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W 2014 roku po raz trzeci Starosta Le¿ajski przyzna nagrodê
„Przyjaciel Powiatu Le¿ajskiego” szczególnie zas³u¿onym osobom
i instytucjom, które poprzez swoj¹ aktywnoœæ wspieraj¹ i przyczy-
niaj¹ siê do szeroko rozumianego rozwoju i promocji Powiatu
Le¿ajskiego w kraju oraz poza jego granicami.

Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: Osobowoœæ,
Spo³ecznik, Przedsiêbiorca. Termin sk³adania wniosków to 31 mar-
ca 2014 r. Formularz wniosku, jak równie¿ regulamin konkursu
mo¿na pobraæ ze strony www.starostwo.lezajsk.pl, zak³adka „Przy-
jaciel Powiatu”. Uroczyste wrêczenie nagród odbêdzie siê 7 maja
2014 r. podczas obchodów Dnia Powiatu Le¿ajskiego.

Serdecznie zapraszamy
do zg³aszania propozycji uhonorowania osób i instytucji

w odpowiednich kategoriach.

Marian Mi³obóg

Pod gwiazdami upalnej nocy
jutrzenka œwitu wschodzi.
Kaganek blasku na drodze rozlany
by zap³on¹ dzieñ w ró¿anym oddechu.
Srebrzysty woal mgie³,
na siwym koniu brodzi.
W poœwiacie b³êkitu odchodzi stary sen,
z mrocznej powieki zerwany
by ukoiæ pragnienie dr¿¹c¹ ros¹.
W ch³odnych porywach wiatru
zamilk³a bladoœæ, przez swawolny chór

pieœni skowronka.
G³osem polnego dzwonu
zastyg³a radoœæ porannej modlitwy.

Nawet poezji daremny trud

Okreœliæ piêkno porannych zórz,
gdzie na skrzyd³ach anio³ów
przybywa Sam Bóg,

bezszelestnie k³ad¹c

z³oty promieñ s³oñca na rydwanie
wiosennej mi³oœci.

III edycja Nagrody

Przyjaciel Powiatu

Le¿ajskiego!

Zarz¹d Dróg Powiatowych w Le¿ajsku

zawiadamia, ¿e w okresie wystêpowania wiosennych prze³omów

w 2014 roku na sieci dróg powiatowych bêd¹ wprowadzone

ograniczenia ruchu
Ograniczenia nie dotycz¹ regularnej komunikacji autobusowej

i gimbusów dowo¿¹cych uczniów do szkó³
z zachowaniem nominalnej liczby pasa¿erów.

Informacja od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz: 700-1500. Tel. 17 242 11 81.
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DZIEÑ KOBIET 8 MARCA
Z okazji Dnia Kobiet, pragniemy złożyć wszystkim Paniom

serdeczne życzenia, dużo zdrowia, szczęścia i radości.
Niech na Waszych twarzach zawsze gości uśmiech,

a każdy kolejny dzień niech stwarza niepowtarzalną okazję
do zadowolenia z życia.

Życzymy Wam spełnienia marzeń, zadowolenia z wykonywanej pracy
zawodowej, a w życiu osobistym dużo szczęścia i pomyślności.

Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego
Tadeusz Trębacz

Przewodniczący Zarządu Powiatu Leżajskiego
Jan Kida
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� Bezpieczeñstwo publiczne
w powiecie le¿ajskim nie odbiega
poziomem od innych porówny-
walnych powiatów w kraju. Z da-
nych za 2012 i 2013 r. wynika, ¿e
nast¹pi³ tu niewielki spadek prze-
stêpczoœci (z 1417 do 1281), w tym
o charakterze kryminalnym (z 845
do 766). – Trudno jednak przewidy-
waæ, czy mamy do czynienia
z trwa³ym trendem – powiedzia³ Sta-
nis³aw Wilczyñski, komendant
powiatowy policji w Le¿ajsku.
O ponad 8%, do 71 spad³ wskaŸ-
nik wykrywalnoœci, zaœ prze-
stêpstw kryminalnych do nieco
ponad 54%. Odnotowano w tym
czasie 1 zabójstwo oraz 3 œmiertel-
ne wypadki drogowe – w 2012 r.
oby³o siê bez zabójstw, natomiast
5 osób ponios³o œmieræ w wypad-
kach drogowych. Policja wystawi-
³a w 2013 r. o 20% wiêcej manda-
tów ni¿ w roku poprzednim,
g³ównie za wykroczenia drogowe
(4713 mandatów).

Radny Andrzej Chojnacki
wnioskowa³ o wiêksze zaintereso-
wanie policji nieoœwietlonymi ro-
werami poruszaj¹cymi siê po dro-
gach publicznych; radny Roman
Sza³ajko dopytywa³ o procedury
przebywania nietrzeŸwych w po-
mieszczeniach dla osób zatrzyma-
nych; radny Zdzis³aw Zawilski
postulowa³ o zmiany oznakowa-
nia dróg w Le¿ajsku.
� W 2013 r. jednostki ratowni-

czo-gaœnicze Komendy Powiato-
wej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Le¿ajsku podejmowa³y inter-
wencje w 770 przypadkach
(w 2012 r. – 772), z których 202
stanowi³y po¿ary. Straty z tego po-
wodu oszacowano na ponad
2,5 mln z³. Odnotowano tak¿e na-
wa³nice – w maju gwa³towna bu-
rza z gradem uszkodzi³a 18 budyn-
ków mieszkalnych oraz zabudo-
wania gospodarcze w Brzózie Kró-
lewskiej, kolejna w czerwcu do-
tknê³a Wolê Zarczyck¹ – skoñczy-
³o siê na podtopieniach, ewaku-
acji mienia, wypompowaniu wody

29 stycznia 2014 r. Rada Powiatu podjê³a uchwa³y:

�Nr LII/269/2014 w sprawie oddelegowania radnych do sk³adu

Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku,

�Nr LII/270/2014 sprawie okreœlenia wysokoœci dotacji z bud¿etu

powiatu dla niepublicznych szkó³ ponadgimnazjalnych prowa-

dz¹cych kwalifikacyjne kursy zawodowe,

�Nr LII/271/2014 sprawie wyra¿enia zgody na przekazanie Gminie

Le¿ajsk zadania publicznego nale¿¹cego do w³aœciwoœci Powiatu

Le¿ajskiego z zakresu zarz¹dzania odcinkami dróg powiatowych

nr 1271R Grodzisko Dolne – Cha³upki Dêbniañskie, nr 1243R

Jelna – Maleniska, nr 1238R £êtownia – Hucisko – Maleniska,

nr 1241R Hucisko – Ruda £añcucka – Przychojec – Le¿ajsk,

�Nr LII/272/2014 sprawie udzielenia pomocy finansowej Woje-

wództwu Podkarpackiemu na realizacjê zadania publicznego,

�Nr LII/273/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie Po-

wiatu na 2014 r.

�Nr LII/274/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji

sta³ych Rady Powiatu Le¿ajskiego na 2014 r.

Sesja Rady Powiatu

Wypadki i kolizje drogowe
w powiecie le¿ajskim

2013 r. 2012 r.

wypadki kolizje wypadki kolizje

miasto Le¿ajsk 4 117 4 116

gmina Le¿ajsk 16 83 7 66

Nowa Sarzyna 12 42 7 55

Grodzisko Dolne 6 7 0 14

Kury³ówka 2 15 0 27

Razem 40 264 18 278

Bezpieczeñstwo po¿arowe
na terenie powiatu le¿ajskiego

w 2013 r.

po¿ary inne fa³szywe

zagro¿enia alarmy

miasto Le¿ajsk 35 114 6

gmina Le¿ajsk 46 137 3

Nowa Sarzyna 88 217 4

Grodzisko Dolne 14 39 0

Kury³ówka 19 46 2

Razem 202 553 5

Przestêpstwa w powiecie le¿ajskim
2013 r. 2012 r.

zabójstwa 1 0

rozboje wymuszenia 8 44

bójki i pobicia 27 26

kradzie¿e 218 221

kradzie¿e z w³amaniem 123 138

zniszczenie mienia 73 77

przestêpstwa gospodarcze 91 114

przestêpstwa drogowe: 378 411

 w tym kierowanie w stanie nietrzeŸwym 358 398

przestêpstwa narkotykowe 66 115

z budynków oraz wykonaniu ob-
wa³owañ. Bogdan Ko³cz, komen-
dant powiatowy PSP w Le¿ajsku,
zwróci³ uwagê na niezadawalaj¹cy
stan zabezpieczenia po¿arowego
zespo³u zabytkowego bazyliki
i klasztoru OO. Bernardynów. Po-
prawy wymaga ca³y system zabez-
pieczeñ miêdzy innymi monito-
ring, drogi dojazdowe, zaopatrze-
nie obiektu w hydranty. W ra-
mach prowadzonych obecnie prac
rewaloryzacyjnych instalowany
jest system czujek dymnych, jed-
nak nie przewidziano jego bezpo-
œredniego po³¹czenia ze stra¿¹.

Sama zaœ jednostka po¿arnicza, by
prowadziæ skuteczn¹ akcjê ga-
œnicz¹, powinna mieæ podnoœnik
o wysiêgu 40 m. Tymczasem naj-
bli¿szy o takich parametrach jest
w Rzeszowie. Jego koszty zakupu
(2,7 mln z³) przekraczaj¹ mo¿li-
woœci le¿ajskiej PSP.

Wœród zak³adów przemys³o-
wych zagro¿onych du¿ym ryzy-
kiem powstania awarii B. Ko³cz
wymieni³ Zak³ady Chemiczne
„Organika Sarzyna” w Nowej Sa-
rzynie. Natomiast Elektrociep³ow-
niê Nowa Sarzyna, Zak³ad Che-
miczny „Sylikony Polskie” w No-
wej Sarzynie oraz Zak³ad Przetwór-
stwa Owocowo-Warzywnego „Hor-
tino” w Le¿ajsku zaliczy³ do za-
gro¿onych awari¹ o zwiêkszonym
ryzyku.

 Od 31 stycznia br. dzia³aj¹ca do
tej pory w Le¿ajsku, pod nr tele-
fonu 112 i 999, dyspozytornia
medyczna zostanie przeniesiona
do Rzeszowa i bêdzie wspólna dla
powiatów: rzeszowskiego, le¿aj-
skiego, ³añcuckiego i ni¿añskiego.
��Z informacji przed³o¿onej

przez Ireneusza Stefañskiego, na-
czelnika wydzia³u edukacji, zdro-
wia i kultury fizycznej wynika, ¿e
w szko³ach i placówkach oœwiato-
wych prowadzonych przez Powiat
Le¿ajski nauczyciele we wszystkich
grupach awansu zawodowego
osi¹gnêli w 2013 r. œrednie wyna-
grodzenie przewidziane przez
ustawê Karta nauczyciela. Tadeusz
Trêbacz, przewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu, podkreœli³, ¿e byliœmy wœród
samorz¹dów jednym z nielicznych

wyj¹tków, który nie musia³ wyp³a-
caæ dodatków wyrównawczych
i tym samym zaci¹gaæ dodatko-
wych zobowi¹zañ finansowych.
��Gmina Le¿ajsk otrzyma³a

w zarz¹dzanie odcinki dróg powia-
towych po³o¿one w Cha³upkach
Dêbniañskich, Maleniskach, Hu-
cisku i Przychojcu. Wykonane tam
zostan¹ chodniki o œredniej d³u-
goœci ok. 0,5 km.

W ramach realizacji projektu
„Trasy rowerowe w Polsce p³d.-
wsch.” obejmuj¹cego czêœciowo
drogi powiatowe na terenie Brzó-
zy Królewskiej i Przychojca, rada
udzieli³a Samorz¹dowi Wojewódz-
twa jako inwestorowi, pomocy fi-
nansowej w wysokoœci 240 tys. z³.

 (ja)

�Obrady Rady Powiatu Le¿ajskiego.
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Spotkanie, którego tematem
by³a nowa Strategia i Regionalny
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 odby³o siê w œrodê
22 stycznia br. W spotkaniu
z p. Marsza³kiem W. Ortylem
wziêli udzia³: radny Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego Stani-
s³aw Bartnik, Zarz¹d Powiatu
Le¿ajskiego, radni Rady Powiatu
Le¿ajskiego, Przewodnicz¹cy Rad

Wizyta Marsza³ka Województwa Podkarpackiego

Marsza³ek Województwa Podkarpackiego W³adys³aw Ortyl na
spotkaniu z samorz¹dowcami i przedsiêbiorcami w Powiecie
Le¿ajskim.

W³adys³awa Ortyla

Gmin z terenu powiatu, Burmi-
strzowie i Wójtowie Gmin z tere-
nu powiatu oraz terenów s¹sia-
duj¹cych, Dyrektorzy i Kierow-
nicy Jednostek Organizacyjnych

Powiatu oraz Dyrektorzy i Prezesi
przedsiêbiorstw.

Ze szczególnym zainteresowa-
niem Goœcie wys³uchali wyst¹pie-
nia Marsza³ka Województwa

Podkarpackiego, który przedsta-
wi³ za³o¿enia nowej Strategii
Województwa oraz RPO WP na
lata 2014-2020.Samorz¹dowcy
i przedsiêbiorcy chêtnie zadawali
pytania, które zwi¹zane s¹ z na-
szym regionem a szczególnie do-
tycz¹ce rozwoju powiatu i mo¿li-
woœci finansowych w nowej per-
spektywie. Nastêpnie, ofertê in-
westycyjn¹ Parku Przemys³owego
„Stare Miasto-Park ” przedstawi-
³a p. Marta Zygmunt – Prezes.
Piotr Zawada – Wiceprezes RARR,
zaprezentowa³ mo¿liwoœci pozy-
skiwania œrodków przez przedsiê-
biorców na przyk³adzie progra-
mów Polska Wschodnia i Inteli-
gentny Rozwój. Spotkanie by³o
¿ywe i interesuj¹ce. Obfitowa³o
w du¿¹ wymianê zdañ i pogl¹dów
na temat poruszanych spraw.

DM

Opady œniegu oraz silny wiatr
powoduj¹cy zawieje i zamiecie
œnie¿ne nie omin¹³ dróg powiato-
wych na terenie naszego powia-
tu. Du¿e iloœci nawianego œniegu
spowodowa³y utrudnienia, a na
kilku odcinkach uniemo¿liwi³y
ruch pojazdów. Do przywrócenia
przejezdnoœci u¿yto ciê¿kiego
sprzêtu. Najtrudniejsze warunki
na drogach powiatowych panowa-
³y na terenie Gmin Grodzisko
Dolne i Kury³ówka.

Marian Dudek
Kierownik Zarz¹du

Dróg Powiatowych w Le¿ajsku �Droga 1246R Jastrzêbiec.

�Droga 1266R Wólka Grodziska.

�Droga 1266R Wólka Grodziska.�Droga 1266R Wólka Grodziska.

Odśnieżanie na drogach powiatowychOdśnieżanie na drogach powiatowych
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Gender podzieli³o polityków.
Natomiast dla du¿ej czêœci spo-
³eczeñstwa s³owo to, nic nie
oznacza. Co kryje siê pod tym
pojêciem?

Encyklopedyczna definicja
oznacza – zespó³ zachowañ, norm
i wartoœci przypisanych przez kul-
turê do ka¿dej z p³ci zarówno
przyjmowanych przez kobiety
oraz mê¿czyzn, nie wynikaj¹cych
bezpoœrednio z biologicznych ró¿-
nic w budowie cia³a pomiêdzy
p³ciami. To inaczej to¿samoœæ
p³ciowa. Natomiast ideologia gen-
der, bo tego dotyczy problem, po-
lega na zamierzonym doprowadze-
niu do zatarcia ró¿nic pomiêdzy
p³ciami ju¿ we wczesnym etapie
dzieciñstwa. Wed³ug tej ideologii
dzieci powinny byæ wychowywa-
ne w taki sposób, aby nie wiedzia-
³y kim s¹; czy dziewczynk¹, czy
ch³opcem.

Komu ma s³u¿yæ owa ideologia?
Na pewno nie dzieciom. Jestem

przeciwnikiem wprowadzenia jej
do przedszkoli i szkó³. Obawiam
siê, ¿e wymuszanie na dzieciach
genderowskich zachowañ spowo-
duje u nich nieodwracalne zmia-
ny w psychice, które bêd¹ nega-
tywnie rzutowa³y na ich przy-
sz³oœæ. Oceniam j¹ jako dzia³ania
podejmowane wbrew naturze. Nie
ma racjonalnego powodu wpro-
wadzenia jej gdziekolwiek.

Czy gender to próba bezkarnego
propagowania œrodowisk homo-
seksualnych i robienie gruntu
pod lobby pedofilskie?

Domniemywaæ mo¿na, ¿e
dziecko wychowane bez przypisa-
nia cech p³ciowych, któremu nikt

Chroñmy

polskoœæ
Wywiad z Pos³em na Sejm RP
Stanis³awem O¿ogiem; cz³onkiem
Komitetu Politycznego PiS, Komi-
sji Finansów Publicznych, Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego
i Polityki Regionalnej, Podkomi-
sji sta³ej do monitorowania wy-
korzystania œrodków unijnych
oraz Podkomisji sta³ej ds. finan-
sów samorz¹dowych. W latach
2005-2007 wiceprzewodnicz¹-
cym Komisji Finansów Publicz-
nych. Poprzednio starost¹ rze-
szowskim i burmistrzem Soko³o-
wa Ma³opolskiego. �Pose³ na Sejm RP Stanis³aw O¿óg. Prezes Zarz¹du Prawa i Sprawiedliwoœci Okrêgu nr 23 – Rzeszów.

nie wyt³umaczy podstawowych ról
spo³ecznych na pewno bêdzie
³atwym ³upem œrodowisk homo-
seksualnych. Nie wyobra¿am so-
bie dziewczynki, która nie ma
œwiadomoœci, kim jest; nie wie, ¿e
w przysz³oœci urodzi dziecko i zo-
stanie matk¹, lub ch³opca, który
nie marzy o typowo mêskich za-
wodach, sportach. Dotychczas
zabawki, odmienne dla ka¿dej p³ci,
mia³y na celu wykszta³cenie u dzie-
ci konkretnych cech, przystosowa-
nie ich do ról spo³ecznych, które
bêd¹ pe³ni³y w doros³ym ¿yciu.
Gender zmierza do zniesienia tych
odmiennoœci. Ca³e ¿ycie tego po-
kolenia ma byæ podporz¹dkowa-
ne „równoœciowym” zasadom.

W kwestii gender podzielam
obawy g³oszone przez wysokich
hierarchów Koœcio³a Rzymskoka-
tolickiego, ¿e ma ona „ charakter
destrukcyjny wobec cz³owieka, re-
lacji miêdzyludzkich, a wiêc ca³e-
go ¿ycia spo³ecznego”. Gdyby na-
tura chcia³a, aby gatunek ludzki
nie dzieli³ siê na osobniki ¿eñskie
i mêskie, wówczas ka¿dy z nas
móg³by wydaæ na œwiat potomka.
Ideologia gender rodzi niebezpie-
czeñstwo sp³ycenia relacji miêdzy-
ludzkich, wprowadzenia byle ja-
koœci ¿ycia, pozbawienia go sen-
su. Wszyscy bêd¹ jednakowi,
a wiêc pedofilia, czy ma³¿eñstwa
homoseksualne bêd¹ norm¹
i czymœ tak powszechnym jak tra-
dycyjny zwi¹zek kobiety i mê¿czy-
zny. Dziœ wstêpujemy w zwi¹zek
ma³¿eñski po to, aby cieszyæ siê
potomstwem – za³o¿yæ rodzinê.
W przysz³oœci, gdy nie bêdzie ró¿-
nic p³ci powodem bycia razem
przez dwojga ludzi bêd¹ wy³¹cz-
nie aspekty fizyczne. Nale¿y po-

stawiæ pytanie, czy takiej przysz³o-
œci chcemy dla naszych dzieci?

Dlaczego nikt nie broni polskich
dzieci? Gdzie jest rz¹d? Gdzie
jest Rzecznik Praw Dziecka?

Wiele rzeczy w Polsce dzieje siê
za cichym przyzwoleniem rz¹du.
To jest zjawisko bolesne i niebez-
pieczne dla naszego kraju. Do-
strzegam ten problem i wielokrot-
nie publicznie o nim mówiê.
Uwa¿am, ¿e wszelkie nowe ideolo-
gie s¹ do przyjêcia tylko wówczas,
gdy nie szkodz¹ wychowaniu m³o-
dych Polaków. Mamy bogat¹
i dumn¹ historiê, g³êboko utrwa-
lon¹ to¿samoœæ narodow¹ bogat¹
kulturê, wielowiekowe tradycje
narodowe. Powinniœmy je pielê-
gnowaæ, zabiegaæ, aby by³y one
przekazywane naszym dzieciom.
Nie rozumiem, dlaczego Rz¹d RP
zamiast propagowaæ nauczanie
historii, wspiera zachodnie ideolo-
gie, szkodliwe spo³ecznie, które na
dodatek budz¹ ogromne kontro-
wersje.

Które wzorce powinny byæ pro-
pagowane, stanowiæ podstawê
programow¹ w przedszkolu
i szkole podstawowej?

Na pewno takie, dziêki którym
dzieci naucz¹ siê szacunku do dru-
giego cz³owieka, rodziców, osób
starszych. Wzorce patriotyczne,
o których dzisiaj w zasadzie ju¿ siê
nie mówi. Podczas szeœciu lat rz¹-
dów Platformy Obywatelskiej pod
pretekstem dostosowania do stan-
dardów Unii Europejskiej zmniej-
szono iloœæ godzin i zakres naucza-
nia historii. Skreœlono ze spisu lek-
tur pozycje ksi¹¿kowe, które wy-
rabia³y w m³odzie¿y patriotyczne

postawy. Obecnie dzieci nie po-
trafi¹ wymieniæ królów polskich,
a m³odzie¿ ma problem ze zrozu-
mieniem kwestii ¿ydowskiej w hi-
storii II wojny œwiatowej. Po-
wszechne staje siê mówienie, ¿e
obozy zag³ady za³o¿yli Polacy.

Ideologia gender wprowadzi
zamêt w umys³y dzieci. Skutecz-
nie odwróci uwagê rodziców od
innych bardzo wa¿nych kwestii
m.in. luk w podstawach progra-
mowych nauczanych przedmio-
tów w polskiej szkole.

Jako patriota i cz³owiek wyzna-
j¹cy zasady chrzeœcijañskiego wy-
chowania obawiam siê, ¿e w przy-
sz³oœci bêdziemy mieli do czynie-
nia z problemem nie tylko braku
to¿samoœci narodowej, ale przede
wszystkim ogromnej fali samo-
bójstw spowodowanych bezna-
dziejnoœci¹ ¿ycia, brakiem jakich-
kolwiek odnoœników moralnych.
Ideologia gender wychowa ludzi
bez hamulców moralnych i zasad
etycznych, którzy nie bêd¹ wiedzie-
li kim s¹. To stanie siê powodem
ich nieszczêœæ, zachwiania osobo-
woœci, beznadziei i bezsensu ¿ycia.

Najwybitniejszy z Polaków pa-
pie¿ Jan Pawe³ II mówi³, ¿e „przy-
sz³oœæ zaczyna siê dzisiaj, nie ju-
tro”. Apelujê gor¹co, do Szanow-
nych Pañstwa Czytelników – b¹dŸ-
my wszyscy stanowczo przeciwni
ideologiom odbieraj¹cym sens
¿ycia m³odego polskiego pokole-
nia.

Serdecznie dziêkujê Panu Po-
s³owi za ciekaw¹ rozmowê.

Monika Roman
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Szkolne Ko³o Wolontariatu
w Zespole Szkó³ im. Ignacego
£ukasiewicza w Nowej Sarzynie
dzia³a od dziesiêciu lat. Jedn¹
z pierwszych organizacji, z który-
mi nasze ko³o nawi¹za³o wspó³pra-
cê oraz g³ównym beneficjentem,
z którym wspó³pracujemy od sa-
mego pocz¹tku by³o Stowarzysze-
nie „Dobry Dom”, dzia³aj¹ce na
rzecz osób niepe³nosprawnych
oraz potrzebuj¹cych wsparcia
(dzieci oraz doros³ych o zaburzo-
nym rozwoju fizycznym, psy-
chicznym i mentalnym).

Nasi uczniowie chêtnie w³¹czaj¹
siê w ró¿norodne dzia³ania Stowa-
rzyszenia, pomagaj¹c w ich przy-
gotowaniu i organizacji. Wœród
tych zadañ warto wspomnieæ
o ogólnopolskiej zbiórce ¿ywno-
œci „Podziel siê posi³kiem” oraz
rokrocznie prowadzonych miko-
³ajkowych zbiórkach s³odyczy
i ¿ywnoœci, zorganizowanym
w 2006 roku pikniku integracyj-
nym po³¹czonym z przegl¹dem
twórczoœci osób niepe³nospraw-
nych pod has³em „Wakacje razem”
oraz kilku powiatowych przegl¹-
dach kolêd i pastora³ek osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹, którym patro-
nuje Stowarzyszenie. Wolontariu-
sze z naszej szko³y chêtnie poma-
gali te¿ przy pracach porz¹dkowo-

remontowych w przygotowywa-
nym przez „Dobry Dom” Cen-
trum Samodzielnego ̄ ycia w Woli
Zarczyckiej. Du¿¹ frajdê sprawia
im te¿ przygotowywanie zabaw,
konkursów i przedstawieñ miko-
³ajkowych dla dzieci przebywaj¹-
cych na oddziale dzieciêcym szpi-
tala w Le¿ajsku.

Niemal od samego pocz¹tku
dzia³alnoœci wolontariusze nasze-
go ko³a odwiedzaj¹ s¹siaduj¹cy ze
szko³¹ Dom Dziecka, pomagaj¹c
m³odszym wychowankom w na-
uce i dziel¹c z nimi czas wolny.
Na wsparcie naszych uczniów
mog¹ liczyæ tak¿e dzieci – pod-
opieczni Specjalistycznego Oœrod-
ka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie. Nawi¹zaliœmy równie¿
wspó³pracê z Podkarpackim Ho-
spicjum dla Dzieci w Rzeszowie –
wykonuj¹c np. kartki œwi¹teczne
na rzecz hospicjum czy uczestni-
cz¹c w zbiórce nakrêtek w ramach

Jêzyki obce s¹ niew¹tpliwie jed-
nymi z najbardziej lubianych
przedmiotów w szkole. Fakt ten
nie dziwi chyba nikogo, tym bar-
dziej, ¿e ka¿dy marzy o tym, by
bez przeszkód dogadaæ siê z miesz-
kañcami innych krajów. Sposo-
bów poszerzania tych zdolnoœci
jest wiele, a my, jako uczniowie
mo¿emy byæ tego œwiadkami na
dos³ownie ka¿dej lekcji, kiedy s³u-
chamy, czytamy b¹dŸ wyra¿amy
nasze opinie w obcym jêzyku. Po
takim „szkoleniu” jak zwykle nad-
chodzi moment sprawdzenia tych
wiadomoœci. A wtedy pojawiaj¹ siê
ró¿norodne konkursy.

Nasza szko³a równie¿ je orga-
nizuje, daj¹c uczniom mo¿liwoœæ
wykazania siê w ulubionej dzie-
dzinie. Ca³kiem niedawno, bo
6 grudnia 2013 r. tak¹ szansê mieli
mi³oœnicy jêzyka niemieckiego,

10 lat Szkolnego Ko³a Wolontariatu
w Zespole Szkó³

w Nowej Sarzynie

akcji „Nakrêæ siê na pomaganie”.
Nakrêtki zbieramy od kilku lat,
przekazuj¹c je tak¿e innym po-
trzebuj¹cym – dzieciom z terenu
naszego powiatu. Uczniowie s¹
tak¿e wolontariuszami Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.

Wolontariusze dzia³aj¹cy
w Szkolnym Kole Wolontariatu
nie tylko pomagaj¹, ale zdobywaj¹
te¿ wiedzê i rozwijaj¹ cenne umie-
jêtnoœci podczas organizowanych
zajêæ, ró¿nych form szkoleñ
i warsztatów. Pracê w kole rozpo-
czêliœmy od szkolenia przeprowa-
dzonego przez przedstawicielkê
Centrum Wolontariatu w Rzeszo-
wie. Odby³o siê równie¿ kilka szko-
leñ i warsztatów prowadzonych
przez pana Marka Piechutê i Sto-
warzyszenie „Dobry Dom”, po-
zwalaj¹cych wolontariuszom na
zapoznanie siê z asekuracj¹ i ró¿-
nymi formami pomocy osobom
niepe³nosprawnym na wózkach,

sposobami pokonywania barier ar-
chitektonicznych, obs³ugi ró¿ne-
go rodzaju sprzêtu pomocnicze-
go (jak schodo³az, pionizator) oraz
zasadami udzielania pierwszej po-
mocy ofiarom wypadków. Wolon-
tariuszy odwiedzi³a równie¿ przed-
stawicielka Podkarpackiego Hospi-
cjum dla Dzieci z Rzeszowa, opo-
wiadaj¹c o wolontariacie hospicyj-
nym i mo¿liwoœciach pomagania
dzieciom, bêd¹cym podopieczny-
mi Hospicjum. Cz³onkowie ko³a
mieli te¿ mo¿liwoœæ poznania spe-
cyfiki pracy we wspomnianych
instytucjach, którym pomagaj¹, to
jest Domu Dziecka i Specjalistycz-
nego Oœrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie.

W tym roku szkolnym w ró¿-
nych dzia³aniach inicjowanych
przez ko³o czy instytucje z nami
wspó³pracuj¹ce bierze udzia³
znaczna liczba m³odzie¿y –
w pierwszym pó³roczu w pracê na
rzecz innych zaanga¿owa³o siê nie-
mal 40 uczniów. By³o to wykony-
wanie kartek œwi¹tecznych na
rzecz Hospicjum i Specjalistycz-
ny Oœrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie, pomoc wy-
chowankom Domu Dziecka,
wspó³praca ze Stowarzyszeniem
„Dobry Dom” – zbiórka s³odyczy,
przedstawienie miko³ajkowe, prze-
gl¹d kolêd, wsparcie Wielkiej Or-
kiestry Œwi¹tecznej Pomocy.

Barbara ¯ak

Konkurs „Germanista 2013” w Zespole Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku
którzy wziêli udzia³ w konkursie
pod nazw¹ „Germanista 2013”.
Sk³ada³ siê on z dwóch etapów
i by³ adresowany do uczniów klas
pierwszych. Jego organizatork¹
by³a Pani Ma³gorzata Dery³o,
nauczycielka jêzyka niemieckie-
go w naszym liceum, która do³o-
¿y³a wszelkich starañ, by konkurs
by³ jak najbardziej udany. I tak
te¿ by³o...

Ju¿ na pierwszym etapie at-
mosfera by³a niezwykle sympa-
tyczna. Po dodaj¹cych otuchy s³o-
wach ka¿dy uczestnik otrzyma³
w³asny test. Sk³ada³ siê on z kilku
czêœci. Pierwsza obejmowa³a test
leksykalno-gramatyczny, druga
rozumienie tekstu czytanego, zaœ
trzecia pisanie e-maila do kole-
¿anki. Mimo i¿ zadania nie by³y
d³ugie, wymaga³y one od ka¿de-
go uczestnika dobrej znajomoœci

jêzyka niemieckiego. St¹d te¿ po-
cz¹tkowo mia³yœmy lekkie obawy.
Dlatego tym wiêkszym zaskocze-
niem okaza³o siê dla nas, ¿e obie
przesz³yœmy do nastêpnego eta-
pu. Naprawdê siê cieszy³yœmy,
chocia¿ od razu by³o jasne, ¿e
przed nami drugi, jeszcze trud-
niejszy etap.

Jak siê wkrótce okaza³o nasze
myœli by³y s³uszne, bo II etap, któ-
ry odby³ siê 10 stycznia 2014 r. oka-
za³ siê trudniejszy. Du¿o trudniej-
szy. Z ogromnymi ze zdumienia
oczami przez moment wpatrywa-
³yœmy siê w wype³nion¹ skompli-
kowanym tekstem kartkami. Trze-
ba przyznaæ, ¿e czytania by³o spo-

W dniu 15 stycznia 2014 r. odby³o siê podsumowanie konkursu i wrêczenie
nagród. I miejsce zdoby³a Monika Zieliñska z klasy 1e, II miejsce Ma³go-

rzata Rutowicz z 1d, III miejsce Martyna Pracoñ z 1a i Katarzyna Zyg-

munt z 1b. Wszyscy uczestnicy 2 etapu otrzymali upominki i dyplomy.
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Od organizatora konkursu:

Celem konkursu „Germanista 2013” by³o wy³onienie najlepszego ger-

manisty klas pierwszych, wzbudzenie wœród uczniów wiêkszej motywa-

cji do nauki jêzyka niemieckiego i pog³êbienia wiedzy o krajach niemiec-

kojêzycznych. Konkurs sk³ada³ siê z 2 etapów. W pierwszym etapie, do

którego przyst¹pi³o 25 uczniów, sprawdzane by³y zarówno ogólne jak

i szczegó³owe kompetencje jêzykowe uczestników. Na poziomie drugie-

go etapu, w którym wziê³o udzia³ 11 uczniów, trzeba by³o wykazaæ siê

nie tylko umiejêtnoœciami jêzykowymi, lecz tak¿e wiedz¹ z zakresu kul-

tury, historii, geografii krajów niemieckojêzycznych.

Organizatorem Konkursu by³o
Stowarzyszenie Przyjació³ Chóru
Collegium Cantorum w Che³m-
nie. W konkursie m³odzie¿ wraz
z dyrygentk¹ p. Barbar¹ Kuczek
bior¹ udzia³ nie pierwszy raz, oczy-
wiœcie za ka¿dym razem zdobywa-
j¹c tytu³y. Le¿ajski chór wyst¹pi³,
jako pierwszy. Zdaniem p. B. Ku-
czek chóry wystêpuj¹ce, jako pierw-
sze s¹ oceniane surowiej. P. B. Ku-
czek dodaje – Jeszcze nie zna siê pozio-
mu pozosta³ych uczestników, a ju¿ trze-
ba oceniæ pierwszych. Poziom tego-
rocznego konkursu by³ bardzo wy-

soki, wœród chórów wyst¹pi³y tak-
¿e chóry dzia³aj¹ce przy operach,
by³a to czo³ówka ogólnopolskich
chórów. Warto podkreœliæ, i¿ le¿aj-
ski chór by³ jedynym, jaki zakwali-
fikowa³ siê z Polski po³udniowo-
wschodniej. M³odzie¿ le¿ajskiego
liceum z pasj¹ podchodzi do ka¿-
dego wystêpu i zawsze ciê¿ko pra-
cuje na sukces, który i tym razem
uda³o siê osi¹gn¹æ. Po wystêpach
konkursowych wszystkie chóry
udaj¹ siê na rynek Che³mna, gdzie
na œwie¿ym powietrzu wystêpuj¹.
Og³oszenie wyników nastêpuje

By³ on odpowiedzi¹ na drama-
tyczn¹ sytuacjê dzieci w Sierra Le-
one, a jego g³ównymi celami by³y:
uœwiadomienie uczniom z jakimi
problemami borykaj¹ siê miesz-
kañcy krajów rozwijaj¹cych siê,
kszta³towanie wœród m³odych lu-
dzi postawy zaanga¿owania spo-
³ecznego oraz zebranie œrodków na
ratowanie ¿ycia dzieci w Sierra
Leone. Koordynatorami projektu
by³y panie: Ewelina Surma i Do-
rota D¹bek. W ramach akcji przez
radiowêze³ szkolny zosta³a nada-
na audycja poœwiêcona problemo-
wi zdrowia dzieci w Sierra Leone,
które cierpi¹ z powodu braku do-
stêpu do podstawowych szczepieñ
chroni¹cych przed œmiertelnymi

chorobami. Uczniowie mieli rów-
nie¿ mo¿liwoœæ obejrzenia filmów
edukacyjnych pokazuj¹cych
trudn¹ sytuacjê w krajach rozwi-
jaj¹cych siê. Nastêpnie w szkole
przeprowadzono zbiórkê pieniê-
dzy na szczepionki dla dzieci
w Sierra Leone. £¹cznie uda³o siê
zebraæ 1539 z³otych, które zosta³y
przelane na konto UNICEF. Ka¿-
da podarowana z³otówka, to jed-
no uratowane ¿ycie w Sierra Le-
one. Dziêkujemy wszystkim, któ-
rzy w³¹czyli siê do tej akcji eduka-
cyjno – pomocowej. Dziêki Wam
ponad tysi¹c dzieci zostanie ura-
towanych i bêdzie mog³o realizo-
waæ swoje marzenia.

Ewelina Surma

Powoli tradycj¹ w Zespole Szkól
Technicznych staj¹ siê koncerty
noworoczne organizowane dla
mieszkañców Le¿ajska i okolic.
W tym roku program koncertu,
który odby³ siê 2 lutego w auli
ZST, obejmowa³ wystêpy zespo-
³ów dzia³aj¹cych w naszej szkole:
Zespo³u Pieœni i Tañca „Ziemia
Le¿ajska”, „White Socks” i „Pro-
myczków”. Goœcinnie wyst¹pi³y

równie¿ dzieci i m³odzie¿ dzia³a-
j¹ce w klasztornej „Baszcie”.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas
Wicestarosta Marek Kogut i Wi-
ceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu
Alina Cebulak.

W pierwszej czêœci zaprezento-
wa³a siê „Ziemia Le¿ajska”, któ-
rej grupy taneczne wykona³y wi¹-
zankê tañców lubelskich i kro-
œnieñskich w choreografii Rafa³a
Dyrdy. Tancerzom towarzyszy³a
kapela i soliœci pod batut¹ Toma-
sza Kyci. Aplauz wzbudzi³ ¿ywio-
³owy wystêp cz³onków „Baszty”
na czele ze swoim opiekunem
o. Bartymeuszem, którzy zapro-
sili do wspólnego kolêdowania

publicznoœæ. W dalszej czêœci
koncertu, zespo³y „White Socks”
i „Promyczki”, którym goœcinnie
towarzyszy³y wokalistki: Anna
Pliœ, And¿elika Pa³adiczuk i Alek-
sandra Miazga, wykona³y naj-
piêkniejsze polskie kolêdy.

Na zakoñczenie spotkania g³os
zabra³a Pani Dyrektor Halina
Samko, która podziêkowa³a pu-
blicznoœci za liczne przybycie na
koncert oraz wyrazi³a podziw dla
m³odych zdolnych artystów i ich
opiekunów. Podkreœli³a równie¿,
¿e szko³a nie tylko bêdzie dba³a
o kszta³cenie ogólne i zawodowe
uczniów, ale zapewni im tak¿e
rozwój artystyczny.

Chór „Belcanto” dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³ Licealnych w Le¿ajsku
pod batut¹ p. Barbary Kuczek 18 stycznia br. zosta³ laureatem a zara-
zem zdoby³ BR¥ZOWE PASMO w IX Ogólnopolskim Konkursie Kolêd
i Pastora³ek w Che³mnie.

wieczorem po podsumowaniu.
Jurorami w konkursie s¹ profeso-
rowie akademii muzycznych z ca-
³ego kraju, a przewodnicz¹cym ju¿
od wielu lat prof. Leszek Bajon
z Akademii Muzycznej w Pozna-
niu. Opiekê nad m³odzie¿¹ spra-
wowa³ wraz z p. B. Kuczek p. Ad-
rian Rauza – nauczyciel wychowa-

�M³odzie¿ chóru Belcando wraz z p. B. Kuczek.

nia fizycznego z ZSL w Le¿ajsku.
Szczególne podziêkowania za
wsparcie nale¿¹ siê Zarz¹dowi Po-
wiatu Le¿ajskiego, Dyrektorowi
Zespo³u Szkó³ Licealnych oraz Na-
czelnikowi Wydzia³u Edukacji,
Zdrowia i Kultury Fizycznej Staro-
stwa Powiatowego w Le¿ajsku.

KC

Noworoczne kolêdowanie
w Zespole Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku

�Wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca „Ziemia

Le¿ajska’’.

„Gwiazdka dla Afryki”
w Zespole Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku

W grudniu i styczniu Zespó³ Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku w ramach wspó³pracy z Polskim Komi-
tetem Narodowym UNICEF realizowa³ projekt
„Gwiazdka dla Afryki”.

ro. W zwi¹zku z ogromem tekstu
pisanego wiêkszoœæ zadañ by³a
zwi¹zana g³ównie z nim. Pierwsze
zadanie, polega³o na okreœleniu in-
formacji i zdecydowaniu czy po-
dane na kartce zdania s¹ prawdzi-
we czy fa³szywe. Drugie by³o
w formie testu wyboru, w którym
trzeba by³o zaznaczyæ w³aœciw¹
opcjê. Z kolei trzecie opiera³o siê
na wpisywaniu w okreœlone miej-
sce pytañ do podanych odpowie-
dzi. Poza typowo testowymi zada-
niami chyba najwiêksz¹ sympati¹

cieszy³y te, które zwi¹zane by³y
z kultur¹ i histori¹ pañstw nie-
mieckojêzycznych, co dla wszyst-
kich interesuj¹cych siê naszym za-
chodnim s¹siadem by³o podstaw¹.
Nam równie¿ przypad³y do gu-
stu, chocia¿ i tam mo¿na by³o zna-
leŸæ trudniejsze pytania.

Konkurs „Germanista 2013”
by³ dla nas wyj¹tkowym doœwiad-
czeniem. Cieszymy siê, ¿e mog³y-
œmy wzi¹æ w nim udzia³.
Aneta Bauer i Martyna Pracoñ

z klasy I a

Sukces Chóru „Belcanto”Sukces Chóru „Belcanto”
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£¹cznie w szkoleniu wziê³o
udzia³ 28 osób. Jego celem by³o
m.in. podniesienie kompetencji
wychowawczych, poszerzenie wie-
dzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do
dalszego pe³nienia funkcji rodzi-
ców zastêpczych, radzenie sobie
z trudnoœciami wychowawczymi,
wzmacnianie w³aœciwych postaw
wychowawczych. Uczestnicy wy-
razili du¿e zadowolenie ze szkole-
nia, wyra¿aj¹c jednoczeœnie chêæ
kontynuowania spotkañ.

W zwi¹zku z powy¿szym pra-
gniemy poinformowaæ, ¿e przy
PCPR w Le¿ajsku powstaje gru-
pa wsparcia dla rodzin zastêp-
czych. Pierwsze spotkanie plano-
wane jest w drugiej po³owie lute-
go br. Uczestnictwo w spotka-

Placówka Terenowa KRUS Le¿ajsk
zaprasza rolników do wziêcia udzia³u

w XII Ogólnokrajowym Konkursie

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Rada Rodziców
przy Zespole Szkó³

Technicznych
im. T. Koœciuszki

w Le¿ajsku

bardzo dziêkuje

za pomoc finansow¹
firmie:

Zak³ad Budowy Dróg

i Mostów

Stanis³aw Babiœ

37-300 Le¿ajsk

ul. Mickiewicza 57/8

oraz za pomoc rzeczow¹
firmie:

Samopomoc Ch³opska

Gminna Spó³dzielnia

37-306 Grodzisko Dolne

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony
i ¿ycia w gospodarstwie rolnym. Organizatorami
konkursu s¹: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³eczne-
go, Pañstwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytu-
cje i organizacje dzia³aj¹ce na rzecz poprawy bez-
pieczeñstwa pracy w gospodarstwie rolnym. For-
mularze zg³oszeniowe dostêpne s¹ w Placówkach
Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS, Po-
wiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Le¿aj-
sku oraz na stronie internetowej KRUS. Wype³-
niony i podpisany formularz nale¿y z³o¿yæ do naj-

bli¿szej Placówki Terenowej lub Oddzia³u Regio-
nalnego KRUS w terminie do 14 marca br.

Przy ocenie gospodarstw bêd¹ brane pod uwagê:
³ad i porz¹dek w obrêbie podwórza, zabudowañ
i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich
i gospodarczych, wyposa¿enie maszyn i urz¹dzeñ
u¿ywanych w gospodarstwie w os³ony ruchomych
czêœci, podpory i inne zabezpieczenia, stan tech-
niczny pilarek tarczowych i ³añcuchowych, warunki
obs³ugi i bytowania zwierz¹t inwentarskich, stoso-
wanie, stan i jakoœæ œrodków ochrony osobistej.

Szczegó³owe informacje oraz regulamin konkursu dostêpny jest na stronie internetowej
www.krus.gov.pl oraz w najbli¿szej Placówce Terenowej i Oddziale Regionalnym KRUS.

Komunikat PCPR w Le¿ajsku
Pod koniec ubieg³ego roku Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Le¿ajsku przeprowadzi³o
trzydniowe, specjalistyczne szko-
lenie dla dwóch grup rodzin za-
stêpczych z Powiatu Le¿ajskiego.

niach mo¿e nast¹piæ w ka¿dej
chwili. Wszystkich rodziców za-
stêpczych, zainteresowanych
udzia³em w grupie (tak¿e tych,
którzy nie brali udzia³u w szkole-
niu) prosimy o kontakt z PCPR
w Le¿ajsku.

PCPR w Le¿ajsku

Informujemy, ¿e PCPR w Le¿ajsku

prowadzi nabór kandydatów
do pe³nienia funkcji rodziny zastêpczej

Osoby chc¹ce zostaæ rodzin¹ zastêpcz¹ mog¹ otrzymaæ wszelk¹
pomoc i szczegó³ow¹ informacjê w PCPR w Le¿ajsku

ul. M.C.Sk³odowskiej 8, tel. 17 242 82 58 w. 15,
a tak¿e na stronie www.pcprlezajsk.pl

Zapraszamy.



GMINA KURY£ÓWKA �

9KURIER POWIATOWY � 2/2014 (119)

Na to spotkanie wójt gminy
Tadeusz Halesiak zaprosi³ emery-
towanych pracowników urzêdów
i instytucji z terenu gminy, kom-
batantów, dzia³aczy spo³ecznych
i cz³onków Klubu Seniora. Szcze-
gólnymi goœæmi uroczystoœci by³y
pary ma³¿eñskie œwiêtuj¹ce Jubi-
leusz 50-lecia Po¿ycia Ma³¿eñskie-
go, które na wniosek wójta zosta-
³y uhonorowane okolicznoœciowy-
mi medalami Prezydenta RP Bro-
nis³awa Komorowskiego „Za D³u-
goletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie”. Od-
znaczeniu towarzyszy³y kwiaty,
prezenty i liczne ¿yczenia oraz gra-
tulacje sk³adane przez wójta, prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy Stani-
s³awa Kotulskiego, dyrektora
GOPS Alicjê Kycia, kierownika
Urzêdu Stanu Cywilnego Stani-
s³awa Pawelca. Nastêpnie ¿yczenia
skierowane by³y ju¿ do wszystkich
œwiêtuj¹cych Seniorów, którym
dyrektor GOK Leszek Po³eæ dedy-
kowa³ specjalny koncert w wyko-
naniu Orkiestry i wokalistów
GOK Kury³ówka. Po bogatej
uczcie doznañ duchowych i arty-
stycznych zaproszono uczestni-
ków spotkania na poczêstunek,
a póŸniej do wspólnej zabawy przy
muzyce grupy KYCIE – jednego
z najsympatyczniejszych zespo³ów
na naszym terenie.

W Kury³ówce Seniorzy
radoœnie uczcili swoje œwiêto

6 lutego w Gminnym Oœrodku Kultury w Kury³ówce, jak co roku w okresie karnawa³owym, odby³o siê Gminne Œwiêto Seniorów.

PARY ŒWIÊTUJ¥CE Z£OTE GODY:
Ludwika i Franciszek Æwik³a z Kury³ówki

Janina i W³adys³aw Gor¹cy z Brzyskiej Woli
Irena i Jan Ma³ysa z Kulna

Teresa i Boles³aw Mazgal z Kolonii Polskiej
Agata i Micha³ Rydzik z Brzyskiej Woli
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I tak na pocz¹tku stycznia zo-
sta³ og³oszony przetarg nieograni-
czony na realizacjê zadania inwe-
stycyjnego pn. „Budowa komplek-
su boisk sportowych wraz z pla-
cem zabaw oraz budowa chodni-
ka w miejscowoœci Grodzisko
Nowe”.

Zakres rzeczowy zadania obej-
muje:
�budowê boiska trawiastego do

pi³ki no¿nej o wymiarach 62 m
x 30 m;

�budowê boiska wielofunkcyjne-
go o sztucznej nawierzchni
o wymiarach 32,1 m x 19,1 m;

�budowê ogrodzenia boisk spor-
towych. Ogrodzenie panelowe
o wysokoœci 4 m. Panele zgrze-
wane wykonane z podwójnych
drutów poziomych 8 mm i po-
jedynczych pionowych 6 mm;

�budowêdojœæ poprzez utwar-
dzenie terenu.

Zajêcia by³y prowadzone przez
p. Mariolê Wanarsk¹, studentkê
ekonomii na Uniwersytecie War-
szawskim oraz nauczycielkê wos-
u w grodziskiej szkole.

G³ównymi za³o¿eniami progra-
mu by³o uzupe³nienie wiedzy eko-
nomicznej uczniów gimnazjum,
w tym w szczególnoœci finansów,
kszta³towanie wœród uczniów gim-
nazjum umiejêtnoœci oszczêdza-
nia, planowanie przez uczniów
w³asnej œcie¿ki ¿yciowej, etc.
W ka¿dym dniu zajêæ omawiane
by³y inne zagadnienia: „Podstawa
przedsiêbiorcza”, „Aktywnoœæ go-
spodarcza”, „Pieni¹dze i banko-
woœæ”, „Oszczêdzanie i inwesto-

�Kompleks boisk znajdzie siê na dzia³ce obok remizy OSP.

Pierwsze przetargi w nowym roku
Wraz z nadejœciem nowego roku
Gmina Grodzisko Dolne przyst¹-
pi³a do og³oszenia pierwszych
przetargów.

Kompleks boisk sportowych
zlokalizowany zostanie na dzia³ce
gminnej przy budynku Remizy
OSP.
�budowê placu zabaw o po-

wierzchni 320 m2;
�budowê chodnika (jednostron-

nie), o d³ugoœci 730 mb, przy

istniej¹cej jezdni drogi powia-
towej nr 1271R. Chodnik zlo-
kalizowany bêdzie w istniej¹cym
pasie drogowym drogi powiato-
wej i terenie, który zostanie wy-
kupiony.
Wartoœæ kosztorysowa okreœlona

jest na kwotê 1 080 185,16 z³. Roz-

strzygniêcie przetargu przewidzia-
ne jest na dzieñ 21 lutego 2014 r.

W dniu 4 lutego br. na stronie
Urzêdu Marsza³kowskiego pojawi-
³a siê informacja, i¿ powy¿sze za-
danie zostanie dofinansowane
kwot¹ 409 349,00 z³.

AT

„Ekonomiczne” ferie w Zespole Szkó³ w Grodzisku Dolnym

W pierwszym tygodniu ferii zimo-
wych dwudziestu uczniów Gim-
nazjum im. Jana Paw³a w Gro-
dzisku Dolnym wziê³o udzia³
w projekcie „Na w³asne konto”
dofinansowanym z Fundacji Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej realizowanym we
wspó³pracy z Narodowym Ban-
kiem Polskim w ramach progra-
mu edukacji ekonomicznej.

wanie” oraz „Biznesplan. Marke-
ting i reklama”. Zajêcia odbywa³y
siê w formie ciekawych i bardzo
anga¿uj¹cych uczniów zabaw dy-
daktycznych m.in. „Rynek ja-
b³ek ”, „Fabryka Ksi¹¿ek ”.

W ramach projektu zorganizo-
wane by³y dwa wyjazdy – do Ban-
ku Pekao w Le¿ajsku oraz do lo-

kalnego przedsiêbiorcy – Pracow-
ni Rzemios³ Artystycznych p. Sta-
nis³awa Stopyry. Oprócz zajêæ w
czasie ferii, uczniów czeka II etap
projektu – m.in. przygotowanie
projektu m³odzie¿owej gazetki
ekonomicznej oraz mo¿liwoœæ
udzia³u w konkursie indywidual-
nym lub grupowym. Na zakoñ-

czenie ka¿dy uczeñ otrzyma Cer-
tyfikat uczestnictwa.

Wszyscy uczestnicy s¹ bardzo za-
dowoleni z tych zajêæ i s¹dzê, ¿e
gdyby mieli tak¹ mo¿liwoœæ, przy-
st¹piliby do projektu ponownie ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ aktywnego
spêdzenie ferii oraz atrakcyjn¹ for-
mê. Agnieszka Rydzik

�W pracowni rzemios³ artystycznych.
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O prawdziwoœci tych s³ów mo¿-
na by³o siê przekonaæ 16 stycznia
2014r. podczas „V Powiatowego
Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek
Osób z Niepe³nosprawnoœci¹”
zorganizowanego przez Stowa-
rzyszenie „Dobry Dom” oraz
MCK w Le¿ajsku. Liczna grupa
kolêdników dumnie reprezento-
wa³a Œrodowiskowe Domy Samo-
pomocy z terenu gminy Grodzi-
sko Dolne, która wykona³a dwie

19 stycznia, niedziela, godzina
15.00. Do OSP zmierza t³um lu-
dzi, zaproszeni goœcie – seniorzy
i ci, którzy do tego dnia d³ugo i
starannie siê przygotowywali – opie-
kunowie i wychowankowie
ochronki pw. Œw. Józefa w Grodzi-
sku Dolnym. Nasta³a cisza, na salê
z powag¹ wkroczy³a s. Maria (prze-
³o¿ona), ciep³ym s³owem i uœmie-
chem powita³a zacnych goœci.

I… rozpoczê³a siê czêœæ artystycz-
na. Na salê weszli dumni tancerze
prowadzeni przez pani¹ Aniê (na-
uczycielkê rytmiki), by zaprezento-
waæ swoje umiejêtnoœci taneczne.

Ka¿da grupa (starszaki i malusz-
ki) zaprezentowa³y siê w trzech
uk³adach tanecznych. Najwiêcej
emocji i radoœci wzbudzi³ taniec,
w którym – do piosenki „Ba³kani-
ca” zespo³u Piersi – przedszkolaki

Na przegl¹dzie kolêd i pastora³ek osób z niepe³nosprawnoœci¹

cudowne pastora³ki: „Do Stajen-
ki” oraz „Bosy Pastuszek ”. Wszy-
scy nasi podopieczni wykazali siê
wielk¹ muzykalnoœci¹, a na szcze-
góln¹ uwagê zas³u¿y³ Pan Kamil
Pracoñ, który zab³ysn¹³ doskona-
³ym wokalem. Nasi artyœci w³o¿y-
li du¿o zaanga¿owania i serca
w przygotowania do wystêpu, nie
tylko wokalnie, ale tak¿e wizual-
nie. Ich piêkne stroje cieszy³y oczy
wszystkich zebranych goœci.

W gronie zaproszonych oœrod-
ków znalaz³ siê tak¿e Oœrodek Re-
walidacyjno-Wychowawczy
z Laszczyn, który w tym roku mia³
jednego reprezentanta – Kamila
Józefczyka, który zaœpiewa³ dwie
kolêdy „Dzisiaj w Betlejem”
i „Wœród nocnej ciszy”.

Po wystêpach, kolejnym punk-
tem spotkania by³o podzielenie
siê op³atkiem, z³o¿enie sobie
¿yczeñ i wspólna wigilia. Nastêp-

nie odby³a siê zabawa karnawa³o-
wa, w której chêtnie uczestniczy-
li przybyli goœcie.

W trakcie przegl¹du wszyscy
poczuli magiê minionych ju¿
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a dziê-
ki zaœpiewanym kolêdom i pasto-
ra³kom przenieœli siê jeszcze raz
w ten cudowny czas i na nowo
odkryli atmosferê œwi¹tecznego
ciep³a i bliskoœci.

Monika Maj, Leszek Duda

Œpiewanie kolêd to jeden
z najpiêkniejszych polskich
zwyczajów. O tym, dlaczego
warto œpiewaæ kolêdy, piêk-
nie mówi ks. Jan Twardow-
ski: „Dlaczego œpiewamy ko-
lêdy? Dlatego, ¿eby uczyæ siê
mi³oœci od Pana Jezusa. Dla-
tego, ¿eby podawaæ sobie
rêce. Dlatego, ¿eby siê uœmie-
chaæ do siebie.”

Dostojne anielice, pl¹sy na parkiecie i laurki,
czyli o przebiegu œwiêta Dziadków
18 stycznia, sobota, dzieñ jak co dzieñ... Lecz nie dla wszystkich, bo
w remizie stra¿ackiej OSP Grodzisko Dolne trwaj¹ przygotowania do
Œwiêta Dnia Babci i Dziadka. Rodzice pod czujnym okiem pañ „profe-
sjonalistek” pucuj¹ szklanki, uk³adaj¹ sto³y, dekoruj¹ sale, by wszyst-
ko dopi¹æ na ostatni guzik.

wymachiwa³y pomponami i „wy-
gina³y œmia³o cia³o”. Na twarzach
widzów mo¿na by³o dostrzec ³zy
wzruszenia, radoœci, zachwyt
i dumê ze swoich wnuków...

Pani Ania po raz kolejny ocza-
rowa³a goœci nie tylko fantazyjnym
strojem, ale przede wszystkim pro-
fesjonalizmem i zaanga¿owaniem,
jakim siê wykaza³a przy przygoto-
waniu naszych pociech do wystê-
pu.

Kolejn¹ niespodziank¹ by³o
przedstawienie jase³kowe, podczas
którego podziw wzbudzali nie tyl-
ko mali wykonawcy, ale te¿ dostoj-
ne Anielice, które to trzyma³y pie-

czê nad ma³ymi aktorami. Za ku-
lisami naszych bohaterów dopin-
gowa³a siostra Monika. Wszystkie
dzieci – bez wzglêdu na to, jak¹
rolê odgrywa³y w przedstawieniu
– dla swoich babæ i dziadków by³y
gwiazdami.

Po czêœci oficjalnej przedszkola-
ki wrêczy³y goœciom laurki i zapro-
si³y na skromny poczêstunek. Spo-
tkanie zosta³o uwieñczone
wspóln¹ zabaw¹ karnawa³ow¹.
Wiek nie mia³ znaczenia – czy
dziecko, czy mama, czy dziadek,
czy babcia – wodzirej (p. Ania) nie
oszczêdza³ nikogo. Kto zdrów
i pe³en si³, pl¹sa³ na parkiecie jak
umia³.

Jak to bywa na takich spotka-
niach, podziêkowañ nie by³o koñ-
ca. Siostra Maria wyrazi³a wdziêcz-
noœæ goœciom za przybycie, rodzi-
com za pomoc. My, rodzice, nato-
miast dziêkujemy siostrom i pra-
cownikom przedszkola za integra-
cjê poprzez wspóln¹ zabawê. I z nie-
cierpliwoœci¹ czekamy na wiêcej...

DR
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Na zawodach, poza lokalnymi
szko³ami (Gimnazjum Wola Za-
rczycka, £êtownia, Nowa Sarzyna
i ZS w Le¿ajsku), pojawili siê tak-
¿e uczestnicy z Warszawy, Rado-
mia, Lublina, Rzeszowa, Stalowej
Woli, Nowej Dêby i Kolbuszowej.
Zawodnicy mieli do pokonania
dwie trasy o ró¿nym stopniu trud-
noœci, wiod¹ce po piêknych przy-
rodniczo terenach po³o¿onych tu¿
przy Rezerwacie Las Klasztorny.
W kategorii dzieciêcej zwyciê¿y³
duet Natalia Kondeusz i Eliza
Tworkowska z Nowej Sarzyny, na-
tomiast w kategorii m³odzie¿owej

V Pokaz Go³êbi Wysokolotnych

Zimowe Marsze w Lesie Klasztornym

– Agata Bizior z Nowej Sarzyny.
Wœród juniorów pierwsze miejsce
zajê³y Katarzyna Maliborska i Ur-
szula Kopacz z Rzeszowa, a rywa-
lizacjê seniorów wygrali Dorota
Haptaœ i Wojciech Muszyñski
z Kolbuszowej. Wszyscy uczestni-
cy zawodów zostali obdarowani
poczêstunkiem i drobnymi upo-
minkami.

Tegoroczne ferie zimowe Klub
Turystyczny „Przygoda”, dzia³aj¹-
cy przy Gimnazjum w Nowej
Sarzynie rozpocz¹³ mocnym
akcentem, organizuj¹c zimowe
Marsze na Orientacjê.

Impreza ta by³a ostatni¹ rund¹
Pucharu Podkarpacia przeniesio-
nego z listopada 2013 roku. No-
wosarzyñski Klub Turystyczny
„Przygoda” po raz kolejny osi¹gn¹³

w nim najlepsze wyniki. Rywali-
zacjê w ubieg³ym roku zakoñczy³
zajmuj¹c szeœæ z dwunastu miejsc
na podium w czterech katego-
riach.

Pomimo, i¿ na przestrzeni lat po-
wsta³o wiele podobnych inicjatyw, to
nadal jesteœmy liderem w hodowli
i najwiêkszym organizatorem lotów
konkursowych w Polsce – powiedzia³
prezes klubu Józef P³achta.

Ekspozycja sk³ada³a siê z go³êbi
uczestnicz¹cych w ubieg³orocz-
nych lotach konkursowych oraz
go³êbi ozdobnych zaproszonych
hodowców. Wœród nich by³ tego-
roczny Mistrz Polski Krajowej
Wystawy Go³êbi Rasowych w Kiel-
cach – Franciszek Augustyn. Zwie-
dzaj¹cy mogli obejrzeæ go³êbie
wysokolotne, m.in. zamojskie,
budapesztañskie, orliki polskie,
murzyny czy tipplery angielskie.
Z go³êbi ozdobnych zobaczyæ
mo¿na by³o, m.in. pocztowe, pe-
rukarze, modeny niemieckie, swi-

W dniu 2 lutego 2014 r. w Domu Kultury w Sarzynie mia³ miejsce
V Pokaz Go³êbi Wysokolotnych. Wystawê pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zorganizowa³ Po³udniowo-Wschodni
Klub Hodowców Go³êbi Wysokolotnych. Powsta³y w 2008 r. w Nowej
Sarzynie klub skupia obecnie blisko czterdziestu cz³onków z ca³ego
kraju.

fty egipskie oraz gar³acze. W trak-
cie wystawy, hodowcy mieli mo¿-
liwoœæ uzyskaæ profesjonalnych
konsultacji z zakresu profilaktyki
zdrowotnej ptaków na stoisku lecz-
nicy „Eskulap” z Nowej Sarzyny.
Odby³a siê równie¿ autorska pro-
mocja „Albumu Go³êbi Raso-
wych” Zdzis³awa Jakubanisa.
W ramach promocji hodowli tych
ptaków, wœród wystawców rozlo-
sowano cztery go³êbie wysokolot-
ne uczestnicz¹ce w zawodach.

Punktem kulminacyjnym poka-
zu by³o og³oszenie rezultatów lo-
tów konkursowych w 2013 roku
i wrêczenie pucharów zwyciêzcom
przez burmistrza Jerzego Paula
oraz so³tysa Sarzyny Jana Pinder-
skiego, którzy w swoich wyst¹pie-
niach pogratulowali hodowcom

osi¹gniêtych wyników oraz po-
dziêkowali im za zaanga¿owanie
w promocjê naszej gminy.

Dzieñ przed pokazem odby³o siê
Nadzwyczajne Zebranie Cz³on-
ków Klubu, w trakcie którego
przeprowadzono wybory uzupe³-
niaj¹ce do w³adz klubu, omówio-

no i podsumowano dzia³alnoœæ
w roku 2013. Przyznano równie¿
honorowe cz³onkostwa – Jerzemu
Baranowskiemu z Newcastle oraz
Marcinowi P³u¿añskiemu z Kra-
snegostawu za szczególny wk³ad
w rozwój i popularyzacjê hodowli
go³êbi wysokolotnych w Polsce.
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6 lutego o godz. 13.00 Msza œw.
w koœciele pw. œw. Karola Boro-
meusza rozpoczê³a uroczystoœæ
poœwiêcenia i przekazania do u¿yt-
kowania zmodernizowanego
Oœrodka Kultury w Piskorowi-
cach. Po zakoñczonej Mszy œwiê-
tej zaproszeni goœcie oraz miesz-
kañcy Piskorowic udali siê do bu-
dynku nowo wyremontowanego
oœrodka. Oficjalne powitanie wy-
g³osi³ Wójt Krzysztof Sobejko,
który powita³ wszystkich przyby-
³ych na tê uroczystoœæ goœci. Na
uroczystoœci obecni byli: przedsta-
wiciele parlamentarzystów Stani-
s³awa O¿oga i Janiny Sagatow-
skiej oraz marsza³ka Jana Burka,
dyrektor WDK w Rzeszowie Ma-
rek Jastrzêbski, dyrektorzy oœrod-
ków kultury s¹siednich samorz¹-
dów, wicestarosta Marek Kogut,
burmistrz Le¿ajska Piotr Urban,
burmistrz Sieniawy Adam Woœ,
wójt Tryñczy Ryszard Jêdruch,
dyrektor le¿ajskiego szpitala Ma-
rian Furmanek, radni z przewod-
nicz¹cym Rady Gminy Le¿ajsk
Dariuszem Mêdrkiem, dyrekto-
rzy szkó³, so³tysi, przedstawiciele
stra¿y po¿arnej, policji, OSP,
KGW oraz Piotr Kapusta – w³a-
œciciel Zak³adu Remontowo-Bu-
dowlanego ze Stopnicy, który wy-
kona³ wszystkie prace przy budyn-
ku.

Do mieszkañców Piskorowic
oraz zaproszonych goœci wójt
Krzysztof Sobejko powiedzia³
m.in.: – Trzy lata temu podczas Dnia
Seniora siedzieliœmy wszyscy w kurt-
kach pomimo rozpalonego do czer-
wonoœci pieca centralnego ogrzewa-
nia, by³o bowiem zimno i nieprzy-
jemnie. Dzisiaj jestem dumny i szczê-

œliwy, ¿e mogê stan¹æ przed Pañstwem
w tym wyremontowanym wraz z oto-
czeniem oœrodku kultury i oddaæ go
do u¿ytku.

Uroczystego przeciêcia wstêgi
dokonali: ksi¹dz proboszcz Win-
centy Skrobacz, przewodnicz¹ca
Ko³a Gospodyñ Wiejskich Maria
Wilman, so³tys Aleksander Du-
dek, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Gminy Le¿ajsk Wojciech Loryœ,
dyrektor GOK Marek Krauz oraz
wójt Krzysztof Sobejko. Obec-
ny na uroczystoœci ksi¹dz pro-
boszcz Wincenty Skrobacz doko-
na³ aktu poœwiêcenia budynku.
Podczas uroczystoœci g³os zabiera-
li: dyrektor GOK, so³tys Piskoro-
wic, asystenci parlamentarzystów
i marsza³ka, wicestarosta le¿ajski.
Gratulowali wszystkim w swoich
wyst¹pieniach, którzy przyczynili
siê do powstania tak wspania³ego
obiektu. ¯yczyli dobrego w nim
urzêdowania oraz mi³ego spêdza-
nia czasu.

So³tys Aleksander Dudek zwró-
ci³ siê do zebranych s³owami: – Dzi-
siaj mamy w Piskorowicach wa¿ny
dzieñ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pisze siê

Otwarcie wyremontowanego

Oœrodka Kultury

Historyczny moment w dziejach so³ectwa Piskorowice

historia naszego so³ectwa. Mamy uro-
czyste otwarcie jednego z wa¿niejszych
obiektów wsi – Oœrodka Kultury po-
³¹czone z Dniem Seniora. Cieszê siê
bardzo, ¿e po d³ugich oczekiwaniach
dosz³o do sfinalizowania remontu
i modernizacji tego Oœrodka i dzisiaj
mo¿emy œwiêtowaæ jego otwarcie.

Nastêpnie w swoim imieniu
i mieszkañców so³ectwa podziêko-
wa³ wszystkim, którzy przyczynili
siê do gruntownej modernizacji
Oœrodka Kultury i remontu bu-
dynku Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej oraz zorganizowania i przygo-
towania uroczystoœci: wójtowi
i jego zastêpcy, radnym, wykonaw-
cy inwestycji, radzie so³eckiej, miej-
scowym ksiê¿om, dyrekcji GOK
i instruktorowi Dorocie Szary,
cz³onkiniom Ko³a Gospodyñ
Wiejskich, zespo³om i odtwórcom
czêœci artystycznej, stra¿akom
z OSP oraz wszystkim ludziom do-
brej woli, którzy w mniejszym lub
wiêkszym stopniu przyczynili siê
do tego przedsiêwziêcia i poma-
gali w przygotowaniu uroczysto-
œci oraz wszystkim sponsorom. Na
koniec wyst¹pienia ¿yczy³ mi³ej

i weso³ej zabawy, seniorom – ¿ycze-
nia zdrowia, nadziei, pomyœlnoœci
i radoœci z ka¿dego dnia i wyrazi³
nadziejê, ¿e ten piêkny oœrodek
bêdzie s³u¿y³ wszystkim mieszkañ-
com.

W trakcie uroczystoœci szczegól-
nie uhonorowano równie¿ pary
ma³¿eñskie obchodz¹ce jubileusze
50-lecia wspólnego ¿ycia. Jubilaci
otrzymali z tej okazji pami¹tkowe
dyplomy, wi¹zanki kwiatów oraz
prezenty, które wrêcza³ wójt wraz
z so³tysem. Jubileusze ma³¿eñ-
skie 50 lat rocznicy œlubu œwiê-
towali: Anna i Czes³aw Lisno-
chowie, Maria i Jan Nogowie,
Emilia i Franciszek Sarzyñscy.

 Po czêœci oficjalnej w progra-
mie artystycznym goœcie mogli
bawiæ siê i podziwiaæ „Jase³ka”
w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y
z Piskorowic, wystêpy solistów, ze-
spo³ów oraz Zespo³u Œpiewacze-
go „Brzozoki” z Brzózy Królew-
skiej.
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Podwodne Impresje

Piotra Kliszcza
Kolejna ods³ona wystawy

przedstawia w szczególnoœci ta-
jemnicze wraki, egzotyczne
ryby, piêkne rafy. Wed³ug au-
tora to tylko czêœæ podwodne-
go œwiata, który znajduje swo-
je odbicie na zdjêciach. Piotr
Kliszcz, nurek, a z zawodu or-
topeda, specjalista rehabilitacji
medycznej, ma na swoim kon-
cie nurkowania m.in. w wo-
dach Chorwacji, Czarnogóry,
Egiptu i Norwegii.

Wystawê
zwiedzaæ mo¿na

do 6 kwietnia 2014 r.

Jak powiedzia³ pan Roman Ko-
styra, który od pocz¹tku dzia³alno-
œci jest twórc¹ tej imprezy: Przez te
lata dostaliœmy kilkanaœcie tysiêcy
wierszy. Pisali ci m³odsi, ci najm³odsi
i ci starsi. Otrzymujemy wiersze
i z tej najbli¿szej okolicy, tzn. woje-
wództwa podkarpackiego, ca³ej Pol-
ski, ale te¿ z pañstw takich jak: Li-
twa, Kazachstan, Grecja, Stany Zjed-
noczone, W³ochy, Szwecja oraz innych
miejsc œwiata.

Stowarzyszenie Folklorystyczne
„Majdaniarze”, które organizuje
konkurs rokrocznie zwraca siê
o wsparcie tej miêdzynarodowej
imprezy. W tym roku na apel
o wsparcie odpowiedzieli sentor RP
Janina Sagatowska oraz pose³ na
Sejm RP Tomasz Kamiñski. Pe³ni-
li oni zaszczytn¹ funkcjê „staro-
stów Wrzeciona” i ufundowali
w³asne nagrody dla zwyciêzców.
Wsparcie w postaci nagród dla
uczestników przekaza³o równie¿
Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku.
Wœród zaproszonych goœci w im-

„Wrzeciono” ju¿ za nami
Obchodzona w tym roku okr¹g³a
dwudziesta rocznica Miêdzynaro-
dowych Spotkañ Poetów „Wrze-
ciono” by³a nie tylko powodem
do dumy, lecz tak¿e okazj¹ do
przypomnienia sobie jak to by³o
na samym pocz¹tku tej imprezy.

XX Jubileuszowe Miêdzynarodowe Spotkania Poetów

�Laureaci konkursu wraz z organizatorami i Goœæmi.

prezie uczestniczyli wiceburmistrz
Nowej Sarzyny Danuta Pinderska
i wicewójt Je¿owego Józef Kola-
no.

Tradycyjnie, Stowarzyszenie
Folklorystyczne „Majdaniarze”
przyznaje tak¿e medale osobom,
które szczególnie wspieraj¹ dzia-
³ania stowarzyszenia i propagowa-
nie kultury. W tym roku medal
Gradu Diverso Via Uno (Wiele
dróg do jednego celu) otrzymali
Dorota Kwoka oraz Stanis³aw
O¿óg. Medal Age Quo Agis (Czyñ
co czynisz z ca³ej mocy) przyzna-
no Damianowi Majkut, zaœ odzna-
czenie Ab Imo Pectore (Z g³êbi

Laureaci XX Miêdzynarodowych Spotkañ Poetów „Wrzeciono 2014”
Mistrz Poetyckiego Wrzeciona – Anna Gajda (Jaros³aw)
I miejsce – Agnieszka Szpala (Kraków), II miejsce – Marta Mêciñska
(Stalowa Wola), III miejsce – Marta Jurkowska (Olkusz)
Wyró¿nienia: Andrzej Ziobrowski – (Nowa Huta), Miros³awa Contu –
(W³ochy), Anna Buchalska – (Kutno), Katarzyna D¹bek – (Je¿owe), Grze-
gorz Mêciñski – (Stalowa Wola), Anna Sawicka – (Grabownica).
Wyró¿nienia honorowe: Marta Osiad³y – (Jaros³aw), Aneta B¹k – (Je¿owe),
Karolina Szewczyk – (Zalesie), Jolanta Mach – (O¿anna), Danuta Mazur –
(Przemyœl), Jacek D¹bek – (Je¿owe), Agnieszka Bulicz – (Stalowa Wola).
Nagroda specjalna Majdaniarzy: Helena Markowska – (Œwieciechów
Du¿y).

serca) otrzyma³a kapela ludowa
„Graboszczanie” z Grabownicy
pod kierownictwem Zofii Olejko.
Pod koniec jubileuszowej edycji
„Wrzeciona 2014”, ka¿dy z uczest-
ników móg³ wzi¹æ udzia³ w kon-
kursie jednego wiersza. Najwiêk-
sze oklaski zebra³ Pan Stanis³aw
Kornasiewicz – le¿ajski poeta,

a jury po d³ugich obradach nagro-
dzi³o za najlepszy wiersz pani¹ Jo-
lantê Mach.

Pozostaje tylko ¿yczyæ organiza-
torom dalszych tak udanych na-
stêpnych dwudziestu lat i tak fan-
tastycznej atmosfery spotkañ
z poezj¹.

 AR

Muzeum Ziemi Le¿ajskiej przygotowa³o specjalny
program zajêæ na czas ferii zimowych 2014.
Poni¿ej fotorelacja.

�Poniedzia³ek to dzieñ, w którym uczest-

nicy oddali siê zajêciom sportowym. Gru-

pa rywalizowa³a ze sob¹ w wielu cieka-

wych konkurencjach.

� Dzieñ drugi poœwiêcony by³ zajêciom

plastycznym (lepienie w masie solnej oraz

wycinanki).

� Dzieñ trzeci poœwiêcony by³ zajêciom

manualnym, na których uczestnicy wy-

konywali ozdoby z kolorowego filcu.

�W ten dzieñ uczestnicy przygotowali maski karnawa³owe, po czym odby³a siê wspól-

na zabawa karnawa³owa z tañcami i zabawami. Przeprowadzono równie¿ wybory Ksiê¿-

niczki oraz Ksiêcia balu.

� W pi¹tek uczestnicy mieli okazjê wcie-

liæ siê w producentów filmowych. Wspól-

nie zaprojektowaliœmy bajkê oraz wymy-

œliliœmy do niej fabu³ê.
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Do wspólnego kolêdowania za-
chêci³y nas s³owa Jana Paw³a II od-
czytane na rozpoczêcie Przegl¹du:
Cz³owiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest. Nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli siê z innymi.

W tegorocznym kolêdowaniu
wziê³o udzia³ blisko 180 uczestni-
ków z 12 placówek i organizacji
dzia³aj¹cych na rzecz osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ na terenie po-
wiatu le¿ajskiego. Retrospektywa,
by³a okazj¹ do zaprezentowania
przez osoby niepe³nosprawne
umiejêtnoœci scenicznych przypo-
minaj¹c kolêdy i pastora³ki œpie-
wane od wielu ju¿ wieków w na-
szych domach jak równie¿ cieka-

wej inscenizacji Jase³ek wykona-
nych przez uczestników WTZ-u
w Le¿ajsku. Wszystkie grupy arty-
styczne prezentowa³y nie tylko
kolêdy i pastora³ki, ale równie¿
bardzo ciekawe i starannie wyko-
nane stroje kolêdników, które na-
wi¹zywa³y do dawnych czasów.
Ka¿da grupa kolêdnicza po swo-
im wystêpie otrzyma³a pami¹tko-
wego anio³a oraz „Szczodraka”
ufundowanego przez Starostê
Le¿ajskiego honorowego patrona
Przegl¹du. Tradycj¹ Przegl¹du sta-
³o siê wspólne kolêdowanie na sce-
nie dyrektorów, kierowników, pre-
zesów placówek oraz wszystkich
zaproszonych goœci. Ich wystêp
bardzo podoba³ siê publicznoœci,

�Kolêdowanie na scenie dyrektorów, kierowników, prezesów placówek oraz wszystkich zaproszonych goœci.

V Powiatowy Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek
Osób z Niepe³nosprawnoœci¹

Organizatorem imprezy by³o
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokal-
nych w Woli Zarczyckiej „Nasza
Wola” oraz Oœrodek Kultury
w Nowej Sarzynie. Patronat ho-
norowy imprezy obj¹³ Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Starostwo Powiatowe w Le¿ajsku
ufundowa³o nagrody rzeczowe.
Patronem medialnym by³a Gazet-
ka „Azalia”, „Kurier Powiatowy”
oraz „Gazeta Grodziska i okolic”.
Na scenie zagoœci³y grupy i zespo-
³y artystyczne z naszego regionu,
nasze lokalne pere³ki, które w swo-
jej dotychczasowej karierze arty-

Od kilku ju¿ lat, pod koniec stycznia Stowarzyszenie „Dobry Dom” z Woli Zarczyckiej organizuje wspóln¹ kolêdê osób z niepe³nosprawnoœci¹
z terenu Powiatu Le¿ajskiego. I w tym roku nie by³o inaczej, 16.01.2014 r. w Miejskim Centrum Kultury w Le¿ajsku odby³ siê

która nagrodzi³a wystêp gromki-
mi brawami.

Po wystêpach scenicznych nad-
szed³ czas na chwilê refleksji i za-
dumy. Trzymaj¹c w rêku bia³e
op³atki sk³adaliœmy sobie wzajem-
nie serdeczne ¿yczenia. Niew¹tpli-
wie, najsmaczniejsz¹ czêœci¹ Prze-
gl¹du by³a wspólna wieczerza sk³a-
daj¹ca siê z tradycyjnych potraw
wigilijnych.

Po obfitej wieczerzy przyszed³
czas na zabawê karnawa³ow¹. Jak
tylko zaczê³a graæ muzyka parkiet
b³yskawicznie wype³ni³ siê po brze-
gi tancerzami. Zabawy nie by³o
koñca i gdyby nie fakt, ¿e trzeba
by³o wracaæ do domów pewnie
trwa³a by do pó³nocy. Niespo-

dziankê podczas wspólnej zabawy
by³ wystêp grupy wykonuj¹cej ta-
niec breakdance. Z pewnoœci¹ nie
by³oby tak wspania³ej zabawy gdy-
by nie pomoc wolontariuszy ze
Szkolnych kó³ wolontariatu z Ze-
spo³u Szkó³ im. I. £ukasiewicza
w Nowej Sarzynie oraz Zespo³u
Szkó³ Licealnych im. B. Chrobre-
go w Le¿ajsku. To oni roznosili
pyszne potrawy wigilijne, poma-
gali znosiæ wózki po schodach, aby
wszyscy, którzy chcieli, mogli wzi¹æ
udzia³ we wspólnych tañcach.

Corocznie impreza cieszy siê
coraz wiêkszym zainteresowaniem
i presti¿em. Ju¿ dzisiaj z niecier-
pliwoœci¹ czekamy na kolejny
VI Powiatowy Przegl¹d Kolêd i Pa-
stora³ek Osób z Niepe³nospraw-
noœci¹, który z pewnoœci¹ bêdzie
równe udany.

Na koniec wspomnieñ nasuwa
mi siê kolejny cytat, tym razem
naszego wieszcza Adama Mickie-
wicza – I ja tam z goœæmi by³em,
miód i wino pi³em, a com widzia³
i s³ysza³, w ksiêgi umieœci³em. Ja mogê
œmia³o powiedzieæ I ja tam z goœæ-
mi by³am, barszcz i kompot pi³am,
a com widzia³a i s³ysza³a, w notatce
zapisa³am.

Uczestniczka przegl¹du Ewa

stycznej niejednokrotnie zdobywa-
³y nagrody i wyró¿nienia na wielu
regionalnych i miêdzynarodo-
wych festiwalach i spotkaniach
kulturalnych. Przegl¹d otworzy³
swoj¹ znakomit¹, autorsk¹ aran-
¿acj¹ znanych kolêd i pastora³ek
Zespó³ pieœni i tañca „Ziemia le-
¿ajska”. Po wystêpie zespo³u pu-
blicznoœæ bawi³a grupa taneczna
„Azalia”, prezentuj¹c znane na
ziemi podkarpackiej tañce i przy-
œpiewki ludowe. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczyci³a nas, ceniona i lubiana
Kapela Folk-Band oraz Dominik
Tudryn, ubieg³oroczni laureaci

„Z³otej gwiazdy” a ponadto: Ter-
cet m³odzie¿owy z Zespo³u Szkó³
w Nowej Sarzynie, M³odzie¿ z Ze-
spo³u Szkó³ w Grodzisku Dolnym,
Zespó³ ludowy „Sarzynioki”, M³o-
dzie¿owy Kwintet Dêty z Grodzi-
ska Dolnego oraz Grupa teatral-
na „Estera” z Jelnej, która wysta-
wi³a jedyny w tym dniu program
teatralny, s³owno-muzyczny – „Ja-
se³ka”. Przegl¹d prowadzi³a uczen-
nica LO w Le¿ajsku – Anita Pecyna.

Wszystkie zespo³y otrzyma³y
„Z³ote gwiazdy” – symbol Przegl¹-
du, dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we. W tym roku Stowarzyszenie
rozpoczyna akcjê promuj¹c¹ bez-
pieczeñstwo na drogach publicz-
nych adresowan¹ szczególnie do
dzieci, m³odzie¿y i osób starszych,
w zwi¹zku z czym nagrodami by³y
miêdzy innymi opaski odblasko-
we na rêkê, które otrzyma³ ka¿dy
uczestnik Przegl¹du.

Na zakoñczenie warto wspo-
mnieæ o sponsorach oraz ofiaro-
dawcach, bez których pomocy
i wsparcia finansowego nie uda³o-
by siê tego dzie³a zorganizowaæ. Ser-
deczne podziêkowania za wsparcie
finansowe organizator kieruje do
pañstwa Magdaleny i Jerzego Suli-
kowskich – Gabinet weterynaryjny
„Eskulap”, p. Tadeusza Kie³bowi-
cza „Maga-San”, p. Marii i p. Sta-
nis³awa Perlaków, p. Agaty i p. Sta-
nis³awa Kurlejów, p. Mieczys³awa
Kidy „Wik-kosz”, p. Stanis³awa Pie-
chowskiego, p. Beaty Kurcaba –
ciastkarnia „Torcik” oraz p. Stani-
s³awa Czajki „Br¹zownictwo i me-
taloplastyka” z Przemyœla.

Szczególne podziêkowania Or-
ganizator sk³ada na rêce Prezesa
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Woli Zarczyckiej, która udostêp-
ni³a na tê okazjê budynek.

Do zobaczenia za rok.
W imieniu organizatora:

Adam Chmura
Prezes Stowarzyszenia „Nasza Wola”

Œwi¹teczne spotkania z gwiazd¹
W dniu 12 stycznia 2014 roku
w miejscowoœci Wola Zarczycka,
w filii Oœrodka Kultury w Nowej
Sarzynie, odby³ siê II Regionalny
Przegl¹d Grup i Zespo³ów Arty-
stycznych „Œwi¹teczne spotkania
z gwiazd¹.”
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Odleg³oœæ pomiêdzy Le¿aj-
skiem a Singapurem pokonujemy
na kilka sposobów. Najpierw sa-
mochodem do Budapesztu, stam-
t¹d tanimi liniami do Mediolanu,
¿eby po kilku godzinach lotu zna-
leŸæ siê w Jaddach – mieœcie le¿¹-
cym w Arabii Saudyjskiej nieca³e
100 km od Mekki. Tu czekamy
w strefie transferowej kilka godzin
i wreszcie ostatni odcinek – dzie-
wiêæ godzin lotu. Kiedy w koñcu
nad naszymi g³owami rozlega siê
gong i wyœwietla informacja – za-
pi¹æ pasy, spogl¹damy przez okna
na wy³aniaj¹ce siê zza chmur licz-
ne wysepki rozsiane po morzu po-
³udniowo-chiñskim. W koñcu sa-
molot zni¿a lot a pod nami coraz
wyraŸniejszy obraz niezliczonych
statków czekaj¹cych na wejœcie do
jednego z najwiêkszych portów
œwiata. Po chwili wydarty morzu
pas startowy i las wie¿owców otu-
laj¹cy centrum miasta.

Historia rozci¹gaj¹cego siê na
jednej wiêkszej i 54 mniejszych
wysp pañstwa-miasta rozpoczyna
siê legend¹ o wynurzeniu siê
w VIII w. niezwyk³ego stwora – pó³
ryby, pó³ lwa. Widok ten wywar³
tak wielkie wra¿enie na stoj¹cym
na brzegu ksiêciu malajskim, ¿e
zmieni³ on nazwê rybackiej wio-
ski Temasek na Singa Pura (lwie
miasto). Od tego czasu dziwny
stwór nazwany Merlion, sta³ siê
symbolem Singapuru. O rozwo-
ju Singapuru zdecydowa³a lokali-
zacja wyspy i trochê szczêœcia. Kie-
dy w 1819 roku Stamford Raffles
wp³ywa³ statkiem do ujœcia rzeki
Singapur, wiedzia³ ¿e znalaz³ ide-
alne miejsce do za³o¿enia brytyj-
skiej faktorii handlowej. Zabezpie-
czony przed atakami piratów wol-
ny port rozwija³ siê przez kolejne
100 lat. Jednak dopiero 43 lata
temu Singapur og³osi³ niepodle-
g³oœæ. Wydawa³o siê, i¿ pañstwo
pozbawione jakichkolwiek surow-
ców skazane jest na wegetacjê. Sta-
³o siê jednak inaczej. Doskona³e

po³o¿enie na skrzy¿owaniu szla-
ków handlowych, nowoczesne
technologie, bankowoœæ i turysty-
ka przynios³y mu zas³u¿one miej-
sce wœród najzamo¿niejszych tego
œwiata.

Bezpiecznie l¹dujemy na Chan-
gi Airport Singapore. Klimatyzo-
wanym rêkawem przedostajemy
siê pod czujne oko celnika. Kolej-
na piecz¹tka w paszporcie (który
kilka dni wymieni³em z braku
miejsca na stemple) i wchodzimy
do imponuj¹cej hali. Z g³oœników
s¹czy siê cicho muzyka, pod no-
gami nienagannie czyste dywany,
a na œcianie szemrz¹cy wodospad
w otoczeniu tropikalnej roœlinno-
œci. W toalecie zmieniamy ubra-
nia, bo pogody mo¿emy byæ ra-
czej pewni. Singapur znajduje siê
tu¿ nad równikiem, co sprawia,
¿e panuje tu wybitnie wilgotny kli-
mat. W zasadzie nie wyró¿nia siê
pór roku, a temperatura przez
ca³y rok waha siê w granicach od
26 do 32OC. Jedyn¹ niespo-
dziank¹, która mo¿e nas czekaæ,
to gwa³towny monsun.

Bezpoœrednio z hali lotniska
wchodzimy na stacjê metra.

W automatach kupujemy bilety.
Minuta czekania na peronie i za
szybami oddzielaj¹cymi poci¹g od
pasa¿erów cicho pojawiaj¹ siê no-
woczesne i idealnie czyste wago-
ny. Po wizycie w Japonii, te nie
zrobi³y ju¿ na nas wielkiego wra-
¿enia. By³o jednak coœ, co przyku-
³o nasz¹ uwagê. Zakazy. Wszêdzie
i prawie wszystko jest objête zaka-
zami, instrukcjami, wskazówkami
i poleceniami. Za rzucenie niedo-
pa³ka – zanim jeszcze dotknie
chodnika – 500 $ (ok. 1250 z³). To
najmniejsza kara nak³adana czê-
sto za zwyk³e, najdrobniejsze wy-
kroczenia. Za powa¿niejsze naru-
szenie prawa, jak œmiecenie, plu-
cie czy ¿ucie gumy – mandaty s¹
wy¿sze – 1000 $, a czasem i wiêcej,
bo dok³adana jest kara ch³osty.
Zdaniem w³adz nic tak dobrze nie
uczy poszanowania prawa jak do-
tkliwe i bolesne upokorzenie. Je-
¿eli ktoœ nie wierzy, mo¿e spróbo-
waæ. My nie podjêliœmy ryzyka
nawet kosztem ujmy na honorze
s³owiañskiej fantazji. Ale to nie
wszystko. W Singapurze, za po-
siadanie narkotyków, broni bez
zezwolenia, czy korupcjê pañstwo-

wego urzêdnika grozi kara œmier-
ci. Co ciekawe, rocznie z r¹k sko-
œnookiej Temidy ginie ok. 40 osób.
I nie pomagaj¹ tu apele miêdzy-
narodowych organizacji zajmuj¹-
cych siê prawami cz³owieka. Sin-
gapurskie prawo jest nieuchron-
ne. Ale dziêki temu, miasto jest
bezpieczne. Nie s³yszy siê o napa-
dach, rozbojach czy kradzie¿ach.

Dzisiejszy Singapur w niczym
nie przypomina typowego azja-
tyckiego miast. Nowoczesne wie-
¿owce, autostrady i pasa¿e handlo-
we architektur¹ i rozmachem prze-
nosz¹ nas w XXI wiek.

Zwiedzanie miasta rozpoczyna-
my w œcis³ym centrum. Tutaj obok
licznych wie¿owców, znajduje siê
nowy symbol miasta – Marina Bay,
który zadziwi³ wspó³czesny œwiat.
Na parterze i w podziemiach mie-
œci siê jedno z najwiêkszych na
œwiecie kasyn, utworzone przez
grupê Sands z Las Vegas. Otwarte
non stop, wstêp – 100 $. Kasyno
zarabia ponoæ 2 mln $ dziennie,
zatem przebi³o ju¿ sw¹ macierz
z Las Vegas i dogania chiñskie Ma-
kao. A Chiñczycy, którzy stano-
wi¹ tu ponad 70% spo³eczeñstwa,

�Merlion, symbol Singapuru.

�Futurystyczny ogród noc¹. �Wieczór nad zatok¹.

Uwaga – SINGAPUR cz. 1Uwaga – SINGAPUR cz. 1
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uwielbiaj¹ hazard. Jest to te¿ jedy-
ne miejsce w Singapurze, gdzie
mo¿na ostentacyjnie zapaliæ pa-
pierosa. Nad kasynem w trzech
szklanych, 55-piêtrowych wie¿ow-
cach zwieñczonych dachem, któ-
ry z daleka sprawia wra¿enie stat-
ku stoj¹cego na redzie mieœci siê
hotel posiadaj¹cy 2561 pokoi
i apartamentów. Jednak to, co za-
chwyca wszystkich to Sky Park,
zlokalizowany na dachu hotelu.
Na wysokoœci 200 metrów znaj-
duje siê platforma o powierzchni
340 metrów kwadratowych z d³u-
gim na 150 metrów basenem, któ-
rego œciana stanowi jednoczeœnie
krawêdŸ budynku. SkyPark to tak-
¿e restauracje, kluby nocne, ogro-
dy z setkami drzew i roœlin oraz
publiczne obserwatorium z pano-
ramicznym widokiem na azjatyc-
kie miasto-pañstwo. Niestety
wstêp na basen maj¹ tylko goœcie
hotelowi, a wjazd na platformê
widokow¹ jest limitowany i doœæ
drogi.

Mijaj¹c olbrzymie œwi¹teczne
choinki wchodzimy do centrum
handlowego, którego g³ówn¹
atrakcj¹ obok niezliczonych eks-
kluzywnych sklepów jest kana³, po
którym p³ywaj¹ ³ódki. Podziemny-
mi pasa¿ami przedostajemy siê do
najnowszej atrakcji miasta. W nie-
spe³na trzy lata na terenach wy-
dartych morzu powsta³ zdumie-
waj¹cy ogród. Kiedy ogl¹da³em go
na zdjêciach przed wyjazdem, robi³
ogromne wra¿enie, ale gdy go zo-
baczy³em w rzeczywistoœci, odebra-
³o mi mowê i zapar³o dech w pier-
siach. Na szczêœcie szybko zmys³y
powróci³y i zacz¹³em ch³on¹æ oczy-

ma kamery i aparatu wszystko,
dooko³a. Kompleks ogrodowy
Gardens by the Bay w Singapurze
wygra³ konkurs World Architectu-
re Festival 2012. To park o po-
wierzchni ponad 100 hektarów,
któr¹ wydarto morzu. Przyroda
miesza siê tu z olbrzymimi kon-
strukcjami ze stali i szk³a. Ca³oœæ
przypomina klimat rodem z fil-
mów science fiction. Olbrzymie
szklarnie, pod którymi mo¿na
podziwiaæ bajeczne wodospady
i niezwyk³e roœliny z ca³ego œwiata
kontrastuj¹ z gigantycznymi drze-
wami. Metalowe konstrukcje ob-
sadzone storczykami wznosz¹ siê
na wysokoœæ od 25 do 50 metrów.
A kiedy kompleks rozœwietlaj¹ ko-
lorowe œwiat³a, rozlega siê g³oœne
– ³a³, zgromadzonych mieszkañ-
ców i turystów. Nierealny œwiat
staje siê faktem. Miliony zdjêæ
utrwala nieustannie mieni¹c¹ siê
kolorami scenografiê dla futury-
stycznego miasta.

W ostatniej chwili kupujemy
bilety na pomost ³¹cz¹cy metalo-
we drzewa. Zabieraj¹c dokumen-
ty i pieni¹dze pozostawiamy ple-
caki z ca³ym wakacyjnym dobyt-
kiem na œrodku parku. Wystawia-
my na próbê reputacjê miasta.
Wind¹ wje¿d¿amy na zawieszony
po miedzy sztucznymi drzewami,
chwiej¹cy siê trap. Kilka minut
póŸniej rozpoczyna siê magiczny
spektakl: œwiat³a, dŸwiêku i iluzji.

Wieczorem podziwiaj¹c przed-
œwi¹teczne zakupowe szaleñstwo,
wracamy nad zatokê. Na prome-
nadzie mieszkañcy ws³uchuj¹ siê
w rytmiczne takty orkiestry, spo-
gl¹daj¹c na finansowe centrum

miasta, po³yskuj¹ce w spokojnych
wodach Marina Bay.

Jest godzina 22.00. Ruszamy
w kierunku najbli¿szej stacji me-
tra by dojechaæ do naszego hote-
lu. Mijamy kolejne niezwyk³e bu-
dowle. Olbrzymie kryszta³y wynu-
rzaj¹ce siê z wody to sklepy reno-
mowanych marek odzie¿owych.
Nieco dalej, nowoczesne centrum
sztuki w kszta³cie kwiatu lotosa
i most wzorowany na ³añcuchu
DNA z zawieszonymi nad wod¹
platformami. Dalej, p³ywaj¹ce
korty tenisowe i budynek filhar-
monii z dachem w kszta³cie aro-
matycznego Duriana.

Zmêczeni przysiadamy na skwe-
rze sk¹d rozpoœciera siê wspania³a
panorama na miasto otulone mi-
lionami œwiate³. Gdzieœ tu ma roz-
pocz¹æ siê spektakl – tañcz¹cych
fontann. I rozpocz¹³ siê, ale po
drugiej stronie zatoki. Niebo ozdo-
bi³y kolejne iluminacje, a nas nic
nie mog³o ju¿ st¹d ruszyæ. Lekki
wietrzyk ³askota³ nasze twarze,
a temperatura zel¿a³a do przyzwo-
itych 28OC.

Mija kolejna godzina. Gdzieœ
z s¹siedniej uliczki wychwytujemy
dobiegaj¹ce zapachy. Kilka kro-
ków i przeciskamy siê pomiêdzy
ulicznymi sma¿alniami, w których
na oczach klientów przygotowu-
je siê naleœniki, omlety, sa³atki,
piecze szasz³yki i grilluje owoce
morza. Gwar i zgie³k zaczyna nas
mêczyæ. Postanawiamy jechaæ do
hotelu. W miêdzyczasie zatrzymu-
jemy siê chwilkê na koncercie azja-
tyckiej kapeli rokowej. Ciekawy
zlepek niezrozumia³ej mowy i za-
chodniej muzyki.

O 24-tej wysiadamy z metra
w dzielnicy Geylang Road. Ze zdzi-
wieniem rozgl¹damy siê doko³a.
Gdzie sterylny futurystyczny
œwiat? Czy¿by powróci³a prawdzi-
wa Azja? Powoli gasn¹ ¿arówki nad
prymitywnymi stoiskami na targu
z odzie¿¹. Przenikliwy zapach du-
riana znika w przenoœnych lodów-
kach, a papiery i folie wype³niaj¹
zakamarki dzielnicy. W knajpkach
dogorywaj¹ zmêczeni trudem
dnia, najemni pracownicy wielkiej
metropolii. Pod stolikami wiadra,
w których ch³odzi siê jeszcze piwo,
a na stolikach tl¹ niedopa³ki. Po
chwili przeciskamy siê obok pañ
oferuj¹cych swoje us³ugi i kilku
hindusów, którzy przesadzili
z u¿ywkami. Tutaj te¿ prys³a na-
sza wiara w idealny œwiat. Na
szczêœcie dwie przecznice dalej
miasto wygl¹da znacznie lepiej. Po
pó³nocy meldujemy siê w naszym
hotelu. Rzucamy baga¿e i idzie-
my do najbli¿szej knajpki. Bez
wiêkszego zastanowienia wybiera-
my oryginalne zupy. Mamy na-
dziejê, ¿e bêdzie du¿o i smacznie!
I by³o. Bardzo du¿o ale i… ostro.
Bo to, co miejscowemu kucharzo-
wi wydawa³o siê md³e, nas Euro-
pejczyków pozbawi³o tchu, zatka-
³o nos i wycisnê³o ³zy z oczu.

Za nami dwa dni podró¿y.
W tym kilka godzin zwiedzania
z plecakiem na ramionach. Zmê-
czeni, ale i spe³nieni padamy na
³ó¿ka. Przecie¿ to dopiero pocz¹-
tek naszej wyprawy. Jutro ponow-
nie ekscytuj¹cy Singapur, które-
go odkrywania, ci¹g dalszy.

Zdjêcia, tekst
Ireneusz Wo³ek

�Zakazy i kamery to nieod³¹czny element

miasta.

�Wielki brat czuwa!

�Marina Bay – to wiêcej ni¿ hotel.

�Tutaj nie znajdziemy rozdeptanej gumy

do ¿ucia.

�Centrum handlowe, do którego mo¿na wp³yn¹æ ³ódk¹.

YOU TUBE – Niezwy-
k³y Œwiat (podaæ

kraj, o którym piszemy np. Mona-
ko) www.niezwyklyswiat.com
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podatku dochodowego

lokalnej organizacji

po¿ytku publicznego

Przeka¿ 1%
Organizacja po¿ytku publicznego to organizacja, która ma – nadany

przez Krajowy Rejestr S¹dowy – prawny status po¿ytku publicznego.

O uzyskanie tego statusu mog¹ ubiegaæ siê np. stowarzyszenia, fundacje

oraz kluby sportowe. Status organizacji po¿ytku publicznego wprowa-

dzi³a ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Jego

za³o¿eniem jest zasada, ¿e w zamian za pewne przywileje, np. mo¿liwoœæ

uzyskania 1% podatku osób prywatnych, organizacje po¿ytku publiczne-

go zobowi¹zane s¹ do przestrzegania bardziej rygorystycznych zasad

g³ównie zwi¹zanych z przejrzystoœci¹ dzia³añ ni¿ ogó³ organizacji poza-

rz¹dowych. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 12 organizacji po-

siadaj¹cych status organizacji po¿ytku publicznego.

Przekazuj¹c 1% podatku w rozliczeniu rocznym PIT masz udzia³ i pomagasz w realizacji wielu wa¿nych spo³ecznie przedsiêwziêæ w naszym powiecie.

TOWARZYSTWO MI£OŒNIKÓW
ZIEMI LE¯AJSKIEJ,
KRS: 0000275455

Towarzystwo
u p o w s z e c h n i a
krajoznawstwo
oraz aktywny wy-
poczynek przez organizowanie
rajdów pieszych i rowerowych, po-
dejmuje dzia³ania na rzecz ochro-
ny, dokumentacji i konserwacji za-
bytków w regionie. Prowadzi
w³asn¹ dzia³alnoœæ edytorsk¹ i wy-
dawnicz¹ periodyku popularno-
naukowego „Almanach Le¿ajski”.

STOWARZYSZENIE „NIE DZIELI
NAS NIC”, KRS: 0000292013

Dzia³a lnoœæ
stowarzyszenia
skierowana jest na
realizowanie pro-
jektów nios¹cych
pomoc dzieciom i m³odzie¿y upo-
œledzonej umys³owo oraz ich ro-
dzinom, wspieranie SOSW w Le-
¿ajsku i organizacja: turnusów re-
habilitacyjnych, wycieczek, szko-
leñ, konkursów, pomocy finanso-
wej i rzeczowej dla rodzin w trud-
nej sytuacji materialnej.

STOWARZYSZENIE „BEZPIECZ-
NE MIASTO LE¯AJSK”,
KRS:0000177565

Stowarzyszenie realizuje zadania
z zakresu podnoszenia stanu bez-
pieczeñstwa publicznego, prze-
ciwdzia³ania przestêpczoœci i pa-
tologiom spo³ecznym, upo-
wszechniania wiedzy o zasadach
odpowiedzialnoœci prawnej spraw-
ców wypadków drogowych.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„MARATON GIEDLAROWA”,
KRS: 0000254849

Klub realizuje zada-
nia z zakresu wspiera-
nia aktywnoœci fizycz-
nej poprzez organiza-
cjê imprez sportowych,
szkoleñ dla uczniów, kursów dla
kadry trenersko-instruktorskiej, let-
niego i zimowego wypoczynku,
integracjê œrodowisk sportowych.

Poni¿ej prezentujemy OPP z tere-
nu Powiatu Le¿ajskiego:

STOWARZYSZENIE „DOBRY
DOM”, KRS 0000197865

G³ównym Ce-
lem Stowarzysze-
nia „Dobry Dom”
jest udzielanie
osobom niepe³-
n o s p r a w n y m
kompleksowej pomocy poprzez
rehabilitacjê, aktywizacjê zawo-
dow¹ i spo³eczn¹, rozwój ¿yciowej
samodzielnoœci, mo¿liwoœci twór-
czych i edukacyjnych.

FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY
W LE¯AJSKU, KRS 0000328376

To, czy miej-
sce, w którym
mieszkasz bê-
dzie siê rozwi-
jaæ, czy w two-
jej miejscowo-
œci powstanie plac zabaw lub œwie-
tlica dla dzieci, czy zdolni ucznio-
wie otrzymaj¹ stypendium, które
pomo¿e im kontynuowaæ naukê
oraz zrealizowane zostan¹ inne
cenne inicjatywy zale¿y równie¿
od tego czy przeka¿esz lokalnym
organizacjom pozarz¹dowym 1%
podatku dochodowego. Wystar-
czy, ¿e do swojego PIT-a wpiszesz
numer KRS Fundacji. Przekaza-
ne przez ciebie œrodki w postaci
1% podatku dochodowego po-
wróc¹ w postaci stypendiów, gran-
tów na realizacjê projektów spo-
³ecznych oraz innych inicjatyw.
Masz mo¿liwoœæ pozostawienia 1%
podatku u siebie. Nie wahaj siê.
Decyduj o sposobie wydatkowania
twoich pieniêdzy. Przeka¿ 1% po-
datku dochodowego Fundacji
Fundusz Lokalny w Le¿ajsku. Ce-
lem Fundacji jest rozwój spo³ecz-
ny oraz poprawa jakoœci ¿ycia spo-
³ecznoœci powiatu le¿ajskiego i te-
renów przyleg³ych. Prowadzimy
programy stypendialne, wspiera-
my ciekawe inicjatywy, budujemy
wspólne dobro. Dobrze wykorzy-
stujemy przekazane nam œrodki.
www.fundacja.lsr.pl

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 2 W LE¯AJSKU, KRS:
0000253065

Celem klu-
bu jest plano-
wanie i orga-
nizowanie po-
zalekcyjnego
¿ycia sportowego uczniów, prowa-
dzenie zajêæ w celu wszechstron-
nego rozwoju sprawnoœci fizycz-
nej i umys³owej, anga¿owanie
uczniów do ró¿norodnych form
aktywnoœci ruchowej, kszta³towa-
nie pozytywnych cech charakte-
ru i osobowoœci wœród uczniów.

PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY „FRANCESCO”
W JELNEJ, KRS: 0000229696

G³ównym celem
klubu jest wychowa-
nie dzieci i m³odzie-
¿y poprzez kulturê
fizyczn¹ w oparciu
o chrzeœcijañski system wartoœci
i spo³eczn¹ naukê Koœcio³a, pro-
mowanie aktywnego spêdzania
wolnego czasu, przeciwdzia³anie
zagro¿eniom patologicznym, in-
tegracja dzieci i m³odzie¿y.

STOWARZYSZENIE
„INTEGRACJA BEZ GRANIC”
KRS: 0000045567

O wsparcie tak¿e prosz¹:

POMOC DLA JULII NIEMCZYK
Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ

z pomoc¹” ul. £omiañska 5,
01-685 Warszawa, KRS :
0000037904, w rubryce „Informa-
cje uzupe³niaj¹ce” – wpisujemy:
Julia Niemczyk 12616

POMOC DLA RODZINY
MAJDAÑSKICH
Polskie Towarzystwo Walki z Ka-
lectwem Oddzia³ w Przemyœlu
ul. Barska 15, 37-700 Przemyœl
Nr konta bankowego:
12 1020 4274 0000 1602 0001 8168
Z dopiskiem „Rehabilitacja rodzi-
ny Majdañskich”

STOWARZYSZENIE ROZWOJU
WSI DÊBNO, KRS 0000262290

G³ównymi
kierunkami
dzia³ania sto-
warzyszenia
s¹ – prowa-
dzenie Niepu-
blicznego Gim-
nazjum w Dêbnie, prowadzenie
wspólnie z innymi organizacjami
funduszy stypendialnych skiero-
wane do uzdolnionej m³odzie¿y,
Ratowanie zabytków i pomnika
przyrody, realizacja projektów
zwi¹zanych z oœwiat¹, kultur¹,
sportem, wypoczynkiem dzieci
i m³odzie¿y.

STOWARZYSZENIE RODZICÓW
DZIECI NIEPE£NOSPRAWNYCH
W GRODZISKU DOLNYM,
KRS: 0000031018

Celem sto-
warzyszenia
jest zrzeszanie
siê rodziców
dzieci niepe³-
nosprawnych i ich wspó³praca
w celu zapewnienia w³aœciwych
warunków wszechstronnego roz-
woju tych dzieci oraz organizowa-
nie i prowadzenie jednostek, pla-
cówek oœwiatowo-wychowaw-
czych oraz podejmowanie innych
ró¿nych dzia³añ na rzecz wycho-
wania w kulturze i rozwoju oœwia-
ty lokalnej spo³ecznoœci.

STOWARZYSZENIE
„NASZA MA£A OJCZYZNA”
W NOWEJ SARZYNIE,
KRS: 0000152888

Stowarzy -
szenie prowa-
dzi dzia³alnoœæ
g ³ ó w n i e
w dwóch ob-
szarach: pro-
mocja kultury
fizycznej i rekreacji, wspomaganie
rozwoju edukacji poprzez prowa-
dzenie projektów edukacyjnych,
organizacja imprez sportowo-re-
kreacyjno-kulturalnych, w tym
m.in.: „Po¿egnanie Wakacji”.
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Pocz¹tek roku na rynku teleko-
munikacyjnym to tradycyjnie czas
promocji i nowych ofert. Jest to
tak¿e okres kiedy czêsto przenosi-
my numer telefoniczny do nowe-
go operatora. Krok po kroku
przedstawiamy jak przenieœæ nu-
mer do nowego operatora.

Prawo telekomunikacyjne
umo¿liwia Abonentom zmianê
operatora telefonii stacjonarnej
lub komórkowej z jednoczesnym
zachowaniem dotychczasowego
numeru telefonu. Z roku na rok
z mo¿liwoœci przeniesienia nume-
ru do sieci innego operatora ko-
rzysta coraz wiêcej osób.

Co nale¿y zrobiæ, aby zmieniæ
swojego operatora na innego i jed-
noczeœnie zachowaæ dotychczaso-
wy numer?

Krok pierwszy
– z³o¿enie wniosku

Przeniesienie numeru rozpo-
czynamy od z³o¿enia wniosku.
Abonent mo¿e z³o¿yæ wniosek ko-
rzystaj¹c z formularzy dostêpnych
w punktach obs³ugi nowego ope-
ratora lub na jego stronie interne-
towej. Nowy operator wspiera

Abonenta w procesie przeniesie-
nia numeru na podstawie udzie-
lonego pe³nomocnictwa.

Krok drugi
– rozpatrzenie wniosku

Nowy operator rozpatruje wnio-
sek Abonenta o przeniesienie nu-
meru.

Prawo telekomunikacyjne okre-
œla w tym zakresie precyzyjne ter-
miny rozpatrzenia wniosku przez
nowego operatora:
w przypadku telefonów komórko-
wych:
� 6 godzin roboczych je¿eli wnio-
sek sk³adamy osobiœcie w punkcie
obs³ug klienta;
� 3 dni robocze, je¿eli wniosek
przesy³amy np. poczt¹;
w przypadku telefonów stacjonar-
nych:
� 1 dzieñ roboczy, je¿eli wniosek
sk³adamy osobiœcie w salonie;
� 14 dni roboczych, je¿eli wnio-
sek przesy³amy np. poczt¹.

Krok trzeci
– przeniesienie numeru

W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku Abonenta,

PORADNIK Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiatowy Rzecznik

Konsumentów przyjmuje

we wtorki i czwartki:

Leżajsk, ul. Kopernika 8,

p. 102;

tel. 17 240 45 08

Jak przenieœæ numer telefonu

do nowego operatora
nowy operator jest zobowi¹zany
niezw³ocznie zawrzeæ umowê
i przenieœæ bezp³atnie numer.

Przeniesienie numeru nastêpu-
je nie póŸniej ni¿ w terminie
1 dnia roboczego od dnia wskaza-
nego w umowie o œwiadczenie
publicznie dostêpnych us³ug te-
lekomunikacyjnych z przeniesie-
niem przydzielonego numeru jako
dnia rozpoczêcia œwiadczenia
us³ug przez nowego dostawcê
us³ug.

Pamiêtajmy!!!
Przeniesienie numeru do inne-

go operatora to prosta i bezp³atna
operacja, któr¹ mo¿na rozpocz¹æ
od wizyty w punkcie obs³ugi no-
wego operatora. Pamiêtajmy jed-
nak, aby przed podjêciem decyzji
o przeniesieniu numeru spraw-
dziæ jakiego rodzaju konsekwen-
cje finansowe niesie ze sob¹ ta de-
cyzja, zw³aszcza gdy z dotychcza-
sowym operatorem wi¹¿e nas jesz-
cze umowa lojalnoœciowa. Odst¹-
pienie od tej umowy przed termi-
nem, na który zosta³a zawarta wi¹-
¿e siê bowiem z konsekwencjami
finansowymi.

Przed podjêciem decyzji o zmia-
nie operatora warto jednak porów-
naæ oferty dostêpne na rynku
i wybraæ tak¹, która bêdzie najle-
piej dopasowana do potrzeb i mo¿-
liwoœci finansowych Abonenta.

W razie w¹tpliwoœci lub

problemów zachêcamy

do kontaktu z Centrum Informacji

Konsumenckiej UKE.

Porad i informacji na temat

us³ug telekomunikacyjnych

udziela

Centrum Informacji

Konsumenckiej UKE

pod numerem infolinii

801 900 853

lub 22 53 49 174

pon.-pt. w godz. 8:15-16:15,

(op³ata za po³¹czenie zgodna
z cennikiem operatora
telekomunikacyjnego).

Zachêcamy tak¿e do

skorzystania z porad dostêpnych

na stronie internetowej Centrum

Informacji Konsumenckiej UKE:

www.cik.uke.gov.pl.

www.uke.gov.pl

Kasia rozstawi³a przeciwniczki
po k¹tach, choæ na starcie omal
nie dosz³o do nieszczêœcia. Zle siê
wspiê³am, stopa wyskoczy³a mi
z peda³u, ale uratowa³am siê przed
upadkiem. Na pocz¹tku by³am
czwarta, potem mocniej przycisnê-
³am i wszystkie dziewczyny zosta³y
z ty³u – mówi mistrzyni. Kasia
wjecha³a na metê z 44 sekunda-
mi przewagi nad wicemistrzyni¹
Patrycj¹ Lorkowsk¹ reprezentu-
j¹c¹ GKS Cartusia Kartuzy. Zda-
niem trenera Stanis³awa Zyg-
munta pokaza³a klasê i wygra³a
jak chcia³a.

Pochodz¹ca z Brzyskiej Woli cy-
klistka trenuje w klubie od czte-
rech lat. W roku ubieg³ym zdoby-
³a w prze³ajach: V-ce Mistrzostwo
Polski oraz zajê³a II miejsce w Pu-
charze Polski w konkurencji jazda
na czas.

Katarzyna Socha – Prze³ajowy Mistrz Polski na rok 2014
W dniach 11-12 stycznia br. w Bieganowie k. S³ubic rozegrano Mistrzostwa Polski w kolarstwie prze³ajowym. W kategorii juniorka m³odsza
z³oto zdoby³a Katarzyna Socha zawodniczka Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego Poltino „Azalia” Brzóza Królewska.

Kasia Socha jest tak¿e laureatk¹
nagrody Powiatu Le¿ajskiego za
osi¹gniête wyniki sportowe we
wspó³zawodnictwie sportowym
krajowym, któr¹ otrzyma³a w roku
2012 i 2013.

W Mistrzostwach Polski starto-
wali równie¿: Brygida Piersiak
i Kinga Kalembkiewicz, które za-
jê³y 5 i 7 miejsce wœród m³odzi-
czek oraz Wojciech Miazga, któ-
ry zaj¹³ 16 miejsce w kategorii ju-
nior m³odszy.

KLKS „Azalia” w Brzózie Kró-
lewskiej nale¿y od kilku lat do gro-
na klubów sportowych objêtych
przyznaniem z bud¿etu powiatu
dotacji z zakresu rozwoju sportu
na terenie Powiatu Le¿ajskiego.
W tym roku klub otrzyma³ na pro-
wadzenie dzia³alnoœci w zakresie
kolarstwa dotacjê w wysokoœci
8 000 z³.

´
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2013 rok by³ pod wzglêdem
sportowym jednym z najlepszych
sezonów startowych zawodników
w ponad dwudziestoletniej histo-
rii Le¿ajskiego Klubu Kyokushin
Karate. Przez ca³y rok cz³onko-
wie klubu prezentowali bardzo
wysoki poziom zdobywaj¹c me-
dale i tytu³y na najwa¿niejszych
turniejach karate w Polsce i Eu-
ropie. Indywidualne sukcesy za-
wodników bardzo wysoko upla-
sowa³y LKKK w gronie najlep-
szych polskich klubów karate
dzia³aj¹cych w ramach IKO Pol-
ska. Niektóre tytu³y indywidual-
ne i dru¿ynowe by³y najwiêkszy-
mi sukcesami jakie odnieœli kie-
dykolwiek w historii nasi karate-
cy. Oprócz niebywa³ych osi¹gniêæ
sportowych odnotowaliœmy wielki
sukces organizacyjny, jakim nie-
w¹tpliwie by³o zorganizowanie
i przeprowadzenie – IV Ogólno-
polskiego M³odzie¿owego Tur-
niej Karate w Rudniku nad Sa-
nem, III Miêdzynarodowego Tur-
nieju „Polish Open IKO Galizia
CUP” w Le¿ajsku, pierwszej edy-
cji Ogólnopolskiego Turnieju
„IKO Tataria CUP” w Nowej Sa-
rzynie, Gwiazdkowego Turnieju

W zmaganiach wziê³o udzia³ 235
zawodników z Austrii, Bia³orusi,
Ukrainy, Wêgier i Polski, z takich
Federacji jak: IFK, Matsushima,
Oyama, Seido, Sosai, Shin, Tezuka,
Rengokai, Union. Oficjalnego
otwarcia Turnieju dokona³ zastêpca
Ambasadora Japonii Pan Hiroshi
Matsushima oraz Pan Pose³ Dariusz
Dziadzio. Sêdzi¹ G³ównym Turnie-
ju by³ shihan Remigiusz Karpiñ-
ski. Nale¿y podkreœliæ, ¿e turniej sta³
na bardzo wysokim poziomie tech-
nicznym, jak i organizacyjnym.
Centrum Sztuk Walki i Sportu
w Le¿ajsku reprezentowali: Sêdzia
Sensei Adam Dziki, sekundant Sen-
sei Adam WylaŸ oraz zawodnicy:
1. Aleksandra Kula

(kumite do 45 kg) – I miejsce
2. Jakub Korchowiec

(kumite do 45 kg)
3. Marcin Konieczny

(kumite do 45 kg)
4. Mateusz Uberman

(kumite do 60 kg)
5. Dominik Uberman

(kumite do 65 kg) – III miejsce
Zwyciêzcom gratulujemy!

www.csw.net.pl

AD

CARPATHIA CUP 2014

�Reprezentacja CSWiS na turnieju.

W dniu 18 stycznia 2014 r. odby³a siê IV edycja Turnieju

Sezon 2013 dla Le¿ajskiego Klubu Kyokushin Karate

Karate o Puchar Wójta Gminy Je-
¿owe w Je¿owem oraz Letniego
Obozu Szkoleniowego Karate
w Okunince nad Jeziorem Bia-
³ym w dniach 27.07.2013 r. –
3.08.2013 r. Do najwa¿niejszych
osi¹gniêæ nale¿y zaliczyæ zdoby-
cie: 329 medali w tym (131 z³o-
tych, 100 srebrnych, 98 br¹zo-
wych). Uzyskanie 35 klas sporto-
wych potwierdzonych przez Pol-
ski Zwi¹zek Karate w: Mistrzo-
stwach Makroregionu Po³udnio-
wego, Miêdzywojewódzkich Mi-
strzostwach M³odzików, XIV Mi-
strzostwach Polski Juniorów
M³odszych w ramach Ogólno-
polskiej Olimpiady M³odzie¿y,
VII Mistrzostwach Europy Junio-
rów, X Pucharze Polski Juniorów
i M³odzików i XXXIV Mistrzo-
stwach Polski M³odzie¿owców.

Zdobycie 21, 5 punktów we
wspó³zawodnictwie Polskiej Fede-
racji Sportów M³odzie¿owych,
która to klasyfikuje najlepsze wo-
jewództwo, powiat, miasto, gmi-
nê i klub w Polsce. Klub zaj¹³
w tym rankingu 6 miejsce w Pol-
sce spoœród prawie 300 klubów
zrzeszonych w Polskim Zwi¹zku
Karate. Rok 2013 zamkn¹³ kolej-
ny sezon szkoleniowy Le¿ajskie-
go Klubu Kyokushin Karate.
Rok pe³en sukcesów sportowych
indywidualnych i dru¿ynowych.
Rok, który mo¿na równie¿ uznaæ
za szczególnie udany pod wzglê-
dem organizacji imprez, startów
jak i równie¿ rozwoju Klubu.
Obecnie w klubie we wszystkich
oddzia³ach tj.: Le¿ajsku, Nowej
Sarzynie, Rudniku, Sarzynie, Je-
¿owem i Majdanie £êtowskim

æwiczy oko³o 250 osób. Serdecz-
ne podziêkowania kierujemy do
wszystkich, którzy przyczynili siê
do sukcesu naszego klubu,
a w szczególnoœci w³adz samorz¹-
dowych naszego regionu tj.: Sta-
rostwa Powiatowego w Le¿ajsku,
Urzêdu Miasta w Le¿ajsku, Urzê-
du Miasta i Gminy w Nowej Sa-
rzynie, Urzêdu Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem, Staro-
stwa Powiatowego w Nisku i Urzê-
du Gminy w Je¿owem.

DB



ZAPRASZAMY NA BEZPATNE BADANIA
CYTOLOGICZNE I MAMMOGRAFICZNE

W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO
WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY

BADANIA CYTOLOGICZNE – dla pa 25-59 la

BADANIA MAMMOGRAFICZNE dla pa 50-69 la

ń t

ń t

BEZPŁATNE, BEZ SKIEROWANIA, BEZ KOLEJKI

BEZPŁATNE, BEZ SKIEROWANIA

Zakład Diagnostyki Obrazowej – rejestracja codziennie w godz. 7.00-14.30 – tel. (17) 2404921
(ponadto istnieje możliwość wykonania badań mammograficznych bezpłatnie na podstawie

skierowania od lekarza).

W RAMACH PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANI
RAKA PIERS

A
I

PROSIMY O ZABRANIE DOWODU OSOBISTEGO
LUB NR PESEL

SAMODZIELNY PUBLICZY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w LEŻAJSKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓ OPIEKI ZDROWOTNE
adres: 37 300 Le ajsk, ul. Le na 2

e mail: sekretariat@spzozlezajsk.pl, strona www.spzozlezajsk.p
tel centrala (17) 2404900, faks: (17) 2404753, sekretariat (17) 2404700

konto bankowe: PEKAO S.A. I Oddzia Le ajsk 49 1240 2630 1111 0000 3637 216
NIP: 8161452585, REGON: 000306650, KRS: 000000978
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– Pracownia Cytologiczna – codziennie od 8.00 do 12.00 – tel. (17) 2404786
– Poradnia Ginekologiczna – wtorki od 9.00 do 14.00 – pobiera położna – tel. (17) 2404771
– Poradnia Ginekologiczna – codziennie w ramach wizyt lekarskich – tel. (17) 2404771

(ponadto istnieje możliwość wykonania badań cytologicznych dla pań spoza programu,
bez skierowania, bez kolejki, odpłatnie wg cennika SPZOZ w Pracowni Cytologicznej
codziennie od 8.00 do 12.00 – tel. (17) 2404786)
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Skecze prezentowane w tym programie s¹
nowoœci¹ i nie by³y emitowane na antenie tele-
wizyjnej. Ponad 2 godziny humoru na najwy¿-
szym poziomie, z udzia³em Orkiestry Moral-
nego Niepokoju, goœci specjalnych i paru nie-
spodzianek…

Haratniemy w ga³ê!!!
Bêdziemy mieli okazjê uczestniczyæ w po-

siedzeniu rz¹du, prze¿yjemy próbê generaln¹
spektaklu podczas, której aktorzy zmêczeni
wystêpami w reklamach myl¹ kwestie, przyj-
rzymy siê Polsce oczami powracaj¹cego do kra-
ju kibica Euro 2012. Zobaczymy pamiêtniki
z wakacji, przekonamy siê jak mê¿czyŸni
w bardzo zaawansowanym wieku prê¿¹ mu-
sku³y i zapominaj¹ o dolegliwoœciach w obec-
noœci m³odej dziewczyny oraz obejrzymy wiele
innych premierowych skeczy. Na koniec nie
zabraknie bisów – a tam najwiêksze hity.

KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU,
AGENCJA ARTYSTYCZNA ART serdecznie zaprasza na program premierowy 2014

POGODA NA SUMA!

Zamówienia zbiorowe na bilety pod nr tel. 693-062-880, wystawiamy faktury VAT, dostarczamy
bilety z faktur¹ na miejsce pod wskazany adres, p³atnoœæ do uzgodnienia.
Wszelkie dodatkowe informacje dotycz¹ce imprezy pod wy¿ej wymienionym numerem telefonu.

OG£OSZENIE P£ATNE

OG£OSZENIE P£ATNE

Impreza odbêdzie siê
25.03.2014 r. o godz. 17.00

w Hali Widowiskowo-Sportowej
Zespo³u Szkó³ Technicznych

ul. Mickiewicza 67 w Le¿ajsku.
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