedziliœmy Mu-
zeum Figur Woskowych Madame

Tworz¹cy grupê rockow¹ „Whi-
te Socks” uczniowie Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku:
Patryk Mateja – gitarzysta i woka-
lista, Pawe³ Banach – perkusista
i Patryk Kleczkowski – gitarzysta
basowy, zajêli I miejsce w kon-
kursie muzycznym przebiegaj¹-
cym w ramach obchodów „XXII
Rzeszowskich Dni Kultury Szkol-
nej”. Konkurs, któremu patro-
nuj¹: Prezydent Rzeszowa, TVP
Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów
oraz Gazeta Codzienna „Nowi-

„White Socks” znów na szczycie!

�Teatr Maska – laureaci I miejsca w Kon-

kursie Muzycznym – zespó³ White Socks

Fot. Anna Wróbel

ny” zosta³ zorganizowany przez
III LO w Rzeszowie w dniu 23.10.
2014 r. Podczas zmagañ konkur-

sowych w klubie muzycznym
„Mikrofon” zespó³ „White Socks”
po raz kolejny „pokaza³ pazur”
pokonuj¹c 54 uczestników z wo-
jewództwa podkarpackiego. Œpie-
waj¹c w³asny tekst do samodziel-
nie skomponowanej muzyki wy-
wo³ali owacjê nie tylko fanów roc-
ka bêd¹cych w klubie muzycz-
nym, ale tak¿e wzbudzili szacu-
nek pozosta³ych uczestników.
Nie oby³o siê bez gratulacji ze stro-
ny organizatorów, jury oraz dzien-
nikarzy muzycznych obserwuj¹-

cych i oceniaj¹cych wystêpy m³o-
dzie¿y. Po konkursie m³odzi arty-
œci zostali zaproszeni do Teatru
„Maska” w Rzeszowie, gdzie
18.11.2014 r. ponownie wyst¹pi-
li. Podczas uroczystej gali z okazji
rozdania nagród laureatom
wszystkich konkursów zorganizo-
wanych w ramach „XXII Rze-
szowskich Dni Kultury Szkol-
nej”, cz³onkowie zespo³u udzie-
lili wywiadu reporterce Polskiego
Radia Rzeszów.

Gratulujemy sukcesu grupie
„White Socks” i oczekujemy ko-
lejnych utworów ju¿ wkrótce!

Ma³gorzata Korczyñska

Tussaud’s, gdzie obok figur zna-
nych osobistoœci ze œwiata show
biznesu, kultury i historii, mieli-
œmy okazjê wzi¹æ udzia³ w wirtu-
alnej przeja¿d¿ce po historii Wiel-
kiej Brytanii.

Na koniec wyjazdu wróciliœmy
do Londynu, aby spêdziæ czas
w Muzeum Techniki i Muzeum
Historii Naturalnej. Ca³oœæ zwie-
dzania zakoñczona zosta³a prze-
ja¿d¿k¹ ³odzi¹ po Tamizie, podczas
której ostatni raz przed powrotem
do domu mogliœmy podziwiaæ
uroki stolicy Wielkiej Brytanii.

Udzia³ w tych warsztatach da³
m³odzie¿y szansê na sprawdzenie
i poszerzenie swoich umiejêtno-
œci jêzykowych oraz przybli¿y³ im
kulturê, historiê i zwyczaje tego
kraju. M³odzie¿y towarzyszyli
opiekunowie: Pan Dyrektor Dy-
mitr Malec wraz z organizatorami
z ramienia ZSL Le¿ajsk oraz Pani
Monika Franus, która sprawowa-
³a pieczê nad m³odzie¿¹ gimna-
zjaln¹.

Dziêkujemy firmie Atas za zor-
ganizowanie tak wspania³ego wy-
jazdu, Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Li-
cealnych za wsparcie finansowe
projektu i naszej m³odzie¿y za zdy-
scyplinowanie i godne reprezen-
towanie naszego miasta i kraju
w Unii Europejskiej.

 Organizatorzy

Warsztaty językowe w AngliiWarsztaty językowe w Anglii
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Maj¹c na uwadze popularyza-
cjê szkolnictwa zawodowego Wo-
jewódzki Urz¹d Pracy w Rzeszo-
wie ju¿ po raz drugi zorganizowa³
konkurs „Poka¿, co potrafisz!”.
Jest on realizowany w ramach pro-
gramu „Podkarpacie stawia na za-
wodowców”, a jego g³ówny cel to
zaprezentowanie mo¿liwoœci, ta-
lentów i prac w³asnych uczniów.
Do tegorocznej edycji zg³oszono
126 prac, w tym 8 z Zespo³u Szkó³
Technicznych. Wszystkie projek-
ty ZST zosta³y wykonane podczas
zajêæ Szkolnego Ko³a Automaty-
ka i Mechatronika, prowadzone-
go przez Roberta Maruszaka. By³y
to: „Dron” – projekt Paw³a Wêgla-
rza, Damiana Wêglarza, Wojciecha
Szeligi i Tomasza Stopyry, remont
i modyfikacja motoru Cagivami-
to zrealizowany przez Adriana
Maruszaka, inteligentny pokój
autorstwa Bart³omieja Klocka,
model samolotu RC wykonany
przez Tomasza Stopyrê, motoro-
wer elektryczny – dzie³o Micha³a
Rupa, robot mobilny wykonany
przez £ukasza Urbañskiego i Da-
wida Wo³czastego, robot mobilny
z czujnikiem linii skonstruowany
przez Adriana Pietrzyka i Marcina
Dudka oraz robot sumo Lego –
dzie³o Piotra Skoka. Oceniaj¹ce
prace jury bra³o pod uwagê m.in.:
innowacyjnoœæ, estetykê, szczegó-
³owoœæ wykonania, mo¿liwoœæ zre-
alizowania projektu oraz jego
funkcjonalnoœæ. II miejsce w wo-
jewództwie zajêli: Pawe³ Wêglarz,
Damian Wêglarz, Wojciech Szeli-
ga i Tomasz Stopyra za projekt
„Dron”, a wyró¿nienie otrzyma³

Micha³ Rup za motorower elek-
tryczny. 30 paŸdziernika w pracow-
ni Automatyki i Mechatroniki
ZST odby³o siê wrêczenie nagród
laureatom konkursu. W uroczy-
stoœci wziêli udzia³: Dyrektor Wo-
jewódzkiego Urzêdu Pracy w Rze-
szowie Jerzy Cypryœ, Kierownik
Wydzia³u Projektów W³asnych
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
Ma³gorzata Kawalec, Dyrekcja
Zespo³u Szkó³ Technicznych, Wi-
cestarosta Le¿ajski Marek Kogut,
opiekun Szkolnego Ko³a Automa-
tyka i Mechatronika Robert Ma-
ruszak, koordynatorki projektu
„Podkarpacie stawia na zawodow-
ców” w ZST: Wanda Rakszawska-
Stopyra i Krystyna Zastawny. Po-
dziwiaj¹c efekty pracy naszych
uczniów, Dyrektor WUP nazwa³
ich „pozytywnie zakrêconymi”
i pogratulowa³ pasji. Doda³ rów-

nie¿, i¿ dla nauczyciela satysfakcja
z osi¹gniêæ uczniów jest najwa¿-
niejsza. Z kolei dyrektor Halina
Samko podziêkowa³a pracowni-
kom WUP-u za pomys³ zorgani-
zowania konkursu i wyrazi³a na-
dziejê, ¿e kolejne jego edycje bêd¹
wyzwaniem dla naszej m³odzie¿y.
Podziêkowa³a tak¿e opiekunowi
Szkolnego Ko³a Automatyka
i Mechatronika Robertowi Maru-
szakowi za zaanga¿owanie w pra-
cê. Gratulacjê z³o¿y³a równie¿
Ma³gorzata Kawalec, jednoczeœnie
podkreœli³a, ¿e konkurs ma na
celu pokazanie gimnazjalistom
i pracodawcom, ¿e szko³a technicz-
na uczy konkretnych umiejêtno-
œci. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê za-
prezentowaniem przez uczniów
swoich projektów.

O projektach opowiadaj¹ laure-
aci konkursu „Poka¿, co potrafisz!”

Laureaci II miejsca – Pawe³ Wê-
glarz, Damian Wêglarz, Wojciech
Szeliga i Tomasz Stopyra:

Projekt „Dron” to typowy qu-
adrokopter, wyposa¿ony w cztery
silniki wysokoobrotowe oraz kon-
troler KFC 32. Na pok³adzie znaj-
duje siê ¿yroskop odpowiedzialny
za stabilizacjê poziomu lotu oraz
elektroniczny kompas. Zaimple-
mentowany barometr utrzymuje
sta³¹ wysokoœæ w zawisie drona.
Wielosilnikowiec sterowany jest
z aparatury modelarskiej Turnigy
9XR pracuj¹cej w trybie mode 2.
W konstrukcji zastosowano nowo-
czesny nadajnik i odbiornik pro-
jektu eLeReS. Konstrukcja noœna
drona jest naszym autorskim po-
mys³em i zosta³a wykonana z pro-
stok¹tnych przekrojów aluminio-
wych oraz komponentu wêglowe-
go B10.

Jak podkreœla opiekun Szkolne-
go Ko³a Automatyka i Mechatro-
nika Robert Maruszak w przysz³o-
œci dron zostanie wyposa¿ony w modu³
GPS, kamerê HD oraz pe³n¹ tele-
metriê. Bêdzie wykorzystywany
w celach edukacyjnych oraz do po-
miaru prêdkoœci wiatru na ró¿nych
wysokoœciach, celem przygotowania
inwestycji budowy elektrowni wiatro-
wych. Urz¹dzenie klasy dron, zapro-
jektowane i wdro¿one na zajêciach
Szkolnego Ko³a Automatyka i Me-
chatronika jest nowoczesnym urz¹-
dzeniem mechatronicznym nie odbie-
gaj¹cym od konstrukcji renomowa-
nych firm œwiatowych.

Zdobywca wyró¿nienia Micha³
Rup: Sam zaprojektowa³em i zbudo-
wa³em ramê motoru. Rolê napêdu
odgrywa elektryczny silnik 1kW zasi-
lany z akumulatorów i sterowany spe-
cjalnie zaprojektowanym uk³adem.

Obecnie cz³onkowie Szkolnego
Ko³a Automatyka i Mechatroni-
ka rozpoczynaj¹ pracê nad swoim
najnowszym projektem, którym
bêdzie robot do walk minisumo.
W przysz³oœci maj¹ zamiar wystar-
towaæ w zawodach krajowych
i miêdzynarodowych.
O pozosta³ych projektach wiêcej

na stronie www.zstlezajsk.pl

ZST

16 paŸdziernika br. na stadio-
nie w Kolbuszowej odby³ siê Fina³
Wojewódzkich Igrzysk M³odzie-
¿y Szkolnej w Indywidualnych
Biegach Prze³ajowych. Sportowa
rywalizacja obejmowa³a uczniów
ze szkó³ podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych.

W tej ostatniej kategorii na dy-
stansie 1500 metrów zwyciê¿y³
uczeñ czwartej klasy technikum
mechatronicznego Zespo³u Szkó³
Technicznych w Le¿ajsku Da-
riusz Baj. Fina³ wojewódzki, któ-
ry rozegrano ju¿ po raz dwudzie-

Darek Baj Mistrzem Podkarpacia

�Na najwy¿szym stopniu podium Da-

riusz Baj z Zespo³u Szkól Technicznych

w Le¿ajsku

sty, cieszy siê ogromn¹ popular-
noœci¹. W tym roku wziê³o w nim
dzia³ prawie 1000 zawodników.
Sukces Darka potwierdzi³, i¿ jest
on jednym z najlepszych œrednio-
dystansowców na Podkarpaciu.
W Finale Wojewódzkim Indywi-
dualnych Biegów Prze³ajowych
wystartowa³ po raz czwarty. W de-
biucie w roku 2011 zaj¹³ 19 miej-
sce, rok póŸniej by³ 10. W roku
2013 uplasowa³ siê tu¿ za podium,
a w paŸdzierniku bie¿¹cego roku
zwyciê¿y³.

ZST

„Poka¿, co potrafisz!”
Pozytywnie zakrêceni, czyli mechatronicy Zespo³u Szkól Technicznych w Le¿ajsku w gronie najlepszych konkursu

�Laureaci II miejsca: Pawe³ Wêglarz, Wojciech Szeliga, Damian Wêglarz, Tomasz

Stopyra w towarzystwie Dyrektor Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku Haliny Samko

i Dyrektora Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie Jerzego Cyprysia prezentuj¹

skonstruowanego przez siebie drona

�Micha³ Rup prezentuje motorower elek-

tryczny
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Nasze, uroczystoœci z okazji
Œwiêta Niepodleg³oœci, jak ka¿de-
go roku, rozpoczê³a uroczysta
Msza œw. Zmierzcha³o ju¿ za okna-
mi koœcio³a œw. Miko³aja, gdy miej-
sca przed o³tarzem zajmowa³y
poczty honorowe. „Nie rzucim
ziemi sk¹d nasz ród… – „Rota” –
przypomina to, co najwa¿niejsze…
a ksi¹dz Celebrans w krótkiej ho-
milii mówi³, czym dla Polaka s¹ s³o-
wa, z którymi na sztandarze i na
ustach szed³ w bój za Ojczyznê:
„Bóg, honor, Ojczyzna”. Wspo-
mnia³ tak¿e o œw. Marcinie z To-
urs, patronie 11-go listopada, rzym-
skim legioniœcie, który otuli³ po-
³ow¹ swojego p³aszcza nagiego,
zziêbniêtego ¿ebraka. Nasza uro-
czyœcie czczona dziœ wolnoœæ i ten
dzielny rycerz jakoœ przedziwnie
pasuj¹ do siebie. Pasuj¹ poprzez
losy narodu walcz¹cego za ojczy-
znê z Bogiem w sercu i losy ¿o³-
nierza, który z krzy¿em w ramio-
nach wyszed³ na pole walki. Œwi¹-
tyniê opuszczaliœmy w skupieniu
ale z pieœni¹ na ustach „ …Ojczy-
znê woln¹ pob³ogos³aw Panie…”.

Na dworze ciep³o i pogodnie.
Najjaœniejszy firmament wieczor-
nego nieba patrzy³ z góry na t³um
ludzi wokó³ pomnika, naszego
kury³owskiego symbolu lat niewo-
li, tamtych lat, gdy nasi ch³opcy
poszli w bój i oddali ¿ycie za wol-
noœæ. Flaga powoli wznios³a siê na
maszt, zabrzmia³ uroczyœcie „Ma-
zurek D¹browskiego”, potem
wieñce i wi¹zanki w ho³dzie, sza-
cunku i pamiêci bohaterom i …
kierujemy siê do Gminnego
Oœrodka Kultury. Zostaliœmy

A w Kury³ówce by³o tak œwi¹tecznie…!

wszyscy zaproszeni na uroczysty
koncert, na ci¹g dalszy naszego
polskiego, kury³owskiego œwiêto-
wania niepodleg³oœci.

„Jesteœ wolna Polsko wyzwolo-
na” – takie dumne i radosne by³o
motto koncertu, który mia³ zagraæ
i zaœpiewaæ „o tej mi³oœci, bez któ-
rej bezdomne jest serce cz³owie-
ka”. Pop³ynê³o s³owo wstêpne,
a za nim muzyka, na tle której ak-
torzy i wykonawcy dzisiejszego
koncertu zajmowali miejsca na
scenie: chór mêski „Cornelliuss”,
kameralny zespó³ instrumentalny
„Viollinuss”, chór dziewczêcy „So-
netki”, osoby czytaj¹ce teksty po-
etyckie, pewien sympatyczny „sta-
ry wiarus”, solista z tr¹bk¹, ch³op-
czyk, który wniós³ na scenê flagê
narodow¹ prawie tak du¿¹ jak on
sam i jasnow³osa pianistka, twórca
i re¿yser tego co za chwilê… Cisza,
skupienie! Tylko deszcz, ulewa,
gdzieœ w pobli¿u lecz nie wiedzieæ
gdzie, bo dym niczym mg³a owija
obecnych w pó³mroku sali …

„Jesieñ ch³odem tr¹ca nas…”
Ach, wiêc to tak, to ta jesieñ,
z któr¹ wolnoœæ przysz³a, a za wier-
szem p³ynie ju¿ muzyka. Pieœñ o
„Ziemi Ojczystej”.„Jesu Tibi sit
gloria” (Jezu, Tobie wieczna chwa-
³a) chór mêski zagrzmia³ radoœnie,
bo to my, Polacy, bo to nasza wol-
noœæ, bo Bóg przed nami i zawsze
z nami! Wyœpiewane „Dziesiêæ
Przykazañ”, i „Bia³y Krzy¿”, i „Nie-
podleg³aœ jest dziœ”. Ta muzyka
porywa! Nie lêkamy siê niczego,
„bo ta ziemia nasza taka czysta,
jakby umieciona skrzyd³em anio-
³ów…” i „ jedna jest Polska, jak Bóg
jeden w niebie”…, i „nie ma wiêk-
szej chluby niŸli byæ Polakiem…, i
jeszcze wspomnienia Dziadka –
starego ¿o³nierza, frontowca, któ-
ry walczy³, ¿egna³ i jad³ chleb ¿o³ê-
dziowy…, i specjalnie na ten kon-
cert skomponowany, i dziœ pierw-
szy raz wyœpiewany hymn „Ojczy-
zna Wyzwolona”!

Stanê³aœ moja Kury³ówko na
wysokoœci zadania! Dopisa³aœ tego

wieczoru obecnoœci¹ swoich
mieszkañców! I piêkny to by³ kon-
cert! A my wszyscy jacyœ radoœni
i uœmiechniêci, nape³nieni na-
dziej¹, g³oœni i odnowieni w swej
do ojczyzny mi³oœci wracaliœmy
tego pogodnego wieczoru, nie-
spiesznie do domów.

Dziêkujemy wszystkim: organi-
zatorom, artystom tak wielu, ka¿-
demu, kto z zaanga¿owaniem
wype³nia³ swoje trudne zadania
i oczywiœcie pani re¿yser Marioli
Jagie³³o-Chrzan. Trzeba tu jeszcze
powiedzieæ, ¿e wszystkie zespo³y,
które stanowi³y o sukcesie tego
jedynego wieczoru, to zespo³y pra-
cuj¹ce i nale¿¹ce do naszego
Oœrodka Kultury.

Aleksandra Janicka
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Mieszkaj¹ca w Dêbnie pani Anie-
la Chrupca³a 28 paŸdziernika ob-
chodzi³a swoje setne urodziny.
Z tej okazji dostojn¹ jubilatkê od-
wiedzili liczni goœcie i specjalnie dla
niej zaœpiewa³ zespó³ œpiewaczy
„Dêbnianie”. Jubilatce ¿yczenia
sk³adali wójt gminy Krzysztof So-
bejko, ks. Proboszcz Jan Mromliñ-
ski wraz z siostrami zakonnymi, Ka-
zimierz Krawiec – radny z Dêbna

W ostatni¹ niedzielê paŸdzier-
nika na obiektach sportowych
Zespo³u Szkó³ w Giedlarowej
odby³ siê Gminny Turniej Pi³ki
No¿nej Stra¿aków o Puchar
Wójt Gminy Le¿ajsk Krzyszto-
fa Sobejko. W Turnieju wziê³y
udzia³ reprezentacje oœmiu jed-
nostek OSP z gminy Le¿ajsk,
a organizatorem Gminnego Tur-
nieju Pi³ki No¿nej Stra¿aków
by³a Gmina Le¿ajsk we wspó³-
pracy z Zarz¹dem Gminnym
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Ostatecznie zwyciêzc¹ o Puchar
Wójta Gminy Le¿ajsk zosta³a
dru¿yna OSP Giedlarowa,
II miejsce OSP Przychojec,
III miejsce Hucisko. Zwyciêzcy
(miejsca I-III) otrzymali z r¹k
Wójta Gminy Le¿ajsk Krzyszto-
fa Sobejko i Prezesa Zarz¹du
Gminnego OSP Andrzeja Za-
lota puchary i dyplomy, zaœ po-
zosta³e dru¿yny – pami¹tkowe
statuetki i dyplomy. Takie spo-
tkanie stra¿aków-ochotników
przyczynia siê do niew¹tpliwie
bli¿szego, wzajemnego pozna-
nia siê, a jednoczeœnie pozwoli
na wiêksz¹ integracjê ca³ej spo-
³ecznoœci stra¿aków z Gminy
Le¿ajsk. Zawody sprawnie sê-
dziowa³ Andrzej Maruszak.

„Dêby Wolnoœci” sadzone
w tym roku w ca³ym kraju bêd¹
upamiêtniaæ 25. rocznicê odzyska-
nia przez Polskê wolnoœci w histo-
rycznych wyborach 4 czerwca
1989r. oraz demokratyczne prze-
miany w kraju i na œwiecie. Akcji
patronuje prezydent Bronis³aw
Komorowski. „Dêby Wolnoœci” sa-
dzone s¹ w miejscach wa¿nych dla
lokalnych spo³ecznoœci, s³u¿¹cych
mieszkañcom i turystom oraz
w miejscach pamiêci o walce za
Ojczyznê i bohaterstwie Polaków.
Tegoroczna inicjatywa nawi¹zuje
do spontanicznego sadzenia „Dê-
bów Niepodleg³oœci” w latach
1918-1928, kiedy spo³eczeñstwo
wraz z leœnikami sadzi³o drzewa,
g³ównie dêby – uosobienie si³y, d³u-

Stulatka
z Dêbna
Rzadko zdarza siê taki jubileusz
bowiem Aniela Chrupca³a z Dêb-
na obchodzi³a setn¹ rocznicê uro-
dzin. Mimo tylu lat, cieszy siê
dobr¹ form¹ i chêtnie opowiada
o dawnych czasach.

i Antoni Charko ze Stowarzysze-
nia Rozwoju Wsi Dêbno, a tak¿e
przedstawicielka KRUS, która
przywioz³a decyzjê o przyznaniu
jubilatce specjalnych œwiadczeñ,
nale¿nych z racji piêknego wieku.
Z tej wyj¹tkowej okazji wójt wrê-

czy³ jubilatce bukiet kwiatów wraz
z upominkiem i ¿yczeniami d³u-
gich lat ¿ycia w zdrowiu, szczêœciu
oraz otoczeniu najbli¿szych. Pani
Aniela z zadowoleniem wys³ucha-
³a przyœpiewek wykonywanych
przez zespó³. Jubilatka œwiêtowa³a

w licznym gronie rodzinnym, gdy¿
dochowa³a siê dwójki dzieci, sze-
œciorga wnuków i siedemnaœciorga
prawnuków. Przemi³ej i uœmiech-
niêtej pani Anieli ¿yczymy jeszcze
wielu piêknych lat ¿ycia w zdro-
wiu i mi³oœci bliskich.

W sobotê 25 paŸdziernika 2014 r.
na skwerze przy Gminnym Oœrod-
ku Kultury w Giedlarowej zosta³
zasadzony „D¹b Wolnoœci”.

gowiecznoœci i nieprzemijaj¹cej
pamiêci – jako œwiadectwo odzy-
skania przez Polskê niepodleg³o-
œci. Dzisiaj ta piêkna tradycja jest
kontynuowana.

Zdaniem prezydenta Komo-
rowskiego ten zasadzony d¹b po-
winien pozostaæ „symbolem trwa-
³oœci, spójnoœci i mocnego zako-
rzenienia tak Pañstwa lokalnej spo-
³ecznoœci, jak i ca³ej wielkiej wspól-
noty Polaków”.

Uroczystego posadzenia „Dêbu
Wolnoœci” w pobli¿u Gminnego

Oœrodka Kultury dokonali Wójt
Gminy Le¿ajsk Krzysztof Sobej-
ko, Radni Gminy, so³tys Giedlaro-
wej oraz Prezes OSP Giedlarowa
Jerzy Burek i pozostali stra¿acy
z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Giedlarowej.

Dodajmy, ¿e podobne uroczy-
stoœci posadzenia „Dêbu Wolno-
œci” mia³y równie¿ miejsce w Przy-
chojcu, Brzózie Królewskiej, Bie-
daczowie i Cha³upkach Dêbniañ-
skich.

Turniej Pi³ki

No¿nej

Stra¿aków

Dęby Wolności zasadzoneDęby Wolności zasadzone

Szanowni Pañstwo!!!
Szesnasty listopada by³ dla mnie dniem szczegól-

nym, bo po raz kolejny otrzyma³em od Pañstwa naj-
piêkniejszy dar, jakim jest Wasze zaufanie. Dlatego
z ca³ego serca dziêkujê wszystkim Wyborcom, któ-
rzy oddali na mnie swój g³os, dziêkujê za Wasz¹ ¿ycz-
liwoœæ, której doœwiadcza³em podczas spotkañ
z mieszkañcami naszej Gminy,  ka¿de serdeczne s³o-
wo i wiarê w to, ¿e  wspólnymi si³ami mo¿na budo-
waæ „lepsze jutro”.  To w³aœnie Wasze wsparcie doda-
wa³o mi si³ w realizacji najtrudniejszych zadañ pod-
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czas mojej kadencji. Zaufaliœcie Pañstwo równie¿
moim wspó³pracownikom, którzy dziêki Waszym
g³osom uzyskali mandaty radnych. Dzisiaj jako wójt
Gminy Le¿ajsk serdecznie dziêkujê, ¿e przez kolej-
ne cztery lata bêdziemy mogli swoj¹ wiedzê, doœwiad-
czenie i kompetencje wykorzystaæ w pracy dla dobra
mieszkañców naszej Gminy; dziêki Wam przekona-
³em siê, ¿e „byæ cz³owiekiem, to czuæ, k³ad¹c swoj¹
cegie³kê, ¿e bierze siê udzia³ w budowaniu œwiata”.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Le¿ajsk

Krzysztof Sobejko



��GMINA GRODZISKO DOLNE

12 KURIER POWIATOWY � 11/2014 (128)

Z koñcem miesi¹ca paŸdziernika zosta³y oddane do u¿ytku œwie¿o
wyremontowane pomieszczenia w budynku szatni sportowej w Gro-
dzisku Górnym. W pomieszczeniach tych znalaz³a swoj¹ siedzibê bi-
blioteka, która swój nowy na wskroœ nowoczesny wygl¹d zawdziêcza
œrodkom finansowym w wysokoœci ok. 358 tys. z³, pozyskanym
w ramach wieloletniego programu „Kultura + Priorytet Biblioteka +
Infrastruktura Bibliotek” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na blisko 380 m2 powierzchni
zosta³y przygotowane dla u¿ytkow-
ników komfortowe miejsca pracy,
nauki i wypoczynku. Nowa biblio-
teka posiada wypo¿yczalniê, czy-
telniê, salê audiowizualn¹ i strefê
cichej nauki po³¹czon¹ z kawia-
renk¹ internetow¹ wyposa¿on¹
w 10 nowoczesnych stanowisk
komputerowych z bezp³atnym
dostêpem do internetu, jak rów-
nie¿ telewizjê satelitarn¹ oraz sta-
cjê ods³uchow¹ do p³yt CD i au-
dio booków. Remont pomiesz-
czeñ szatni sportowej obejmowa³
roboty konstrukcyjne stropu nad
parterem, wymianê posadzek,
wbudowanie nowych okien dacho-
wych w poddaszu, wymianê sto-

„Zielony Orlik” w Grodzisku Nowym
Mieszkañcy so³ectwa Grodzisko
Nowe mog¹ korzystaæ z nowych
obiektów sportowych, które zo-
sta³y oddane do u¿ytku w paŸ-
dzierniku bie¿¹cego roku.

Budowa kompleksu tzw. „zie-
lony Orlik” wraz z chodnikiem
w Grodzisku Nowym kosztowa³a
ponad 1 mln 64 tys. z³. Na realiza-
cjê zadania pozyskano dofinanso-
wanie w kwocie 479,5 tys. z³ ze
œrodków PROW na lata 2007-2013
i Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Inwestycja polega³a na budowie
boiska trawiastego do pi³ki no¿-
nej, wielofunkcyjnego boiska
o sztucznej nawierzchni do koszy-

kówki i siatkówki oraz placu za-
baw dla dzieci. Ca³oœæ obiektu zo-
sta³a ogrodzona. W ramach zada-
nia wybudowano tak¿e chodnik
o d³ugoœci 0,7 km na odcinku od

torów kolejowych do krzy¿ówki
na Chodaczów. Dodatkowo po-
szerzona zosta³a jezdnia na d³ugo-
œci wybudowanego chodnika.

MH

larki drzwiowej, szpachlowanie
i malowanie œcian jak równie¿ in-
stalacje internetowe i telefonicz-
ne oraz wymianê oœwietlenia.
W zakres realizacji tego zadania
wchodzi³o równie¿ pe³ne wyposa-
¿enie biblioteki. Tak wiêc wyre-
montowane pomieszczenia uzy-
ska³y nowy wygl¹d poprzez wsta-
wienie nowych mebli i rega³ów bi-
bliotecznych. Na œcianach po³o-
¿one s¹ kolorowe tapety, które roz-
weselaj¹ pomieszczenia i zachêcaj¹
czytelników do korzystania z tej
skarbnicy wiedzy.

Na niskim parterze budynku
szatni, na poziomie boiska spor-
towego zosta³a przygotowana sala
multimedialna wyposa¿ona w pro-
jektor oraz ekran umo¿liwiaj¹cy
ogl¹danie filmów, projekcji i pre-
zentacji w naprawdê du¿ym for-
macie. Sala projekcyjna wyposa-
¿ona jest równie¿ w internet i te-
lewizjê satelitarn¹. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e nasza biblioteka dokona-
³a gigantycznego skoku w XXI
wiek, w nowoczesnoœæ opart¹ na
najnowszych rozwi¹zaniach tech-
nologii komputerowej i ergono-
mii.

Jasne pomieszczenia, ¿ywe ko-
lory, estetyczne meble i nowe
oœwietlenie, ale przede wszystkim
dostêp do ogromnej iloœci wolu-
minów zarówno w formie papie-
rowej jak i elektronicznej, tworzy
jednolit¹ nierozerwaln¹ prze-
strzeñ nauki i wiedzy, pracy i wy-
poczynku, relaksu i zabawy. Ka¿-
dy z u¿ytkowników tej biblioteki
– pocz¹wszy od przedszkolaka,
a skoñczywszy na osobach star-
szych bêd¹cych ju¿ na emerytu-
rze, znajdzie tu coœ dla siebie i na
pewno nie bêdzie siê nudziæ.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich czytelników i tych ma³ych
i tych du¿ych do skorzystania
z oferty, jak¹ przygotowano, do
odwiedzenia nowych pomieszczeñ
bibliotecznych i rozwijania swoich
zainteresowañ przy u¿yciu narzê-
dzi, jakie oferuje Grodziska Biblio-
teka na Plus.

AT

Grodziska biblioteka na plusGrodziska biblioteka na plus
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Dla pana Józefa taniec to nie
tylko pasja i przyjemnoœæ, ale rów-
nie¿ sposób na optymistyczne
podejœcie do ¿ycia, witalnoœæ
i zdrowie. ¯e w tañcu nie ma so-
bie równych, œwiadczy fakt, i¿
przez szereg kolejnych lat by³ lau-
reatem Ogólnopolskiego Konkur-
su Tradycyjnego Tañca Ludowe-
go w Trzcianie zawsze podbijaj¹c
serca jurorów, a wœród publiczno-
œci – gdziekolwiek by siê nie poja-
wi³ – wzbudzaj¹c podziw, zachwyt
i uznanie.

Ogólnopolski Konkurs Trady-
cyjnego Tañca Ludowego w Rze-
szowie to najbardziej presti¿owa
konfrontacja umiejêtnoœci tanecz-
nych wœród zespo³ów i par indy-
widualnych. Jury ocenia bowiem
ca³okszta³t pocz¹wszy od auten-
tycznoœci stroju, gestu, postawy,
œpiewu, a na prawid³owoœci po-
szczególnych elementów tanecz-
nych, m.in. kroków, przytupów,
zwrotów koñcz¹c. Ponadto tañce
s¹ oceniane w czterech katego-
riach, jako: tañce tañczone po-
wszechnie, tañce obrzêdowe, tañ-
ce – zabawy lub taneczne zabawy
dzieciêce.

W miejscowoœci Grodzisko Gór-
ne do u¿ytku oddano 1660 mb
dróg rolniczych, utwardzonych
t³uczniem kamiennym, 4 szt.
przepustów rurowych i 600 mb
rowów odwadniaj¹cych.

Podobny zakres prac wykonano
na obiekcie Wólka Grodziska, gdzie
do u¿ytku oddano utwardzon¹
nawierzchniê drogi o d³ugoœci
1328 mb, przy której to drodze na
jej ca³ej d³ugoœci wykonano jed-

Tanecznym krokiem przez ¿ycie

Ogó³em w tegorocznym kon-
kursie tanecznym odbywaj¹cym
siê w dniach 18-19 paŸdziernika
udzia³ wziê³o 18 zespo³ów oraz 20
par tanecznych. Nasz Oœrodek
Kultury reprezentowa³ Zespó³
„Grodziszczoki” w tañcach zespo-
³owych oraz 2 pary taneczne w
tañcach indywidualnych, ale tyl-
ko jedna z nich wróci³a jako laure-
at konkursu. T¹ nagrodzon¹ par¹

s¹: Bogus³awa Popek i Józef Ku-
ras, którzy za autentyczn¹ prezen-
tacjê 3 tañców: krakowiaka, obe-
rka i polki w lewo uginanej zdo-
byli II nagrodê.

Jury doceni³o w szczególnoœci
naturaln¹ swobodê, lekkoœæ i zna-
jomoœæ techniki tañców ludowych
przez tê parê. Jeden z jurorów –
pan Czes³aw Dr¹g wyg³osi³ lauda-
cjê na czeœæ pana Józefa i skiero-

wa³ pe³en szacunku uk³on w jego
stronê. Zgromadzona publicz-
noœæ, a w szczególnoœci m³odzie¿,
zgotowa³a zaœ naszemu zwyciêzcy
prawdziw¹ owacjê na stoj¹co. My
równie¿ do³¹czamy do tego grona
chyl¹c czo³a przed tak wielkim
i doskona³ym Mistrzem. Panie Jó-
zefie, tañcz dla nas i dla siebie jak
najd³u¿ej i zawsze b¹dŸ sob¹!

Ma³gorzata Burda-Król

nostronny rów odwadniaj¹cy oraz
7 przepustów.

W sumie za spraw¹ Zarz¹du
Województwa Podkarpackiego do
naszej gminy w br. trafi³a kwota
w wysokoœci 320 tys. z³. Z kwoty

tej 192 078,28 z³ przypad³o na
prace dla so³ectwa Grodzisko Gór-
ne, a pozosta³e œrodki w wysoko-
œci ponad 127 tys. z³ poch³onê³y
prace w so³ectwie Wólka Grodzi-
ska. W br. w wyniku postêpowa-

Scaleñ w Wólce Grodziskiej i Grodzisku Górnym
ci¹g dalszy
Z koñcem paŸdziernika br. odda-

no do u¿ytku drogi poscaleniowe

– dojazdowe do gruntów rolnych

z utwardzonymi nawierzchniami

w so³ectwach Grodzisko Górne

i Wólka Grodziska.

nia przetargowego wykonawc¹
powy¿szych prac zosta³a firma
DIG-POL z £owiska.

Trzeba stwierdziæ, ¿e przyznawa-
ne œrodki wykorzystywane s¹ mak-
symalnie w obu so³ectwach. Wy-
konawcy, którzy do tej pory wy-
grywali przetargi i realizowali za-
kres zaplanowanych robót z po-
wierzonych zadañ wywi¹zywali siê
w³aœciwie.

W latach 2011-2014 na zagospo-
darowanie poscaleniowe do Gro-
dziska Górnego trafi³o niemal
780 tys. z³, za które powsta³o pra-
wie 6 kilometrów dróg z na-
wierzchni¹ utwardzon¹. Z kolei
so³ectwo Wólka Grodziska otrzy-
ma³o ponad 423 tys. z³ i za tê kwo-
tê wykonano niemal 4 kilometry
dróg.

KS

„Póki ¿yjesz tañcz, bo póki tañ-

czysz ¿yjesz” to motto przewod-

nie naszego niezrównanego i nie-

pokonanego w tañcach tradycyj-

nych 86-cioletniego cz³onka Ze-

spo³u Regionalnego „Grodzisz-

czoki” – pana Józefa Kurasa.
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Obchody rozpoczê³y siê msz¹ œw.
w intencji Ojczyzny sprawowan¹
przez ks. proboszcza Kazimierza
Kawê z udzia³em w³adz samorz¹-
dowych, uczniów klas przeciwpo-
¿arowo-ratowniczych Zespo³u
Szkó³ im. I. £ukasiewicza, harce-
rzy, pocztów sztandarowych ze
szkó³, OSP i organizacji gminnych
oraz mieszkañców. W wyg³oszonej
homilii ks. Kazimierz Kawa mówi³
m.in., ¿e zagro¿eniem dla wolno-
œci wspó³czesnych Polaków jest bez-
robocie oraz emigracja zarobkowa
m³odego pokolenia. W niepodleg³ej
OjczyŸnie wielu naszych rodaków pra-
cuje za g³odowe pensje na umowach
œmieciowych. Zamiast wysokich stan-
dardów p³acowych i polepszenia stopy
¿yciowej, zachód oferuje nam mo-
raln¹ zgniliznê, któr¹ tak chêtnie im-
portujemy – stwierdzi³ ks. proboszcz.

Po mszy œw. odby³ siê przemarsz
przy akompaniamencie nowosa-
rzyñskiej M³odzie¿owej Orkiestry
Dêtej pod Pomnik Walk o Nie-
podleg³oœæ. Monument ten po-
wsta³ w 2006 roku z inicjatywy
mieszkañców Nowej Sarzyny.
W jego wnêtrzu znajduj¹ siê pro-
chy z pól bitewnych i ziemia
z miejsc mêczeñstwa Polaków.

11 listopada mieszkañcy Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna upamiêt-
nili 96. rocznicê odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci.

Po odœpiewaniu hymnu pañ-
stwowego g³os zabra³ burmistrz
Jerzy Paul, który podziêkowa³
wszystkim mieszkañcom za udzia³
w obchodach, kultywowanie pa-
miêci o narodowych bohaterach
oraz eksponowanie symboli naro-
dowych. Niepodleg³oœæ Polski nie
by³a tylko skutkiem sprzyjaj¹cej sy-
tuacji politycznej w ówczesnej Euro-
pie, ale przede wszystkim owocem
wytrwa³ego zmagania ca³ego naro-
du o zachowanie to¿samoœci i ducho-
wej wolnoœci. Dziœ mamy ten kom-
fort, ¿e mo¿emy cieszyæ siê wolnoœci¹,
ale nie mo¿emy zapominaæ, ¿e nie
jest ona dana nam na zawsze. Stale
musimy j¹ pielêgnowaæ i strzec jej
jako najwy¿szej narodowej wartoœci.
Kontynuujmy wiêc dzie³o oddawa-
nia ho³du narodowym bohaterom,
przypominajmy fakty z kart naszej
historii, dbajmy o polsk¹ kulturê
i tradycjê, a nastêpne pokolenia
uczmy postaw szacunku, umi³owa-
nia i oddania w³asnej OjczyŸnie –
powiedzia³ Jerzy Paul.

Na zakoñczenie uroczystoœci
wieñce i kwiaty z³o¿yli: burmistrz
wraz z zastêpcami Danut¹ Pin-
dersk¹ oraz Andrzejem Rychlem
– w imieniu mieszkañców miasta

W spotkaniu uczestniczy³ rów-
nie¿ dyrektor MGOPS Miros³aw
PrzewoŸnik. Zainteresowani zosta-
li poinformowani o dzia³aniach na
rzecz rodzin wielodzietnych oraz
o rozmowach z przedsiêbiorcami,
które maj¹ na celu w³¹czenie siê
ich do programu. Obecnie akces

Wrêczono pierwsze Karty Du¿ej Rodziny
W dniu 10 listopada 2014 r. w sie-
dzibie Miejsko-Gminnego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Nowej
Sarzynie, burmistrz Jerzy Paul
wrêczy³ pierwszym rodzinom –
pañstwu Kie³boniom, Zimoniom
i Macza³om – Nowosarzyñskie
Karty Du¿ej Rodziny.

ul. 1-go Maja 7 w Nowej Sarzynie,
Sklep „Angel” ul. Jordana 302/2
w Nowej Sarzynie.

Karta skierowana jest do rodzin
wielodzietnych zamieszka³ych na
terenie Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna, maj¹cych na utrzymaniu
troje lub wiêcej dzieci w wieku do
18 roku ¿ycia lub do 25 roku ¿ycia
w przypadku, gdy dziecko uczy
siê/studiuje lub bez ograniczenia
wieku w przypadku dzieci posia-
daj¹cych orzeczenie o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci b¹dŸ
ca³kowitej niezdolnoœci do pracy
i samodzielnej egzystencji.

Na dzieñ 10 listopada 2014 r.
wnioski o wydanie karty z³o¿y³o
40 rodzin.

do realizacji programu „Nowosa-
rzyñska Karta Du¿ej Rodziny”
zg³osi³y: Przedszkola Samorz¹do-
we, LokalTel, MOSiR, MZKS

„UNIA”, Oœrodek Kultury w No-
wej Sarzynie, Sklep „Pluszak”
ul. prof. St. To³py 24 w Nowej Sa-
rzynie, Drogeria „Magnolia”

i gminy; Henryk Atemborski –
w imieniu Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej i Naro-
dowych Si³ Zbrojnych; wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Jerzy
Paul wraz z radnymi Janem Fu-
sem i Franciszkiem Wilkiem –
w imieniu Rady Miejskiej w No-
wej Sarzynie; delegacja z Zespo³u
Szkó³ w Nowej Sarzynie na czele
z dyrektorem Jackiem Wojda³owi-
czem – w imieniu spo³ecznoœci
szkolnej; Marek Hoj³o, Dorota
Cal-Tokarz i Alfred Ryœ – w imie-
niu NSZZ „Solidarnoœæ” Zak³a-
dów Chemicznych „Organika-
Sarzyna”; dyrektor Les³aw Marci-

niak wraz z harcerzami – w imie-
niu Gimnazjum w Nowej Sarzy-
nie oraz Gra¿yna Wadas i Bogu-
s³aw Rup – w imieniu gminnych
instytucji kultury.

Obchody
Narodowego
Święta Niepodległości

Obchody
Narodowego
Święta Niepodległości
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Wspólne

œpiewanie pieœni

patriotyczno-wojskowych

Wœród utworów znalaz³y siê te
najbardziej znane, takie jak
„Marsz Pierwszej Brygady”, „Jak
to na wojence ³adnie” czy „Le-
guny w niebie”, a tak¿e  i te za-
pomniane. Pieœni patriotyczne
i piosenki wojskowe, pochodz¹-

Centrum Informacji Turystycznej,
prowadzone przez pracowników
Muzeum Ziemi Le¿ajskiej, w dniu
6 listopada 2014r. zosta³o nagro-
dzone przez Podkarpack¹ Regio-
naln¹ Organizacjê Turystyczn¹
Certyfikatem z jedn¹ gwiazdk¹.

W przeddzieñ Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci Muzeum Ziemi
Le¿ajskiej po raz kolejny zaprosi³o mieszkañców powiatu do wspól-
nego œpiewania pieœni patriotycznych i wojskowych przy akompa-
niamencie Pana Zdzis³awa Zawilskiego. Patriotyczne karaoke bo-
wiem, to ju¿ wydarzenie cykliczne, w którym z roku na rok bierze
udzia³ coraz wiêcej osób.

ce z ró¿nych okresów polskiej hi-
storii, nios¹ w sobie œlad osób,
które przez d³ugie lata walczy³y
o woln¹ i niepodleg³¹ Polskê,
a ich odœpiewanie jest swoistym
ho³dem dla nich i znakiem, ¿e
pamiêtamy.

Certyfikat z gwiazdk¹
dla Centrum Informacji Turystycznej
w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

Proces certyfikacji, rozpoczêty
jeszcze w ubieg³ym roku, ma na
celu zapewnienie odpowiedniej
jakoœci obs³ugi osobom korzysta-
j¹cym z Informacji Turystycznej
Powiatu Le¿ajskiego.

Jednostki by³y oceniane pod
wzglêdem lokalizacji, oznakowa-
nia, godzin otwarcia, uk³adu po-
mieszczeñ, dostêpu do bezp³at-
nych materia³ów promocyjnych,
doœwiadczenia pracowników oraz
stopnia znajomoœci jêzyków ob-
cych.

Dyrektor Muzeum zapewnia,
¿e CIT bêdzie rozwijane oraz
wzbogacane poprzez rozbudowê
zaplecza, co pozwoli nam w przy-
sz³oœci uzyskiwaæ lepsze wyniki
podczas certyfikacji i dziêki temu
zdobêdziemy kolejn¹ gwiazdkê.

TVP Kraków w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

Jego celem jest przedstawienie
oœrodków muzealnych dzia³aj¹-
cych na terenie kraju oraz wpro-
wadzenie odbiorcy w kr¹g zagad-
nieñ wspó³czesnego muzealnic-
twa. Program ten bêdzie nadawa-
ny od przysz³ego roku w sta³ym
paœmie emisyjnym, w porze wyso-
kiej ogl¹dalnoœci, jednoczeœnie na

13 listopada 2014 r. Muzeum Ziemi Le¿ajskiej odwiedzi³ krakowski
oddzia³ Telewizji Polskiej, który rozpocz¹³ realizacjê cyklu programo-
wego pt. „1200 muzeów”.

wszystkich antenach oddzia³ów re-
gionalnych TVP w ca³ej Polsce.

Dla naszegoMuzeum przypad³
czas programowy poœwiêcony ko-
lekcji drewnianych zabawek.
W najbli¿szym czasie podamy in-
formacjê o dniu, w którym odbê-
dzie siê program.



16 KURIER POWIATOWY � 11/2014 (128)

��POWIAT

22 wrzeœnia br. w Sali konferen-
cyjnej Muzeum Ziemi Le¿ajskiej,
Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa zainaugurowa-
³a w powiecie le¿ajskim cykl szko-
leñ o nowych p³atnoœciach do
gruntów rolnych obowi¹zuj¹cych
od 2015 roku. Spotkanie wspó³or-
ganizowane by³o przez le¿ajskie
Biuro Powiatowe ARiMR oraz Po-
wiatowy Zespó³ Doradztwa Rolni-
czego w Le¿ajsku. Podkarpacki
Oddzia³ Regionalny Agencji re-
prezentowa³ Dyrektor Marek Or-
dyczyñski, le¿ajskie BP – Kierow-
nik Pawe³ Cholewiak i Zastêpca
Kierownika Les³aw B³¹dek, nato-
miast PZDR Kierownik – Monika
Pelc wraz ze wspó³pracownikami.
Rozpoczynaj¹cy szkolenie Dyrek-
tor Podkarpackiego Oddzia³u
ARiMR, Marek Ordyczyñski przy-
bli¿y³ ramy nowych zasad i p³at-
noœci obowi¹zuj¹cych od przysz³e-
go roku. Dyrektor Ordyczyñski
zapewni³ te¿ zebranych o szero-
kiej akcji informacyjnej i pomocy
ze strony Agencji.

Dalsz¹, szczegó³ow¹ czêœæ spo-
tkania prowadzi³ Kierownik BP,
Pawe³ Cholewiak. Bardzo licznie
zebranych oko³o 100 rolników,
so³tysów zosta³o poinformowa-

2015 rok korzystny dla ma³ych

i œrednich gospodarstw

AARR MMRR

Resort rolnictwa promuje wsparcie m³odych i ak-
tywnych rolników oraz rozwój ma³ych i œrednich go-
spodarstw. Rolnicy mog¹ otrzymaæ nowe dop³aty bez-
poœrednie w tym wsparcie w ramach systemu dla
ma³ych gospodarstw.

nych o najistotniejszych zmianach
w systemie p³atnoœci bezpoœred-
nich na rok 2015 dotycz¹cych
mo¿liwych do otrzymania p³atno-
œci oraz nowych wymogów, które
rolnicy musz¹ spe³niæ by je uzy-
skaæ.

Podstawow¹ p³atnoœci¹ obowi¹-
zuj¹c¹ analogicznie do lat ubie-
g³ych bêdzie Jednolita P³atnoœæ
Obszarowa (JPO), w wysokoœci
ok. 110 euro/ha, choæ zupe³nym
novum jest wyp³acanie jej równie¿
do dzia³ek zalesionych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, a wiêc
w praktyce do terenów zalesionych
ze wsparciem z Agencji od 2008
roku.

Bardzo interesuj¹c¹ propozycj¹
dla gospodarstw prowadz¹cych
produkcjê mleka i utrzymuj¹cych
byd³o, bêd¹ p³atnoœci do byd³a (od
3 do 30 sztuki poni¿ej 24 m-ca
¿ycia, niezale¿nie od p³ci) oraz p³at-
noœci do krów (równie¿ w prze-
dziale od 3 do 30 sztuki ale ju¿
powy¿ej 24 m-ca ¿ycia). Obydwie
p³atnoœci maj¹ byæ dostêpne
w kwocie ok. 70 euro/szt. W prak-
tyce oznacza to, ¿e œrednie gospo-
darstwa mleczne bêd¹ mog³y uzy-

skaæ p³atnoœci czêsto do wszyst-
kich, lub do wiêkszoœci sztuk
utrzymywanego byd³a.

Kolejn¹ nowoœci¹ dostêpn¹ ju¿
dla wszystkich gospodarstw bêdzie
dop³ata dodatkowa, w wysokoœci
ok. 41 euro/ha wyp³acana od 3 do
30 ha gruntów zakwalifikowanych
do wspomnianej wy¿ej JPO, bez
¿adnych dodatkowych wymogów
oraz p³atnoœæ dla m³odych rolni-
ków, wyp³acana beneficjentom do
40 roku ¿ycia do powierzchni od
1 do 50 ha uprawianych gruntów
w wysokoœci ok. 62 euro/ha, rów-
nie¿ bez dodatkowych wymogów.

Obok wspomnianych ju¿ wy¿ej
p³atnoœci do byd³a i krów, dostêp-
ne bêd¹ równie¿ inne, powi¹zane
z produkcj¹, jak np. p³atnoœci do
buraków cukrowych, owoców
miêkkich czy godne uwagi p³atno-
œci do roœlin wysokobia³kowych do
których projektowana stawka oscy-
luje wokó³ 326 euro/ha.

Zupe³n¹ nowoœci¹ bêdzie mo¿-
liwoœæ uzyskania dop³at przy pro-
wadzeniu produkcji rolniczej na
powierzchni poni¿ej 1 ha. Istotna
tu bêdzie kwota p³atnoœci do pro-
dukcji, w wysokoœci minimum
200 euro wynikaj¹ca z utrzymy-
wanych zwierz¹t – w tej sytuacji
obok p³atnoœci do tych sztuk bê-
dzie mo¿na uzyskaæ równie¿ p³at-
noœci do dzia³ek, gospodaruj¹c na
powierzchni poni¿ej 1 ha.

Wœród nowych obowi¹zków rol-
ników nale¿y zwróciæ uwagê na te

zwi¹zane z p³atnoœciami z tytu³u
praktyk rolniczych korzystnych
dla klimatu i œrodowiska, tzw. p³at-
noœciami za zazielenianie w wyso-
koœci ok. 74 euro/ha. Gospodar-
stwa wiêksze, te o powierzchni
ponad 10 i ponad 15 ha gruntów
ornych, bêd¹ musia³y prowadziæ –
zale¿nie od powierzchni – przy-
najmniej 2 b¹dŸ 3 uprawy oraz
utrzymywaæ przynajmniej 5% ob-
szarów proekologicznych. Z do-
œwiadczeñ ARiMR czy PZDR po-
chodz¹cych z wieloletnich, bezpo-
œrednich kontaktów z rolnikami,
wysnuæ mo¿na jednak wniosek, i¿
wspomniane wymogi nie bêd¹ sta-
nowiæ istotnego problemu dla
wiêkszoœci gospodarstw.

Ciekaw¹ propozycj¹ dla naj-
mniejszych gospodarstw, tj. tych
otrzymuj¹cych dop³aty bezpoœred-
nie do wysokoœci 1250 euro, bê-
dzie system dla ma³ych gospo-
darstw, którego uczestnicy otrzy-
mywaæ bêd¹ p³atnoœci w wysoko-
œci identycznej jak w systemie ogól-
nodostêpnym, a jednoczeœnie
bêd¹ zwolnieni z czêœci Agencyj-
nych kontroli czy ze wspomnia-
nych wy¿ej wymogów p³atnoœci za
zazielenianie, bez jej utraty.

Przekazane przez Dyrektora
Marka Ordyczyñskiego oraz Kie-
rownika Paw³a Cholewiaka infor-
macje wzbudzi³y du¿e zaintereso-
wanie rolników, pad³o sporo szcze-
gó³owych pytañ. Spotkanie za-
koñczy³o siê zapewnieniem ze stro-
ny Agencji o bie¿¹cym udostêp-
nianiu wszelkich dostêpnych in-
formacji dotycz¹cych nowych p³at-
noœci i nowych obowi¹zków rol-
ników od przysz³ego, 2015 roku
a tak¿e o bardzo ciekawym pro-
jektowanym Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, w którym kontynuowanych
bêdzie wiêkszoœæ dzia³añ np. in-
westycyjnych z lat ubieg³ych.

BP ARiMR w Le¿ajsku

Bli¿sze informacje oraz kontakt
z pracownikami ARiMR:

Podkarpacki Oddzia³ Regionalny
w Rzeszowie, al. T. Rejtana 36,

tel. 17 875 60 00,
Le¿ajskie Biuro Powiatowe,

ul. Mickiewicza 20,
tel. 17 240 67 00
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Akcja informacyjno-edukacyjna ma zachêciæ
osoby pal¹ce, a przede wszystkim kobiety w wie-
ku prokreacyjnym do podjêcia próby rzucenia
palenia.

Jeœli spodziewasz siê dziecka, lub zamierzasz
zajœæ w ci¹¿e – rzuæ palenie poniewa¿:
– u pal¹cych kobiet znacznie wzrasta ryzyko

wystêpowania samoistnych poronieñ,
– mo¿e wyst¹piæ przedwczesny poród,
– œmiertelnoœæ oko³oporodowa noworodków

pal¹cych kobiet jest prawie o 20% wy¿sza od
przeciêtnej,

– nikotyna przyspiesza akcjê serca p³odu i ob-
kurczanie naczyñ krwionoœnych,

– tlenek wêgla, zawarty w dymie tytoniowym
³¹cz¹c siê z hemoglobin¹ dziecka ogranicza
dop³yw tlenu do rozwijaj¹cego siê p³odu –
mo¿e dojœæ do przewlek³ego niedotleniania
dziecka,

– dzieci matek pal¹cych rodz¹ siê z ni¿sz¹ mas¹
urodzeniow¹ – œrednio o 250g i s¹ bardziej nara-
¿one na wyst¹pienie „zespo³u nag³ej œmierci
³ó¿eczkowej”,

– palenie tytoniu ma równie¿ niekorzystny
wp³yw na iloœæ i jakoœ mleka pal¹cej matki.

PAÑSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LE¯AJSKU
informuje

20 listopada 2014 r. rozpoczê³a siê ogólnopolska kampania pt. „Rzuæ Palenie Razem z Nami”, która jest
jednym z elementów „Profilaktycznego Programu Ograniczania Zdrowotnych Nastêpstw Palenia Tytoniu
w Polsce. Cele i zadania na lata 2014-2018”.

Poradnik konsumenta:

Niezgodnoœæ towaru z umow¹
obejmuje wady fizyczne (np. od-
klejona podeszwa w bucie), nie-
kompletnoœæ (np. brak pilota do
telewizora), brak w³aœciwoœci o ja-
kich zapewniaj¹ reklamy b¹dŸ
sprzedawca (np. proszek do pra-
nia nie usuwa uporczywych plam)
oraz przypadki gdy nabyta rzecz
nie nadaje siê do tego, do czego
jest zwykle u¿ywana (np. mrozo-
odporne p³ytki nie s¹ odporne na
niskie temperatury) oraz nieprawi-
d³owy monta¿. Je¿eli towar zaku-
piony w sklepie jest niezgodny z
umow¹ konsument w ci¹gu dwóch
lat od zakupu ma prawo z³o¿yæ do
sprzedawcy reklamacjê ¿¹daj¹c jego
naprawy albo wymiany na nowy.

Urz¹d stale monitoruje rynek
sprzeda¿y konsumenckiej badaj¹c
m.in. regulaminy sklepów. Wyda-
ne ostatnio decyzje œwiadcz¹ o tym,
¿e nie wszyscy handlowcy znaj¹
prawo.

Ograniczanie odpowiedzialnoœci
przedsiêbiorcy

W ulotce informacyjnej do³¹-
czanej do towarów zakupionych

Reklamacja

– konsumencie uwa¿aj
- Po odejœciu od kasy reklamacji nie uwzglêdnia siê – brzmi znajomo?
Ograniczanie odpowiedzialnoœci sprzedawcy i naruszanie terminów
dotycz¹cych zg³aszania zastrze¿eñ odnoœnie zakupionego towaru – to
przyk³ady niezgodnych z prawem praktyk handlowców. 25 grudnia
zmieniaj¹ siê regulacje dotycz¹ce reklamacji. Przypominamy jakie
mamy prawa, gdy produkt kupiony w sklepie jest wadliwy.

w sieci sklepów odzie¿owych zna-
laz³o siê zastrze¿enie, ¿e reklama-
cji podlegaj¹ wy³¹cznie ukryte wady
fabryczne, które powsta³y z przyczyn
techniczno-materia³owych. Nato-
miast wed³ug regulaminu dystry-
butora paneli grzewczych, odpo-
wiedzialnoœæ sprzedawcy by³a ogra-
niczona tylko do zakresu wyzna-
czonego przez producenta. Urz¹d za-
kwestionowa³ praktyki tych przed-
siêbiorców poniewa¿ odpowie-
dzialnoœæ sprzedawcy za oferowa-
ny towar obejmuje nie tylko ukry-
te wady fabryczne czy usterki okre-
œlone przez producenta. Konsu-
ment ma prawo z³o¿yæ reklama-
cje zawsze, gdy nabyty towar
posiada wady (np. rzecz sprzeda-
na nie nadaje siê do tego, do cze-
go jest zwykle u¿ywana).

Naruszanie terminów dotycz¹cych
reklamacji

Sklep internetowy zastrzega³, ¿e
ewentualne reklamacje nale¿y sk³a-
daæ niezw³ocznie po otrzymaniu pro-
duktu i stwierdzeniu niezgodnoœci.
Natomiast dystrybutor paneli
grzewczych wymaga³ aby ewentu-

aln¹ reklamacjê zg³osiæ w ci¹gu 3
dni od stwierdzenia usterek. Urz¹d
zakwestionowa³ praktyki tych
przedsiêbiorców, poniewa¿ zgod-
nie z prawem na z³o¿enie rekla-
macji wadliwego towaru konsu-
ment ma 2 miesi¹ce od wykry-
cia usterki. Inny przyk³ad naru-
szania terminów dotycz¹cych re-
klamacji to praktyki internetowe-
go sprzedawcy, który zastrzega³, ¿e
w przypadku, ¿¹dania naprawy
termin na rozpatrzenie reklama-
cji wynosi 21 dni. Tymczasem
sprzedawca powinien odpowie-
dzieæ na reklamacjê w terminie
14 dni. Brak odpowiedzi jest,
zgodnie z prawem, traktowany
jako uznanie reklamacji przez
przedsiêbiorcê.

Utrudnianie dochodzenia praw
Sieæ sklepów zastrzega³a, ¿e re-

klamacje mo¿na zg³aszaæ jedynie
z paragonem. Tymczasem zgod-
nie z prawem paragon nie jest
jedynym mo¿liwym dowodem
potwierdzaj¹cym zakup towaru
w danym sklepie. Konsument
mo¿e potwierdziæ zawarcie trans-
akcji tak¿e w inny sposób np.
przedstawiaj¹c wyci¹g z historii
transakcji dokonanych na rachun-
ku bankowym za pomoc¹ karty
p³atniczej. Praktyka spó³ki wpro-
wadza³a konsumentów w b³¹d
i mog³a prowadziæ do tego, ¿e

Biuro Powiatowego Rzecznika
Konsumentów

czynne jest we wtorek
i czwartek w godz. 7:30-15:30

w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Le¿ajsku

przy ul. Kopernika 8
pok. 102

klient zrezygnuje z dochodzenia
swoich praw z tytu³u niezgodno-
œci towaru z umow¹.

Nowe przepisy
25 grudnia 2014 roku wcho-

dzi w ¿ycie ustawa o prawach
konsumenta.  Oznacza to, ¿e
zmieni¹ siê niektóre przepisy do-
tycz¹ce sk³adania reklamacji na
wadliwy towar kupiony w sklepie.
Obecnie sk³adaj¹c reklamacjê kon-
sument ma prawo ¿¹daæ od sprze-
dawcy naprawy towaru lub jego
wymiany na nowy wolny od wad.
Dopiero kiedy oka¿e siê, ¿e spe³-
nienie jednego z powy¿szych
¿¹dañ nie jest mo¿liwe (np. brak
towaru w sklepie), mo¿na ¿¹daæ
obni¿enia ceny produktu lub od-
st¹piæ od umowy. Zgodnie z no-
wymi przepisami konsument bê-
dzie móg³ ¿¹daæ obni¿enia ceny
b¹dŸ odst¹pienia od umowy od
razu po stwierdzeniu istnienia
istotnej wady.

Nie zmieni siê czas na z³o¿enie
reklamacji – 2 lata od zakupu. Jed-
nak zgodnie z nowymi przepisa-
mi z 6 do 12 miesiêcy zostanie
wyd³u¿ony korzystny dla konsu-
menta okres kiedy przyjmuje siê,
¿e usterka istnia³a w chwili
sprzeda¿y.

www.uokik.gov.pl

Dlatego nie zastanawiaj siê
– rzuæ palenie ju¿ dziœ!



18

��DOOKO£A ŒWIATA

KURIER POWIATOWY � 11/2014 (128)

artyku³ nr 26

Ile to ju¿ razy po kilku godzi-
nach jazdy samochodem, o œwicie
stajemy przed portem lotniczym
w Warszawie. Po raz kolejny wyru-
szamy na bliski wschód, tym ra-
zem do Jordanii. Jednak ze wzglê-
du na koszty nie lecimy bezpo-
œrednio do Ammanu, stolicy tego
pustynnego pañstwa, a do egip-
skiego Sharm El Sheikh. Tu prze-
siadamy siê na autobus jad¹cy
przez pó³wysep Synaj w kierunku
Taby. Po kilku godzinach jazdy je-
steœmy na przystani w najdalej
wysuniêtym na pó³noc mieœcie
Egiptu. St¹d po krótkiej odpra-
wie, ³odzi¹ wyp³ywamy do Jorda-
nii. Przed nami pó³toragodzinny
rejs po zatoce Akaba. Chroni¹c siê
przed upalnym s³oñcem, chowa-
my siê pod p³ócienne markizy,
spod których spogl¹damy na wie-
¿owce Izraelskiego Eliatu, które
dziêki rezolucji ONZ z 1947 roku
w sprawie podzia³u Palestyny na
dwa pañstwa: ¿ydowskie i arabskie
znalaz³o siê w posiadaniu Izraela.

Powoli zbli¿amy siê do l¹du.
Przed nami Jordania. Kraj, który
dziêki umiejêtnej polityce, uwiel-
bianego przez Jordañczyków kró-
la Abdullacha, pozdrawiaj¹cego
nas z wielkich billboardów i zdjêæ

znajduj¹cych siê w ka¿dym domu
i urzêdzie, cudem unika konflik-
tów z s¹siadami. Jordania otoczo-
na zwaœnionymi krajami stara siê
zachowaæ wizerunek bezpieczne-
go i przyjaznego dla turystów kra-
ju. Niestety w ostatnich latach
wokó³ Jordanii ponownie zawrza-
³o. W Syrii w bratobójczej walce
gin¹ tysi¹ce ludzi. Izrael walczy
z Palestyñczykami, a Jordania cier-
pi z powodu drastycznie spadaj¹-
cej liczby turystów. Pomimo bli-
skoœci konfliktów, Akaba jest na-
dal bezpieczniejsza ni¿ wieczorne
spacery po ulicach wielu europej-
skich miast. Prawie milion osób
co roku odwiedza to wciœniête
pomiêdzy Izrael i Arabiê Saudyjsk¹,
licz¹ce nieca³e 30 km d³ugoœci,
wybrze¿e. Z Akaby Królewsk¹
Autostrad¹ ruszamy na pó³noc.
Tak nazywa siê jedna z najs³ynniej-

szych dróg Bliskiego Wschodu.
Droga jest atrakcj¹ sam¹ w sobie.
Wije siê przez ca³y kraj. Liczy so-
bie 5000 lat, a wzmianki o niej
mo¿na znaleŸæ w Ksiêdze Rodza-
ju. Drog¹ pod¹¿a³ Moj¿esz do Zie-
mi Obiecanej. Dzisiaj my jedzie-
my w stronê niewielkiej miejsco-
woœci Wadi Musa po³o¿onej na
zboczach 4-kilometrowej doliny.
PóŸno w nocy docieramy do hote-
lu, budz¹c z letargu obs³ugê. Kil-
ka formalnoœci i jesteœmy w typo-
wym skromnym arabskim poko-
ju hotelowym. P³ytki na pod³odze,
kilka mebli, puste œciany i to z³o-
wrogie, bia³e œwiat³o wydobywaj¹-
ce siê z jarzeniówek.

Rano podekscytowani ruszamy
w stronê jednej z najwiêkszych
atrakcji turystycznych œwiata – Pe-
try. W ci¹gu ostatnich lat op³ata
za wstêp do Czerwonego Miasta –

nazwa pochodzi od koloru ska³ –
wzros³a dziesiêciokrotne, co czyni
je jedn¹ z najdro¿szych atrakcji
archeologicznych. Ale jednocze-
œnie najbardziej wart¹ wydanych
pieniêdzy. Turyœci w Jordanii dziel¹
siê bowiem na dwie grupy. Jedni
ju¿ byli w Petrze, drudzy zamie-
rzaj¹ tam byæ. To jedno z kilku
miejsc na œwiecie, które jest nie-
przyzwoicie s³awne i warte wyda-
nych pieniêdzy.

Kilka tysiêcy lat temu w wyni-
ku trzêsienia ziemi ska³y rozst¹pi-
³y siê, tworz¹c pó³torakilometro-
wy korytarz. To Sik – wejœcie do
Zaginionego Miasta – skalna szcze-
lina miejscami na szerokoœæ dwóch
wielb³¹dów, posiada tak doskona³¹
akustykê, ¿e s³ychaæ szept osób
oddalonych o kilkaset metrów.
W¹wóz mo¿na pokonaæ konnymi
bryczkami, których w cudzys³owiu
– kierowcy, nie zwa¿aj¹c na pie-
szych gnaj¹ do celu. Warto jednak
przespacerowaæ siê pieszo dok³ad-
nie ogl¹daj¹c pozosta³oœci cieka-
wych p³askorzeŸb niegdyœ zdobi¹-
cych œciany w¹wozu. Fascynacja
skalnymi formacjami szybko mija,
kiedy docieramy do koñca w¹wo-
zu. Nagle pó³mrok przecinaj¹ ró-
¿owe promienie, a czarne ska³y
ods³aniaj¹ – jak kurtyna w teatrze
– widok, który dla wielu fotografi-
ków jest jednym z najpiêkniej-
szych na Ziemi. Potê¿na klasycz-
na fasada wygl¹da jakby by³a oœwie-
tlona tysi¹cami teatralnych reflek-
torów. Czy kry³ siê za ni¹ grobo-
wiec, œwi¹tynia czy skarbiec pe³en

Zaginione miasto
Petra – Jordania

Zaginione miasto
Petra – Jordania

�Der – Klasztor, najwiêksza i najwy¿ej po³o¿ona budowla miasta

�Sik – w¹wóz wiod¹cy do miasta �Skalne groty ods³oniête przez czas
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z³ota, dla turysty stoj¹cego w nie-
mym zachwycie nie ma to wiêk-
szego znaczenia. To doskona³e
piêkno jest cenniejsze od najcen-
niejszego kruszcu. Jej kolor zmie-
nia siê w zale¿noœci od ustawienia
s³oñca i pogody. Po pierwszym szo-
ku turyœci zatrzymuj¹ siê i próbuj¹
zrobiæ zdjêcie tylko po to, by po
powrocie do domu przekonaæ siê,
¿e na fotograficznej karcie s¹ dwa
abstrakcyjne czarne pasy i jasno-
ró¿owa plama w œrodku. Dalsze
próby oddania piêkna Petry,
koñcz¹ siê w wiêkszoœci równie¿
niepowodzeniem. Tylko wzrok jest
w stanie obj¹æ to, czego nie zrobi
najlepszy szerokok¹tny obiektyw.

Historia miasta nierozerwalnie
³¹czy siê ze staro¿ytnym ludem
Nabatejczyków, którym oko³o VI
wieku p.n.e. uda³o siê zadomowiæ
w lotnych piaskach pustyni. Zbu-
dowali niezwyk³e miasto, które
bogaci³o siê pobieraj¹c op³aty od
wêdruj¹cych karawan pielgrzy-
mów i handlarzy oraz poœrednic-
twa w handlu miedzy Afryk¹ Pó³-
nocn¹ i Mezopotami¹. Ironi¹ hi-
storii jest, ¿e równie¿ dzisiaj do-
chody Perty stanowi¹ g³ówne Ÿró-
d³o bud¿etu Jordanii. Nabatejczy-
cy rzeŸbili miasto za czasów Chry-
stusa. Ich pracê widzia³ ponoæ œw.
Pawe³. Dobrobyt Petry, nieustan-
nie jednak kusi³ s¹siadów. W 62
roku p.n.e. przeciwko Petrze wy-
prawi³ siê Pompejusz Marek, lecz
wycofa³ siê po otrzymaniu ³apów-
ki 300 talentów. Nie uda³o siê zdo-
byæ Petry królowi Judei, Herodo-

wi Wielkiemu ani Cesarzowi
Oktawianowi. Chocia¿ militarnie
nie zdobyta, Petra czu³a respekt
przed Rzymem i swoimi si³ami
wspiera³a imperium. Dawa³o to
w³adcom skalnego pañstwa status
sojusznika imperium. Stan for-
malnego sojuszu i wzglêdnej nie-
zale¿noœci Petry, trwa³ a¿ do cza-
sów cesarza Trajana, który zaj¹³
miasto w 106 r. i ustanowi³ w nim
stolicê nowej prowincji rzymskiej
– Arabii. W dalszym ci¹gu jednak
Petra by³a wa¿nym centrum han-
dlowym w regionie. Nic nie trwa
jednak wiecznie. Gdy w kolejnych
wiekach szlaki morskie wypar³y
karawany wielb³¹dów, pustynia
znowu zaw³adnê³a miastem. Na
prawie 1000 lat s³uch o mieœcie
zagin¹³. Sporadycznie przyje¿d¿a-
li tu tylko beduiñscy rabusie, strze-
laj¹c do kamiennych urn licz¹c na
z³oty deszcz. To miejsce do dziœ
urzeka swoj¹ magi¹ ka¿dego tury-
stê, tak jak w 1812 roku urzek³o
Johanna Burckhardta – pierwsze-
go od czasów krzy¿owców cz³owie-
ka zachodu, który zobaczy³ Petrê.
Miejsce sta³o siê jednak s³ynne
w œwiecie dopiero po tym, jak na-
krêcono tu jeden z odcinków fil-
mu o przygodach legendarnego
archeologa-odkrywcy – Indiany
Jones’a.

Idziemy dalej, pozostawiaj¹c za
sob¹ skalny Sik i skarbiec Faraona.
Z bliska z niedowierzaniem ogl¹-
damy fragmenty ods³oniêtej ska-
³y, na której niczym tort – poszcze-
gólne warstwy zachwycaj¹ swymi

barwami. Mijamy kolejne grobow-
ce królewskie i wspó³czesnych Be-
duinów, którzy docenili korzyœci
p³yn¹ce z turystyki. W okresie naj-
wiêkszego rozkwitu, miasto prze-
cina³a jedna g³ówna ulica (cardo
maximus), wy³o¿ona bia³ym mar-
murem. Na tarasach umiejscowio-
ne by³y trzy du¿e rynki otoczone
sklepami, œwi¹tyniami, pa³acami
i grobowcami. Z rzymskich cza-
sów pozosta³y ruiny teatru, nim-
feum i ³aŸni. W mieœcie ¿y³o wów-
czas 30 tysiêcy mieszkañców. Przed
nami jeszcze jedna wyprawa. Ru-
szamy na godzinn¹ wspinaczkê po
kamiennych schodach i wystê-
pach do równie wspania³ego miej-
sca, jakim jest skarbiec. Powoli po-
konujemy kolejne stopnie z utê-
sknieniem poszukuj¹c cienia. £yk
wody, kolejnych kilka stopni,
chwila odpoczynku i ponownie do
góry. Kolejny punkt widokowy,
kolejne zdjêcia i w górê. Dla miej
wytrawnych turystów wspó³czeœni
Beduini, potomkowie Nabatejczy-
ków, oferuj¹ wjazd na górê na
osio³ku. Jakoœ nie byliœmy przeko-
nani do tego œrodka transportu
patrz¹c jak cieniutkie nó¿ki nie-
wielkich osio³ków nios¹ ciê¿ar
potê¿nych Europejczyków. Choæ
byliœmy pod wra¿eniem pewnoœci
kroku i wytrwa³oœci tych d³ugo-
uchych stworzeñ. Po nieca³ej go-
dzinie wspinaczki jesteœmy na gó-
rze. Jeszcze ostatni zakrêt i naszym
oczom ukazuje siê imponuj¹ca
budowla boga Duszary, zwana
równie¿ Der czyli klasztor. Nazwa

pochodzi z okresu bizantyjskiego,
kiedy to w budowli tej rzeczywi-
œcie znajdowa³ siê klasztor chrze-
œcijañski. Jest to budowla na pierw-
szy rzut oka podobna do skarbca,
jednak¿e jest od niego znacznie
wiêksza i okazalsza. Powsta³a naj-
prawdopodobniej w okresie pano-
wania ostatniego króla nabatej-
skiego – Rabela II. Trudno wyobra-
ziæ sobie, jaki wysi³ek i ogrom in-
wencji w³o¿ono by stworzyæ takie
budowle. A przecie¿ dzisiaj, za-
chwycamy siê tylko namiastk¹
tego co pozosta³o. Po krótkim od-
poczynku ruszamy jeszcze wy¿ej,
na szczyt góry z której rozpoœciera
siê wspania³y widok na ca³y ma-
syw i wciœniêty w skalny uskok
klasztor. I tutaj dotarli sprzedaw-
cy pami¹tek, którzy swoj¹ muzyk¹
wspaniale wpisuj¹ siê w otaczaj¹c¹
sceneriê.

Opuszczamy to magiczne, je-
dyne w swym rodzaju miejsce.
Nawet teraz gdy widzieliœmy ju¿
tyle innych piêknych miejsc, Pe-
tra bêdzie zajmowaæ wœród nich
pozycjê specjaln¹: tak¹ z wyró¿-
niaj¹c¹ siê tabliczk¹ – „Marzenia
siê spe³niaj¹.” W 1985 roku Petra
zosta³a wpisana na listê œwiatowe-
go dziedzictwa UNESCO,
a w 2007 roku zosta³a og³oszona
jednym z siedmiu nowych cudów
œwiata.

Tekst, zdjêcia Ireneusz Wo³ek

�Wspomnienie karawan, które przynio-

s³y dobrobyt miastu

�Tutaj wszystkie stworzenia szukaja cie-

nia

�Skalne grobowce

�Skarbiec Faraonów – najs³ynniejszy zabytek Petry

�M³odzi beduini �Mieszkanka Petry

www.niezwyklyswiat.com

You Tube Niezwykly

Swiat Petra
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Liga powiatowa w pi³ce no¿nej
dzieci i m³odzie¿y sezon 2014 r.
zosta³a zakoñczona. By³a to ju¿ to
XIV edycja trampkarzy, XII edycja
m³odzików, X edycja juniorek roz-
grywana w podobnej formule od
roku 2001. Liga prowadzona by³a
systemem wiosna – jesieñ, mecze
rozgrywane by³y na obiektach spor-
towych na terenie Powiatu Le¿aj-
skiego, systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”. Wiosenne mecze wy³oni³y
lidera i uk³ad tabeli, który by³ pod-
staw¹ do utworzenia par w turnie-
jach fina³owych rozgrywanych
w okresie jesiennym. Turnieje fi-
na³owe rozgrywane by³y w syste-
mie play off. W rozgrywkach Ligi
powiatowej 2014 bra³y udzia³ dru-
¿yny m³odzie¿owe reprezentuj¹ce
poszczególne szko³y i kluby spor-
towe z terenu Powiatu Le¿ajskie-
go oraz dru¿yny reprezentuj¹ce
Gminê Tryñcza. W sezonie 2014
do udzia³u w rozgrywkach zosta³o

Liga Powiatowa
podsumowanie sezonu 2014

zg³oszonych 18 dru¿yny dziewcz¹t
i ch³opców (juniorki – 5 dru¿yn,
m³odzicy – 6 dru¿yn, trampkarze
– 7 dru¿yn), ponad 300 zawodni-
ków i zawodniczek.

W dniu 29.10.2014 r. w Dworze
Staroœciañskim w Le¿ajsku nast¹pi-
³o podsumowanie m³odzie¿owych
rozgrywek w pi³ce no¿nej dziewcz¹t
i ch³opców Powiecie Le¿ajskim
w ramach Ligii Powiatowej – Sezon
2014. Zosta³y og³oszone wyniki roz-
grywek i rozdano pami¹tkowe pu-
chary oraz nagrody dla wszystkich
dru¿yn bior¹cych udzia³ w rozgryw-
kach. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych, organizatorzy rozgrywek pi³-
karskich oraz przedstawiciele dru-
¿yn bior¹cych udzia³ w letnich roz-
grywkach pi³karskich.

W spotkaniu, które poprowa-
dzi³a Pani Katarzyna Mach-Waw-
rzaszek Dyrektor Oœrodka Kultu-
ry w Grodzisku Dolnym uczestni-
czy³o ponad 60 osób. Puchary za
miejsca I – III oraz cenne nagrody
i dyplomy dla pozosta³ych uczest-
ników rozgrywek, wrêczali: pan

Marek Kogut Wicestarosta Le¿aj-
ski, pan Arkadiusz Telka Z-ca Wój-
ta Gminy w Grodzisku Dolnym
oraz przedstawiciele Powiatowego
Zrzeszenia Zespo³ów Sportowych
w Le¿ajsku, organizatora letnich
rozgrywek powiatowych 2014 –
Zbigniew Œliwa Prezes Zarz¹du
oraz Józef Miœ Sekretarz.

Rozgrywki ju¿ tradycyjnie by³y
zorganizowane przez Powiatowe
Zrzeszenie Zespo³ów Sportowych
w Le¿ajsku oraz Oœrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym przy wspar-
ciu finansowym Powiatu Le¿aj-
skiego, Gminy Le¿ajsk, Gminy
Grodzisko Dolne.

Zwyciêzcy poszczególnych
kategorii w ramach rozgrywek

Ligi Powiatowej 2014:
Juniorki – LKS „Grodziszczanka”
Grodzisko Dolne
M³odzicy – LKS „Grodziszczanka”
Grodzisko Dolne
Trampkarze – LKS Brzyska Wola

Zarz¹d Powiatowego Zrzeszenia
Zespo³ów Sportowych w Le¿ajsku
sk³ada serdeczne podziêkowania
dla Starosty Le¿ajskiego pana Jana
Kidy za objêcie patronatu nad roz-

grywkami powiatowymi oraz prze-
kazanie œrodków na ich przepro-
wadzenie i zakup nagród. Orga-
nizatorzy dziêkuj¹ równie¿ pani
Katarzynie Mach-Wawrzaszek
Dyrektorowi Oœrodka Kultury
w Grodzisku Dolnym za wspó³-
pracê w przeprowadzeniu rozgry-
wek pi³karskich i tym wszystkim,
którzy poœwiêcili swój czas, wie-
dzê i zaanga¿owanie w celu spraw-
nego przeprowadzenia rozgrywek.

Zwyciêskim dru¿ynom gratulu-
jemy, pokonanym ¿yczymy lep-
szych wyników w kolejnych roz-
grywkach, natomiast opiekunom
wytrwa³oœci w przekazywaniu po-
siadanej wiedzy m³odym adeptom
sportu.

ZŒ
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XXV Mistrzostwa Polski M³odzie¿owców
Maciej Jeziorowski Mistrzem Polski!  Daniel B³oñski Wicemistrzem, a Izabela Dec br¹zow¹ medalistk¹ Mistrzostw Polski Karate Kyokushin!

W tych najwa¿niejszych w se-
zonie zawodach dla tej grupy wie-
kowej (16-17lat) udzia³ wziê³o 110
karateków z 49 klubów z terenu
ca³ej Polski. Mistrzostwa pod pa-
tronatem Polskiego Zwi¹zku Ka-
rate zorganizowa³ Koszaliñski
Klub Kyokushin Karate. Oprócz
zdobywczyñ medali w zawodach
udzia³ wziêli zawodnicy LKKK –
Julia ¯ak, £ukasz Kak, Maciej
Mach i Hubert Fleszar, który wy-
gra³ jedn¹ walkê i zakwalifikowa³
siê do æwieræfina³u. Hubert w po-
jedynku o pud³o dos³ownie otar³
siê o medal, po 2 minutowej run-

dzie podstawowej i 2 min. dogryw-
ce przegra³ przez wskazanie sê-
dziów ostatecznie koñcz¹c swój
udzia³ na bardzo dobrym punkto-
wanym 6 miejscu. Ponadto w eki-
pie le¿ajskiego klubu byli te¿ sê-
dzia sensei Dariusz Burda i sekun-
dant senpai Adam Fleszar. Wszyst-
kim zawodnikom gratulujemy
dobrych wystêpów, serdecznie dziê-
kujemy i ¿yczymy dalszych sukce-
sów na drodze karate kyoku-
shin.Wyjazd zosta³ zorganizowa-
ny z pomoc¹ Zak³adów Chemicz-
nych „Silikony Polskie”.

DB

XVI Mistrzostwa Polski Juniorów W dniach 24-26 paŸdziernika
2014 r. w £odzi rozegrano I Grand
Prix Polski ¯aków w tenisie sto-
³owym.

Po eliminacjach wojewódzkich
i ogólnopolskich do turnieju g³ów-
nego przyst¹pi³o 65 ch³opców i 64
dziewczynki. Wœród nich Marcin
Doktor i Krystian Ko³odziej
z Arki £êtownia. M³odzi pingpon-
giœci - uczniowie IV klasy SP w Wól-
ce £êtowskiej zagrali bardzo dobrze
i mimo pechowego losowania
(szczególnie Krystiana) wywalczyli
bardzo wysokie miejsca: Marcin –
szóste, a Krystian – dziewi¹te.

3:2 z Zawiœlakiem (Piotrków Tryb.),

3:0 z Koœkiewiczem (NiedŸwiada D.),

3:0 z Zalewskim (Serock),

3:0 z Krzywniakiem (Drzonków).

Na uwagê zas³uguje udany re-
wan¿ Krystiana z Krzywniakiem
oraz to, ¿e Marcin by³ jedynym
zawodnikiem, który wygra³ seta ze
zwyciêzc¹ turnieju – Dawidem
Kosmalem.

Marcin otrzyma³ pami¹tkow¹ sta-
tuetkê, dyplom i nagrodê, a obaj
zawodnicy Arki zapewnili sobie
udzia³ (bez eliminacji wojewódz-
kich) w 2 GP Polski ¯aków w Brze-
gu Dolnym w ostatni weekend
przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.

Przygotowania i udzia³ tenisi-
stów sto³owych „Arki” w tych za-
wodach by³ mo¿liwy dziêki dota-
cjom Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna i Starostwa Powiatowego
w Le¿ajsku oraz sta³ym naszym
sponsorom: firmom Janusza Jani-
ka z Nowej Sarzyny i Pana Stanis³a-
wa Buczka z Nowego Kamienia.

js

15 listopada 2014 r. w Hali Mi-
strzów we W³oc³awku pod auspi-
cjami Polskiego Zwi¹zku Karate
odby³y siê jubileuszowe XXV Mi-
strzostwa Polski M³odzie¿owców
(18-21 lat). Organizatorem zawo-
dów by³ W³oc³awski Klub Karate
Kyokushin kierowany przez sen-
sei Jana Mazurkiewicza. W impre-
zie uczestniczy³o 110 licencjono-
wanych zawodników z 52 klubów
zrzeszonych w Polskim Zwi¹zku
Karate. Podopieczni sensei Dariu-
sza Burdy w tych mistrzostwach
zdobyli 4 medale i tyle punktowa-
nych miejsc, ¿e da³o to le¿ajskie-
mu klubowi 2 miejsce dru¿yno-
wo. Maciej Jeziorowski po wygra-
niu czterech walk w otwartej ka-
tegorii kumite lekki kontakt wy-
walczy³ z³oto i br¹z w kumite ful
kontakt - 75kg, Daniel B³oñski
wygrywaj¹c trzy walki przez waza-

I Grand Prix Polski ¯aków w £odzi

Szczegó³owe wyniki Marcina:

w fazie grupowej:

2:3 z Nale¿ytym (Piaseczno),

3:0 z Kaczanem (Solec Kuj.),

3:0 z Kamiñskim (£odŸ),

w fazie pucharowej:

3:1 z Bogaczem (Kraków),

3:1 z Zalewskim (Serock),

1:3 z Kosmalem (Limanowa),

o miejsca 5-8:

3:0 z Rutkowskim (Dzia³dowo),

2:3 z Wiœniewskim (Grodzisk Maz.).

Szczegó³owe wyniki Krystiana:

w fazie grupowej:

3:0 z Baziakiem (Nysa),

3:0 z Skórko (Jastrzêbie),

1:3 z Wnêkiem (Strzelin),

3:0 z Wszo³kiem (Dukla),

w fazie pucharowej:

0:3 z Krzywniakiem (Drzonków),

o miejsca 9-32 (turniej pocieszenia):

3:0 z G³azowskim (Strzelin),

Podczas rozegranych 25 paŸdziernika 2014 roku w Koszalinie XVI
Mistrzostwach Polski Juniorów Kyokushin Karate w ramach OMM
(Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y) bardzo dobrze zaprezentowa³y
siê zawodniczki Le¿ajskiego Klubu Kyokushin Karate zdobywaj¹c br¹z
w konkurencji kumite - Natalia Stachula oraz br¹z w konkurencji kata
Katarzyna Burda.

Rewelacyjnie zaprezentowali siê zawodnicy Le¿ajskiego Klubu Ky-
okushin Karate zdobywaj¹c 4 medale oraz dru¿ynowo Wicemistrzo-
stwo Polski we W³oc³awku.

ri zdoby³ srebrny medal w najciê¿-
szej kategorii wagowej mistrzostw,
a Izabela Dec zajê³a trzecie miej-
sce w otwartej kategorii kumite
lekki kontakt i 7 miejsce w kon-
kurencji kata. Oprócz wymienio-
nych medalistów w ekipie znaleŸ-
li siê równie¿ Ewa Sobi³o, Marcin
Miœ i Rados³aw Fleszar. Jest to naj-
wiêkszy sukces dru¿ynowy LKKK
w imprezie rangi Mistrzostw Pol-
ski. Kierownikiem ekipy i jednym
z sêdziów zawodów by³ sensei Da-
riusz Burda, a sekundantami za-
wodników trenerzy senpai Leszek
Kurasz i sensei Piotr Jeziorowski.
Le¿ajski Klub Kyokushin Karate
sk³ada zawodnikom  gratulacje za
bardzo dobre wystêpy. Serdecznie
dziêkujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów na drodze karate kyoku-
shin.

DB
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Uroczystoœæ odby³a siê w Mu-
zeum Ziemi Le¿ajskiej. Wziêli
w niej udzia³ stypendyœci i ich ro-
dzice oraz opiekunowie, dyrekto-
rzy szkó³ bior¹cych udzia³ w pro-
gramie, przedstawiciele darczyñ-
ców oraz partnerów programu.
Spotkanie uœwietnili swoimi wy-
stêpami muzycznymi: stypendy-
sta £ukasz Urbañski w towarzy-
stwie solistki Magdaleny Piestrak
z grupy Meritum dzia³aj¹cej przy
Miejskim Centrum Kultury
w Le¿ajsku oraz goœcinnie kwar-
tet smyczkowy z Pañstwowej Szko-
³y Muzycznej w Le¿ajsku w sk³a-
dzie: Sylwia Sulikowska, Aleksan-
dra Woœko, Patrycja Leniart.

W tym roku, podobnie jak
w latach ubieg³ych, w programie
stypendialnym wziêli udzia³ zdol-
ni i niezamo¿ni uczniowie gimna-
zjów z Gminy Le¿ajsk oraz dwóch

szkó³ œrednich z terenu Powiatu
Le¿ajskiego. Do programu sp³y-
nê³o w sumie 73 wnioski.

Stypendyœci wybrani zostali
przez specjalnie powo³an¹ do tego
celu komisjê. W jej sk³ad weszli
przedstawiciele lokalnych samo-
rz¹dów oraz szkó³ bior¹cych udzia³
w programie, darczyñcy, lokalni
liderzy spo³eczni.

Kandydaci na stypendystów
oceniani byli pod wzglêdem trzech

kryteriów: œredniej ocen, uzyska-
nej w poprzednim roku szkol-
nym, szczególnych osi¹gniêæ
(udzia³ w olimpiadach przedmio-
towych, konkursach i zawodach
sportowych, aktywnoœæ spo³ecz-
na), a tak¿e wysokoœci dochodu
przypadaj¹cego na jednego cz³on-
ka rodziny.

Stypendium dla uczniów szkó³
œrednich wynosi w sumie 1500 z³,
a dla gimnazjalistów 750 z³. Œrod-

28 paŸdziernika 2014 r. oficjalnie wrêczone zosta³y stypendia przyznane przez Fundacjê Fundusz Lokalny
w Le¿ajsku na rok szkolny 2014/2015 grupie 31 uczniów ze szkó³ Powiatu Le¿ajskiego. Fundacja zosta³a
utworzona w 2009 roku przez Le¿ajskie Stowarzyszenie Rozwoju. Do dnia dzisiejszego w ramach prowadzo-
nego przez Fundacjê programu „Stypendium” ufundowano 625 stypendiów o wartoœci ponad pó³ mln z³.

OG£OSZENIE P£ATNE

ki wyp³acane s¹ przez okres 10 mie-
siêcy roku szkolnego. W sumie na
realizacjê programu w bie¿¹cym
roku szkolnym przeznaczono
30 tys. z³. Œrodki te pozyskano dziê-
ki dotacjom przekazanym przez
Fundacjê im. Stefana Batorego
w ramach programu „Równe Szan-
se – Lokalne Programy Stypendial-
ne” oraz Gminê Le¿ajsk, a tak¿e
dziêki wsparciu Rad Rodziców
dzia³aj¹cych przy Zespole Szkó³
Technicznych im. T. Koœciuszki
w Le¿ajsku i Zespole Szkó³ im.
I. £ukasiewicza w Nowej Sarzynie,
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dêb-
no, osób fizycznych, lokalnych
firm, wp³at tytu³em 1% podatku
dochodowego.

Zachêcamy
do finansowego wsparcia

programu.
Mo¿na to zrobiæ m.in.

przekazuj¹c Fundacji Fundusz
Lokalny w Le¿ajsku

1% podatku dochodowego.
Wystarczy do rocznego zeznania

podatkowego wpisaæ numer
KRS 0000328376.

Fundacja
Fundusz Lokalny

w Le¿ajsku
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31 grudnia 2014r. zakończy się realizacja projektu

„Aktywność zawodowa drogą do zatrudnienia

w powiecie leżajskim” realizowanego przez Powiat

Leżajski – Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku współ-

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-

mach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego

efekty już na tym etapie realizacji projektu chcemy

czytelnikom Kuriera powiatowego przedstawić.

� Okres realizacji projektu: 1.01.2013r. do

31.12.2014r.

� Całkowity budżet projektu: 1 438 803,99 zł

� Liczba osób objętych wsparciem: 138 (76

kobiet, 62 mężczyzn)

w tym:

� Okres realizacji I edycji projektu:  1.01.2013r.

do 31.12.2013r.

� Budżet  I edycji projektu: 714 150,96 zł

� Liczba osób objętych wsparciem w I edycji

projektu: 71 (45 kobiet, 26 mężczyzn)

� Okres realizacji II edycji projektu:

1.01.2014r. do 31.12.2014r.

� Budżet II edycji projektu: 724 653,03 zł

� Liczba osób objętych wsparciem w II edycji

projektu: 67 (31 kobiet, 36 mężczyzn)

Uczestnikami projektu są: osoby bezrobotne (ko-

biety i mężczyźni) zarejestrowane w Powiatowym

Urzędzie Pracy w Leżajsku, będące w szczególnej

sytuacji na rynku pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20

kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674) tj.: bezro-

botne powyżej 50-tego roku życia; bezrobotne nie-

pełnosprawne; bezrobotne długotrwale; bezrobotne

bez kwalifikacji zawodowych; bezrobotne bez do-

świadczenia zawodowego; bezrobotne bez wykształ-

cenia średniego; bezrobotne do 25 roku życia oraz

bezrobotni pozostali wymienieni w art. 49 Ustawy.

Wszystkie w/w grupy bezrobotnych borykają się

z brakiem pracy, u większości z nich występuje zbieg

niekorzystnych czynników, co czyni je najbardziej

spostrzeganymi i identyfikowanymi jako defawory-

zowane na rynku pracy. Projekt zapewnił komplek-

sowe wsparcie poprzez zastosowanie trzech róż-

nych instrumentów/form wsparcia dla każdego

uczestnika/czki, tj. Indywidualne Plany Działania

(IPD), Pośrednictwo pracy, Staże (max. 6 m-cy)

umożliwiając aktywniejsze poszukiwanie zatrudnie-

nia i nabycie praktycznych umiejętności w wykony-

waniu pracy.

Duży projekt – Duży sukces!!!

Powiat Leżajski – Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

 prezentuje efekty projektu:
pn. „Aktywność zawodowa drogą do zatrudnienia w powiecie leżajskim”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

W ramach projektu objęto wsparciem łącznie

138 osób bezrobotnych (76 kobiet, 62 mężczyzn)

w tym m.in.:

� 29 osób (16K, 13M) w wieku powyżej 50 ro-

ku życia;

� 16 osób (11K, 5M)  niepełnosprawnych;

� 118 osób73K, 45M) długotrwale bezrobot-

nych;

� 124 osób (71K, 53M) z terenów wiejskich.

Rezultaty poszczególnych form wsparcia przed-

stawiają się następująco:

� Indywidualne Plany Działania: objęto wspar-

ciem 138 (76K,62M) uczestników projektu,

każdy uczestnik odbył 3 spotkania z doradcą

zawodowym celem opracowania ścieżki roz-

woju zawodowego uwzględniając m.in. oczeki-

wania, predyspozycje i cele zawodowe, pozna-

jąc mocne i słabe strony, nabywając umiejętno-

ści poszukiwania i uzyskania zatrudnienia. Opra-

cowano 138 Indywidualnych Planów Działa-

nia dla 76 kobiet i 62 mężczyzn.

� Pośrednictwo pracy: objęto wsparciem 138

uczestników projektu (76K,62M), którzy uczest-

niczyli w trzech indywidualnych wizytach z po-

średnikami pracy oraz 135 uczestników projek-

tu (76K,59M) uczestniczyło w dwóch wizytach

z pracodawcami. Celem pośrednictwa pracy

było zdobycie praktycznych umiejętności w po-

szukiwaniu pracy w tym poprzez bezpośrednie

kontakty z pracodawcami.

Ważnym wydarzeniem w ramach Pośrednictwa

pracy było spotkanie z pracodawcami, w myśl zało-

żeń projektu zorganizowane zostało w celu nawią-

zania współpracy z pracodawcami zainteresowany-

mi zatrudnieniem uczestników w ramach projektu.

� Staże (max.6m-cy): tą formą wsparcia objęto

134 uczestników projektu (75K,59M), z czego

133 osoby (75K,58M) zakończyło staż zgodnie

z zaplanowaną ścieżką. Spośród tych osób 132

uczestników projektu (75K,57M) zdobyło prak-

tyczne umiejętności zawodowe podczas stażu.

Wsparcie to pozwoliło z jednej strony zaistnieć

osobom bezrobotnym będącym w szczególnej sy-

tuacji na rynku pracy, zdobyć doświadczenie za-

wodowe i nabyć praktyczne umiejętności wyko-

nywania pracy, a z drugiej strony dała możliwość

pracodawcom powierzenia stażyście określonych

zadań i czynności w celu sprawdzenia kandydata

pod względem przyszłego zatrudnienia.

Dodatkowo wsparciem towarzyszącym dla uczest-

niczek i uczestników projektu była możliwość sko-

rzystania ze zwrotu kosztów przejazdu za udział

w działaniach projektowych.

Wszystkie rezultaty twarde i miękkie zakładane

w ramach projektu zostały osiągnięte.

Niewątpliwie za sukces projektu a zwłaszcza, z uwagi

na fakt, że projekt objął tak trudną i liczną grupę

osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na

rynku pracy należy podkreślić ponadplanowy osią-

gnięty wskaźnik efektywności zatrudnieniowej po

odbytym stażu.

Osiągnięta efektywność zatrudnieniowa ogó-

łem wynosi 75% (przy zakładanej efektyw-

ności ogólnej na poziomie 33,33%).

Realizacja w/w projektu po zakończeniu wszyst-

kich działań przyczyniła się do podniesienia prak-

tycznych umiejętności w poszukiwaniu pracy i zdo-

bycia doświadczenia zawodowego przez osoby od-

bywające staż a tym samym uzyskanie zatrudnienia

u większości uczestników po stażu.

Realizacja tego typu projektów spełnia oczekiwa-

nia jego uczestników umożliwiając podjęcie przez

nich zatrudnienia, a dla beneficjenta to niewątpli-

wie największy sukces i motywacja do dalszych

wyzwań.

Realizatorzy projektu wszystkim uczestniczkom

i uczestnikom projektu życzą wielu sukcesów

osobistych oraz zawodowych na rynku pracy!!!

Agata Bechta (Kierownik projektu)

Projekt współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy
w Leżajsku

CZŁOWIEK

– NAJLEPSZA INWESTYCJA

Realizatorzy projektu

Powiat Leżajski
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Obecnie PCPR w Le¿ajsku koñ-

czy realizacjê drugiego etapu pro-

jektu, w którym uczestniczy³o:

- 11wychowanków rodzin za-

stêpczych i Domu Dziecka,

- 15 osób niepe³nosprawnych,

- 10 osób doznaj¹cych przemo-

cy w rodzinie.

W ramach powy¿szego etapu

przeprowadzone zosta³y nastê-

puj¹ce dzia³ania:

1. Trening kompetencji spo³ecz-
nych dla osób niepe³nospraw-

nych, wychowanków rodzin za-

stêpczych i osób doznaj¹cych

przemocy w rodzinie. Jego ce-

lem by³o m. in. zwiêkszenie ak-

tywnoœci spo³ecznej uczestników,

poprawa samooceny, nauka po-

zytywnej  komunikacji i asertyw-

noœci, radzenie sobie ze stresem.

2. Kursy edukacyjne (kompute-
rowy i jêzykowy) dla wychowan-

ków rodzin zastêpczych. Celem

kursów by³o zdobycie nowych

kompetencji oraz wiedzy przygo-

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LE¯AJSKU

koñczy realizacjê drugiego etapu projektu systemowego

pn. „Program aktywizacji spo³ecznej w powiecie le¿ajskim”
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego PO KL

Priorytet VII, Dzia³anie 7.1. Poddzia³anie 7.1.2.

PCPR w Le¿ajsku realizuje „Program aktywizacji spo³ecznej w powiecie le¿ajskim” w trzech etapach:

Etap I: od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Etap II: od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Etap III: od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

towuj¹cej do wchodzenia na ry-

nek pracy.

3. Krótkofalowa terapia psycho-
logiczna dla wychowanków ro-

dzin zastêpczych. Jej celem by³o

udzielenie indywidualnego po-

radnictwa i wsparcia psycholo-

gicznego z uwzglêdnieniem in-

dywidualnych cech i problemów

poszczególnych uczestników.

4. Turnus rehabilitacyjny dla

osób niepe³nosprawnych. Jego

celem by³a rehabilitacja spo³ecz-

na i zdrowotna uczestników pro-

jektu.

5. Kurs tkacki i ceramiczny dla

osób niepe³nosprawnych. Jego

celem by³o ogólne usprawnie-

nie, nabycie nowych umiejêtno-

œci, nauka zaradnoœci osobistej.

6. Warsztat terapeutyczny dla

osób doznaj¹cych przemocy

w rodzinie. Jego celem by³o pra-

ca nas stresem, z³oœci¹, fru-

stracj¹, konstruktywnymi zacho-

waniami i emocjami.

7. Specjalistyczne poradnictwo
prawne dla osób doznaj¹cych

przemocy w rodzinie. Jego ce-

lem by³o zwiêkszenie œwiadomo-

œci praw i uprawnieñ s³u¿¹cych

poprawie sytuacji ¿yciowej.

8. Sta¿ dla osób doznaj¹cych

przemocy w rodzinie. Jego ce-

lem by³a mo¿liwoœæ nabycia

umiejêtnoœci praktycznych do

wykonywania pracy przez zdo-

bywanie doœwiadczenia zawo-

dowego w miejscu pracy bez

nawi¹zywania stosunku pracy

z pracodawc¹ wed³ug ustalone-

go programu sta¿u na mocy

umowy zawartej przez PCPR

w Le¿ajsku z pracodawc¹.

Zapraszamy do udzia³u w rekrutacji do ETAPU III projektu w 2015 r.:
- osoby niepe³nosprawne,

- wychowanków rodzin zastêpczych.

Rekrutacja rozpoczyna siê w miesi¹cu grudniu 2014 r.
Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie proszone s¹ o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Le¿ajsku

ul. M. C. Sk³odowskiej 8, tel. 17 242 82 58
www.pcprlezajsk.pl/projekt

Wartoœæ ca³kowita projektu wy-
nosi 622 050,65 z³, z czego
556 735,34 z³ stanowi dofinanso-
wanie w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapita³ Ludzki Euro-
pejskiego Funduszu Spo³eczne-
go, zaœ 65 315,31 z³ wk³ad w³a-
sny Powiatu.
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