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Gor¹ce lato
Gor¹ce lato – kobieta dojrza³a
gor¹ce, radosne i uczuciem pa³a,
jak matka swe dzieci do ¿ycia sposobi
ka¿de bêdzie z rozmys³em gotowaæ do drogi.
Pisklêta wyfrun¹ do lotu za morza
dojrzej¹ do zbiorów wyz³ocone zbo¿a
trawy zielone srebrem siana œwiec¹
kluczem ¿urawie daleko odlec¹.

Nim jesieñ nastanie, troskliwa mateczka
wypuszcza na ³ono swe dzieci w majteczkach
niech si³y nabior¹, by w ¿ycia podró¿y
wysi³ek i praca ich wcale nie nu¿y³.
Gospodarn¹ rêk¹, plony z pola zbiera
Wietrzy, maluje, myje i wyciera,
Kwiatów bukiety – drzew, owoców kosze
Gor¹ce s³oñce – mi³oœci doznanej rozkosze.

Sierpieñ 2003
Stanis³aw Kornasiewicz
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Wedle informacji Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Le¿ajsku jego dzia³alnoœæ
w 2013 r.koncentrowa³a siê wokó³
dziedzin zwi¹zanych z higien¹
dzieci i m³odzie¿y (ocenie podda-
no dostosowanie szkolnych mebli,
rozk³ad zajêæ, stan infrastruktury
w tym warunki do higieny osobi-
stej, do¿ywianie), epidemiologi¹
(odnotowano wzrost przypadków
salmonellozy z 18 do 40, boreliozy
z 33 do 68 i biegunek z 58 do
97 oraz pojawienie siê nie noto-
wanych wczeœniej przypadków li-
steriozy i grypy H1N1), higien¹
komunaln¹ (³¹cznie 188 obiekty,
w tym: wodoci¹gi, zak³ady opieki
medycznej, hotele, infrastruktu-
ra komunikacyjna i sportowo-re-
kreacyjna, cmentarze, zak³ady po-
grzebowe). Przedmiotem zaintere-
sowania PPIS by³a tak¿e  higiena
¿ywnoœci (przeprowadzono 462
kontrole w 426 zaewidencjonowa-
nych  zak³adach ¿ywnoœciowych)
oraz higiena pracy (169 kontroli
w 158 zak³adach pracy).

W tym samym okresie Powiato-
wy Lekarz Weterynarii w Le¿ajsku
przeprowadzi³ 1073 kontrole
stwierdzaj¹c 271 uchybieñ lub nie-

zgodnoœci naruszaj¹cych prawo.
Dokonane w 20 proc. gospodarstw
badania monitoruj¹ce da³y podsta-
wê do stwierdzenia, ¿e w powiecie
le¿ajskim nie wystêpuj¹ choroby
byd³a typu bia³aczka, gruŸlica oraz
bruceloza. Decyzj¹ UE powiat le-
¿ajski uznany zosta³ za region
wolny od wirusa choroby Aujesz-
kyego œwiñ, zaœ wojewoda podkar-
packi og³osi³ ten obszar niezagro-
¿ony wœcieklizn¹. Natomiast
w 22 przypadkach  pogryzieñ lu-
dzi przez psy stwierdzono, ¿e nie
by³y one zaszczepione przeciw

25 czerwca 2014 r.
Rada Powiatu podjê³a uchwa³y:

� Nr LVIII/289/2014 w sprawie
zawarcia przez Powiat Le¿aj-
ski porozumienia z Gmin¹
Le¿ajsk dotycz¹cego za³o¿e-
nia i prowadzenia przez
Gminê Le¿ajsk szkolnego
schroniska m³odzie¿owego,

� Nr LVIII/290/2014 w sprawie
wprowadzenia zmian w wie-
loletniej prognozie finanso-
wej Powiatu Le¿ajskiego,

� Nr LVIII/291/2014 w sprawie
wprowadzenia zmian w bu-
d¿ecie Powiatu Le¿ajskiego.

Podstawowy zakres inwestycji:
przebudowa drogi o d³ugoœci
1 942 m, wykonanie obustron-
nych poboczy gruntowych o sze-
rokoœci 1 m z gruntu pozyskane-
go z odmulenia rowów z umoc-
nieniem kruszywem ³amanym,
poprawê systemu odwodnienia
przez pog³êbienie rowów.

LVIII Sesja Rady Powiatu
wœciekliŸnie – jednoczeœnie, pod-
kreœli³ Powiatowy Lekarz Wetery-
narii, szczepionkê podano 5382
czworonogom. Akcj¹ szczepieñ
przeciwko wœciekliŸnie objêto
równie¿ wolno¿yj¹ce lisy.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Le¿ajsku skontro-
lowa³ w ubieg³ym roku 776 obiek-
tów pod k¹tem zgodnoœci realiza-
cji budów i robót budowlanych,
utrzymania obiektów we w³aœci-
wym stanie technicznym oraz sa-
mowoli budowlanych. Stwierdzo-
no 176 istotnych nieprawid³owo-
œci wymagaj¹cych podjêcia postê-
powañ administracyjnych, w tym
2 wnioski skierowano do prokura-
tury i tyle samo w ramach odpo-
wiedzialnoœci zawodowej do Rzecz-
nika Dyscyplinarnego Podkarpac-
kiej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Na pytanie radnych o termin
zakoñczenia II etapu budowy ob-
wodnicy Le¿ajska, wicestarosta
Marek Kogut odpowiedzia³, ¿e
wed³ug jego wiedzy ma to nast¹-
piæ 2 listopada br. (ja)

Postêp prac na drodze powiatowej
Brzyska Wola – D¹browica

� Wartoœæ zadania wg zawartej umo-
wy z wykonawc¹: 673 508,10 z³

� Œrodki zabezpieczone w bud¿ecie
Powiatu Le¿ajskiego to kwota:
684 000,00 z³; w tym:
– dotacja z bud¿etu Pañstwa

na usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych 480 000 z³,

– bud¿et Powiatu Le¿ajskiego
104 000 z³,

– bud¿et Gminy Kury³ówka
100 000 z³.

RI

�Postêp prac na drodze powiatowej

�Zaproszeni goœcie.

�Sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego
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Przegl¹d inwestycji powiatowych
– lata 2011-2014

Przebudowa mostu drogowego
(sta³ego ¿elbetowego) w ci¹gu
drogi powiatowej nr 1259R
Gniewczyna (gr. powiatu) – Gro-
dzisko – Giedlarowa w km 9+031
wg Jednolitego Numeru Inwen-
tarzowego JNI 1008077, 9+036
wg ewidencji drogi.

Roboty polega³y na przebudo-
wie istniej¹cego mostu o podsta-
wowych wymiarach: d³ugoœæ ca³-
kowita – 14,10 m, szerokoœæ ca³ko-
wita – 9,32 m. Zakres przebudo-
wy: rozbiórka ustroju noœnego ist-

Remont mostu na rzece Tarlaka
w Brzózie Królewskiej w ci¹gu
drogi powiatowej nr 1260R Ma-
leniska – Brzóza Królewska –
granica powiatu.

Efektem tej inwestycji by³ wyre-
montowany most, który zosta³
zniszczony w wyniku powodzi.
Dziêki odbudowie (rozbiórce
i budowie nowego mostu) obiekt
zyska³ noœnoœæ 30 ton.

Remont mostu przez rz. B³otnia w
ci¹gu drogi powiatowej nr 1256R
Sieniawa (granica powiatu) – Pi-
skorowice – Le¿ajsk w km 14+
034.

Roboty zwi¹zane z remontem
mostu: remont i zabezpieczenie
przyczó³ków, przêse³ mostu, wy-
konanie elementów wyposa¿enia
mostu, umocnienie skarp koryta
potoku, remont dojazdów, mon-
ta¿ barier ochronnych. Po wyko-
nanym remoncie most posiada

nastêpuj¹ce parametry geome-
tryczno-u¿ytkowe: noœnoœæ: 30
ton, szerokoœæ: 6 m, szerokoœæ
chodników: 2 x 1,25 m, d³ugoœæ:
13,5 m, rozpiêtoœæ przês³a: 12,8 m.

niej¹cego mostu i k³adek dla pie-
szych, poszerzenie istniej¹cych
podpór kamiennych, wykonanie
nowego ustroju noœnego mostu,

przebudowa obustronnych dojaz-
dów do mostu, wykonanie umoc-
nienia koryta potoku, przebudo-
wa sieci oœwietlenia ulicznego.

Ca³kowita wartoœæ inwestycji:
1 358 007,78 z³.

Zadanie finansowane z dotacji
bud¿etu pañstwa z rezerwy
celowej na usuwanie szkód
powodziowych w kwocie

1 323 009 z³,
pozosta³e koszty zadania
pokry³ Powiat Le¿ajski.

Ca³kowity koszt inwestycji:
460,32 tys. z³;

udzia³ Powiatu: 23,30 tys. z³;
Fundusz Solidarnoœci Unii
Europejskiej 437,02 tys. z³.

Koszt zadania: 536 278,75 z³ – w 62,31% (334 155,29 z³)
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,

pozosta³e koszty zadania pokry³ Powiat Le¿ajski.

2011 r.

2011 r.

2011 r.

Obiekty in¿ynieryjne
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Odbudowa mostu w ci¹gu drogi
powiatowej nr 1261R Wilkowyja
– Giedlarowa nad potokiem B³ot-
nia w miejscowoœci Giedlarowa

Roboty polega³y na rozbiórce
istniej¹cego mostu dwuprzês³owe-
go o konstrukcji noœnej z p³yty
¿elbetowej i budowie nowego
obiektu – jednoprzês³owego o sze-
rokoœci u¿ytkowej 8,54 m, w tym
jezdnia 6 m. Zakres prac obejmo-
wa³: roboty rozbiórkowe, wykona-
nie fundamentów na palach ¿el-

betowych wbijanych o d³ugoœci
12 m, wykonanie przyczó³ków, wy-
konanie p³yty pomostu, wykona-
nie p³yt przejœciowych, wykona-

nie kap chodnikowych, wyposa-
¿enie pomostu, przebudowa do-
jazdów, odwodnienie, umocnienie
i regulacja koryta.

Remont mostów oraz przepustów
w ci¹gu drogi powiatowej nr
1247R Brzyska Wola – Kolonia
Polska

Zakres robót obejmowa³ wyko-
nanie remontu mostów w km
1+262, 1+430 oraz remontu prze-
pustów w km 1+574, 1+211. Ro-
boty zwi¹zane z remontem mo-
stów to: naprawa uszkodzonych
podpór przez renowacjê pali, ocze-

pów i wykonanie nowych œcianek
zaplecznych i skrzyde³, wymiana
uszkodzonej nawierzchni na mo-
œcie wraz z izolacj¹, wymian¹ nad-
betonu p³yty pomostu oraz belki
podporêczowej, naprawa umoc-
nieñ przyczó³ków, odbudowa do-
jazdów, ustawienie bariery.

Remont przepustu w km 1+211
o œr. 60 cm i d³ugoœci 9 m polega³
na wymianie czêœci przelotowej
i wykonaniu nowych œcianek czo-
³owych oraz odtworzeniu kon-
strukcji nawierzchni na przepu-
œcie.

Wartoœæ zadania wynios³a:
1 323 968,21 z³;

œrodki w³asne: 99 027,59 z³;
œrodki z Funduszu

Solidarnoœci Unii Europejskiej:
1 093 970,31 z³ oraz dotacja

z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Rzeszowie: 130 970,31 z³.

2012 r.

2013 r.

Koñcowa wartoœæ odebranych
robót: 319 395,95 z³.

 Zadanie finansowane z dotacji
bud¿etu pañstwa z rezerwy
celowej na usuwanie szkód
powodziowych w kwocie

251 108 z³, pozosta³e koszty
zadania: 68 287,95 z³ pokry³

Powiat Le¿ajski wraz z Gmin¹
Kury³ówka.

Remont przepustu w km 1+574
o œr. 150 cm i d³ugoœci 9 m polega³
na wymianie czêœci przelotowej
z rur ¿elbetowych na rurê z blach
falistych z pow³ok¹ cynkow¹,
umocnieniu skarp nasypu, odtwo-
rzeniu nawierzchni na przepuœcie
i dojazdach, ustawienie bariery
ochronnej.
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Przebudowa mostu w ci¹gu dro-
gi powiatowej nr 1250R Kury³ów-
ka – Kolonia Polska

Oddany do u¿ytku obiekt to
most jednoprzês³owy sta³y o sze-
rokoœci ca³kowitej 10,28 m. Szero-
koœæ u¿ytkowa to 9,5 m, w tym
jezdnia o szerokoœci 6,5 m; chod-
niki 2 x 1,25 mb. D³ugoœæ mostu
27 m do koñca skrzyde³, noœnoœæ
40 ton, tj. klasa „B”.

Roboty polega³y na rozbiórce
istniej¹cego mostu z pomostem
drewnianym i budowie nowego
obiektu posadowionego na palach
¿elbetowych o d³. 10 m.

RI, ZDP

Remont dwóch obiektów mosto-
wych w ci¹gu drogi powiatowej
nr 1241R Hucisko – Ruda £añcuc-
ka – Przychojec – Le¿ajsk w km
0+151, 1+568.

Zakres robót obejmowa³ remont
mostu w km 0+151 za kwotê
201 167,10 z³ i w km 1+568 za kwo-
tê 253 635,48 z³. Roboty zwi¹zane

Remont przepustu w ci¹gu drogi
powiatowej nr 1260R Maleniska –
Brzóza Królewska w km 5+342 w
miejscowoœci Brzóza Królewska.

Remont przepustu polega³ na
rozebraniu przepustu rurowego ¿el-
betowego podwójnego 2 x 1,25m
o d³ugoœci 10 m, wykonanie prze-
pustu drogowego skrzynkowego
¿elbetowego o wymiarach we-
wnêtrznych 200 x 150 cm wraz
z wykonaniem skrzyde³ i œcianek
czo³owych, umocnienie dna i skarp
oraz ustawienie barier ochronnych.

2012 r.

Wartoœæ inwestycji wraz z nadzorem: 1 712 686,63 z³ brutto; w tym 1 297 200,00 z³ z rezerwy ogólnej
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Pozosta³e koszty zadania: 415 486,63 z³ pokry³ Powiat Le¿ajski

wraz z Gmin¹ Kury³ówka.

2014 r.

Zadanie w 50% (227 401 z³)
finansowane z dotacji bud¿etu

pañstwa w ramach
Narodowego Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II, pozosta³e koszty

zadania pokry³ Powiat Le¿ajski
z Gmin¹ Le¿ajsk.

2013 r.

z remontem mostów to: naprawa
uszkodzeñ elementów konstruk-
cyjnych, wymiana ustroju noœne-
go, wymiana elementów wyposa-
¿enia, naprawa œcianek zaplecz-
nych, wymiana uszkodzonej na-
wierzchni wraz z izolacj¹, wykona-
nie zabezpieczenia dna i umocnieñ
skarp rzeki, monta¿ barier.

Koszt zadania: 115 194,24 z³, finansowane z dotacji bud¿etu pañstwa
z rezerwy celowej na usuwanie szkód powodziowych.
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Grupa A (druGrupa A (drużżyny myny męęskie)skie)

M. Drużyna
Wynik

w sztafecie
(pkt)

Wynik
w ćwiczeniu
bojowym

(pkt)

Wynik
ogó em

(pkt)
ł

1 OSP Sarzyna 58,05 38,70 96,75

2 OSP Grodzisko Dolne 57,96 39,70 97,66

3 OSP Laszczyny 57,56 40,78 98,34

4 OSP Wola Zarczycka 61,38 41,44 102,82

5 OSP Wierzawice 61,69 53,81 115,50

6 OSP Grodzisko D. Miasto 67,20 53,43 120,63

7 OSP Kuryłówka 72,65 51,73 124,38
8 OSP Biedaczów 64,90 63,75 128,65

9 OSP Wólka Łamana 71,53 60,10 131,63

W zawodach wystartowa³o ³¹cznie
17 dru¿yn OSP, w tym 8 w grupie C
(kobiety) i 9 w grupie A (mê¿czyŸ-
ni). Zawody rozegrano w dwóch
konkurencjach: æwiczenie bojowe
oraz sztafeta po¿arnicza 7 x 50 m
z przeszkodami. W grupie kobiet
zwyciê¿y³a dru¿yna OSP z Grodzi-
ska Dolnego – aktualny mistrz Pol-
ski, natomiast w grupie mê¿czyzn
dru¿yna  z OSP w Sarzynie. Nad
prawid³owym przebiegiem zawo-
dów czuwa³a komisja sêdziowska
z Komendy Powiatowej PSP w Le-
¿ajsku na czele z sêdzi¹ g³ównym
m³. bryg. Zenonem Kuc¹. Zawody
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: Zastêp-
ca Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie –
st. bryg. Roman Petrykowski, Wice-
starosta Le¿ajski – Marek Kogut,

Laureaci Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „m³odzie¿
zapobiega po¿arom” na szczeblu powiatowym:
Grupa I – szko³y podstawowe: Szczêch

Kamil, Pawelec Agata, Budzyñski Marek

Grupa II – gimnazja:

Poterek Krystian, Czerwonka Wiktoria, £ata

Magdalena

Grupa III – szko³y ponadgimnazjalne:

Rudziñski Kamil, Piróg Katarzyna, Miœ

Wojciech

W II Powiatowym Konkursie Kronik przyznano
nastêpuj¹ce miejsca i wyró¿nienia:
1 miejsce OSP Chodaczów,

2 miejsce OSP Zmys³ówka,

3 miejsce OSP Giedlarowa

oraz wyró¿nienia dla:

OSP Kury³ówka, OSP Brzóza Królewska, OSP

Wólka £êtowska.

W niedzielê 6 lipca br., na stadio-
nie sportowym „Z³otsan” w Kury-
³ówce, odby³y siê VIII Powiatowe
Zawody Sportowo-Po¿arnicze
jednostek OSP z terenu powiatu
le¿ajskiego. Organizatorem zawo-
dów byli: Komenda Powiatowa
PSP w Le¿ajsku, Zarz¹d Powia-
towy Zwi¹zku OSP RP w Le¿aj-
sku przy wspó³udziale Starostwa
Powiatowego w Le¿ajsku i gmin
pow. le¿ajskiego, gospodarza
obiektu Wójta Gminy Kury³ówka
i miejscowych stra¿aków.

Komendant Powiatowy PSP w Le-
¿ajsku – bryg. Bogdan Ko³cz, Prezes
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku OSP w Le¿ajsku – druh
Józef Golec, burmistrzowie, wójto-
wie oraz liczni dzia³acze OSP
i funkcjonariusze PSP. Obecni te¿
byli laureaci powiatowych elimina-
cji Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Po¿arniczej oraz kronikarze któ-
rzy prezentowali kroniki OSP na
II Powiatowym Przegl¹dzie Kronik
OSP.  Zawody sta³y na bardzo wyso-
kim poziomie sportowym o czym
œwiadcz¹ uzyskane wyniki.

Oprócz zawodów widzowie mo-
gli us³yszeæ krótki koncert Orkie-
stry GOK pod batut¹ Marka Bur-
dy, obejrzeæ wystawione kroniki
OSP oraz zapoznaæ siê z prac¹
m³odzie¿y dzia³aj¹cej przy OSP. Po
zakoñczeniu zawodów wrêczono
okolicznoœciowe dyplomy i upo-
minki laureatom Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
pod has³em „ M³odzie¿ zapobiega
po¿arom”.

Nagrodzonym w zawodach
i konkursach serdecznie gratuluje-
my, a wszystkim stra¿akom dziê-
kujemy za ich pracê na rzecz na-
szego spo³eczeñstwa. Dziêkujemy
naszym przyjacio³om samorz¹dow-
com oraz tym którzy na co dzieñ
sprzyjaj¹ nam i pomagaj¹, bez któ-
rych pomocy nasza spo³eczna pra-

�OSP Sarzyna I miejsce w gr. A

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych
VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych

Klasyfikacja generalna zawodów.

�OSP Grodzisko Dolne I miejsce w gr. C

Grupa C (druGrupa C (drużżyny kobiece)yny kobiece)

M. Drużyna
Wynik

w sztafecie
(pkt)

Wynik
w ćwiczeniu

bojowym
(pkt)

Wynik
ogółem

(pkt)

1 OSP Grodzisko Dolne 64,30 41,91 106,21

2 OSP Sarzyna 68,20 49,50 117,70

3 OSP Grodzisko D. Miasto 72,15 49,90 122,05

4 OSP Wólka Grodziska 73,25 58,05 131,30

5 OSP Ruda Łańcucka 75,50 56,63 132,13

6 OSP Kuryłówka 74,88 69,20 144,08

7 OSP Giedlarowa 77,87 68,40 146,27

8 OSP Biedaczów 71,15 77,50 148,65

ca by³aby trudna do wykonania.
Dziêkujemy s³u¿bie technicznej,
komisji sêdziowskiej, orkiestrze oraz
wszystkim uczestnikom i goœciom.
Pozdrawiamy sympatyków sportu
po¿arniczego i ochotniczego po-
¿arnictwa.

Organizatorzy
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Powita³a nas piêkna s³oneczna
pogoda, która towarzyszy³a nam
przez ca³y pobyt w uzdrowisku.
Oœrodek, w którym mieszkaliœmy
dysponuje bogat¹ baz¹ leczniczo-
rehabilitacyjn¹ i rekreacyjno-rozryw-
kow¹. Malowniczy teren oœrodka
po³o¿ony niemal nad samym mo-
rzem, otoczony du¿¹ iloœci¹ zieleni
zachêca³ do spêdzania w nim cza-
su. Przed po³udniem korzystaliœmy
z inhalacji, si³owni i gimnastyki
korekcyjnej. Po po³udniu braliœmy
udzia³ w ró¿nych zajêciach przy-
gotowanych przez organizatorów
m.in: wycieczek krajoznawczych
ulicami miasta, grach i zabawach
sportowych, quizach, dyskotekach,
ogniskach, spotkaniu z pedago-
giem. Wspania³a nasza zabawa
i pomys³owoœæ by³y nagradzane
wyjœciem do pizzerii, cukierni czy
lodziarni. Niezapomnianych wra-
¿eñ dostarczy³ nam rejs statkiem
„Pirat”. Piêkna pogoda podczas rej-
su umo¿liwia³a obserwacjê nadmor-
skiego krajobrazu i zaczerpniêcie
œwie¿ego powietrza nasyconego
jodem. W podziemiach Latarni

Morskiej uczestniczyliœmy w spo-
tkaniu z piratem. Œpiewaliœmy szan-
ty, braliœmy udzia³ w ró¿nych grach
zespo³owych i zrêcznoœciowych,
uczyliœmy siê wi¹zaæ marynarskie
sup³y, wbijaæ gwoŸdzie olbrzymim
m³otem. Podczas zabawy dopisywa³
nam œwietny humor. Z wie¿y latar-
ni podziwialiœmy panoramê mia-
sta. S³oñce, piêkna pogoda i œwie-
¿e powietrze towarzyszy³o nam
podczas spacerów promenad¹
i brzegiem morza. Na pla¿y rywa-
lizowaliœmy miêdzy sob¹ w grach,
zabawach i konkurencjach spor-
towych. Niektórzy z nas wykazali

W dniach od 15 do 28 maja 2014 roku piêtnastoosobowa grupa dzieci
z Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Le¿ajsku wraz z opiekunami
uczestniczy³a w turnusie rehabilitacyjnym w Ko³obrzegu.

Impreza ta by³a jedn¹ z form
zaplanowanych dzia³añ wspieraj¹-
cych edukacjê zdrowotn¹. Tytu³
konkursu stanowi³ promocjê w³a-
œciwego trybu ¿ycia, wolnego od
stosowania u¿ywek i zachêca³ do
dbania o w³asne zdrowie. G³ów-
nym celem by³a aktywizacja œro-
dowisk szkolnych w zakresie dzia-
³añ prozdrowotnych. Przedsiê-
wziêcie to mog³o zostaæ zrealizo-
wane dziêki dofinansowaniu Sta-
rostwa Powiatowego w Le¿ajsku
i Stowarzyszenia „Nie dzieli nas
nic”. W konkursie wziê³o udzia³
9 szkó³ podstawowych powiatu le-
¿ajskiego: SP i Gimnazjum Sarzy-
na, SP D¹browica, SP Tarnogóra,
SP Brzyska Wola, SP Jelna, SP Nr
2 Le¿ajsk, SOSW Le¿ajski zaprzy-
jaŸniona SP w Kopkach. Dzieci
poprzez swoje zaœpiewane utwo-
ry podpowiedzia³y nie tylko swo-
im rówieœnikom, ale tak¿e doro-
s³ym jak postêpowaæ, by uczyniæ
œwiat zdrowym i czystym.

Wystêpy uczestników oceni³o
jury w sk³adzie: pani Magdalena

Powiatowy Konkurs „Zdrowie w rytmie piosenki”
Czechowicz – instruktorka zajêæ
wokalnych w Oœrodku Kultury
w Nowej Sarzynie, pani Aurelia
Kryla – inspektor w Wydziale Edu-
kacji, Zdrowia i Kultury Fizycznej,
pani And¿elina Grabarz – przed-
stawiciel Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Le¿aj-
sku, Pan Grzegorz B³oñski – wo-
kalista zespo³u The Brox. Przyzna-
no liczne nagrody.

W przerwie konkursu goœcin-
nie wyst¹pi³y 4,5-latki pod kierow-
nictwem pani Marty Marczak
uczêszczaj¹ce na zajêcia umuzy-
kalniaj¹ce „Œwiat muzyki” w No-
wej Sarzynie.

Uwieñczeniem Przegl¹du Pio-
senki by³o rozdanie zwyciêzcom
dyplomów i nagród rzeczowych.
Przedstawiciele szkó³ uczestnicz¹-
cych w konkursie otrzymali pa-
mi¹tkowe dyplomy i choinki do-
niczkowe, które rosn¹c przed szko-
³ami bêd¹ pami¹tkami spotkania
w naszym oœrodku.

Beata Kaszycka

W dniu 12.06.2014 roku w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Le¿ajsku odby³ siê

W kategorii klas I-III: przyznano dwa wyró¿nienia. Zespó³ w sk³adzie:

M. Burek, J. Leszczak, P. Fil, M. Kusy, A. B³oñska – SP nr 2 w Le¿ajsku;

M. Hacia – SP w Brzyskiej Woli; w kategorii IV-VI: I miejsce Kamil Kotulski

z Zespo³em oraz SP w Brzyskiej Woli; II miejsce Zespó³ instrumentalno-

wokalny w sk³adzie Z. Kowal, A. Nowak, W. Zygmunt, £. Chojnacki,

P. Chorostecki – SP w Jelnej, III miejsce A. Zaj¹c – SOSW w Le¿ajsku.

Dodatkowo przyznano trzy nagrody: Nagroda Starosty – Emilia Zyg-

munt, SP w Kopkach, Nagroda Dyrektora – Zespó³ w sk³adzie: A. Woœ-

ko, A. Banaœ, J. Czadowska – SP w Sarzynie, Nagroda Stowarzyszenia

„Nie dzieli nas nic” – Marta Konior – SP w Kopkach.

Pragniemy bardzo podziêkowaæ
naszym sponsorom bez których

realizacja tego przedsiêwziêcia
by³aby niemo¿liwa. Dziêkujemy

za pomoc i okazanie serca.
STOWARZYSZENIE „NIE DZIELI
NAS NIC” W LE¯AJSKU, POWIA-
TOWE CENTRUM POMOCY RO-
DZINIE W LE¯AJSKU, GRUPA

¯YWIEC S.A. BROWAR W LE¯AJ-
SKU, ELEKTROCIEP£OWNIA

W NOWEJ SARZYNIE
– to g³ówni sponsorzy turnusu
w Ko³obrzegu. DZIÊKUJEMY

siê zdolnoœciami manualnymi
w tworzeniu ciekawych budowli
z piasku. Podziwialiœmy równie¿
zachody s³oñca. Ka¿dy dzieñ to
nowe niezapomniane prze¿ycia,
wra¿enia i wspania³a zabawa. Ce-
lem turnusu by³a ogólna popra-
wa psychofizycznej sprawnoœci
oraz rozwijanie umiejêtnoœci spo-
³ecznych uczestników. Dzieci
uczy³y siê pokonywaæ w³asne nie-

œmia³oœci, wspó³pracowaæ w gru-
pie, rozwijaæ swoje zainteresowa-
nia, radziæ sobie w ró¿nych sytu-
acjach bez pomocy najbli¿szych.
Wspomnienia i zdjêcia zapewne
na d³ugo pozwol¹ zachowaæ ten
wyjazd w pamiêci, a zapa³ do pra-
cy bêdzie towarzyszy³ im przez ca³e
wakacje.

Relacja z wyjazdu:
Dorota Portka

Turnus w KołobrzeguTurnus w Kołobrzegu
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Inicjatork¹ tego spotkania by³a
pani Ewa Kwitkowska, która
uczestnicz¹c we wczeœniejszych
projektach nawi¹za³a wspó³pracê
ze szko³¹ w Rumunii. Sam¹ wy-
mianê zorganizowa³y nauczyciel-
ki jêzyka niemieckiego panie:
Marta Macia³ek, Renata Ró¿ak,
Aleksandra Panocha. Swoj¹ po-
moc¹ s³u¿y³y równie¿ panie: Re-
nata Szyd³owska i Dominika Po-
lañska. Nasi goœcie przyjechali do
Le¿ajska w niedzielê 25 maja.

W poniedzia³ek wszystkich
uczestników wymiany przywita³
Pan Dyrektor Zbigniew Trêbacz,
rozpoczynaj¹c tym samym oficjal-
nie wizytê w naszej szkole. W ci¹-
gu kolejnych dni wymiany mieli-
œmy okazjê pokazaæ rówieœnikom
z Rumunii nasz¹ szko³ê i miasto.

Goœcie z Rumunii

Regulamin

Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE” z No-
wej Sarzyny og³asza dziewiêtnasta edycjê w/w konfrontacji
poetyckich.

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, których pasj¹
jest twórczoœæ poetycka.

2. Uczestnicy nadsy³aj¹ po trzy utwory w³asne dot¹d nigdzie nie
publikowane (forma i kszta³t poetycki utworów dowolny).

3. Prace winny byæ w maszynopisie w piêciu egzemplarzach
z zamieszczonym imieniem i nazwiskiem oraz aktualnym
adresem zamieszkania.

4. Ostateczny termin nadsy³ania utworów konkursowych
up³ywa z dniem 8 listopada 2014 r. i nale¿y kierowaæ je na
adres:

XXI Miêdzynarodowe Spotkania Poetów

„WRZECIONO – 2015”
Nowa Sarzyna 28.01.2015 r.

Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE”
37-310 Nowa Sarzyna, ul. Azalii Pontyjskiej 9,

woj. podkarpackie
tel. kom. 602 842 778

5. Nades³ane prace oceniaæ bêd¹ kompetentni jurorzy, którzy
przyznaj¹ nagrody i wyró¿nienia.

6. Laureaci „WRZECIONA – 2015” zostan¹ powiadomieni
drog¹ korespondencyjn¹.

7. Fina³ spotkañ nast¹pi 28 stycznia 2015 r. w Nowej Sarzynie
(szczegó³y podane zostan¹ w w/w korespondencji).

8. Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny, organizatorzy za-
pewniaj¹ zakwaterowanie i wy¿ywienie.

9. Materia³ów nades³anych na konkurs nie zwraca siê.
Z poetyckim pozdrowieniem Roman Kostyra

w Zespole Szkó³ Licealnych

w Le¿ajsku
W dniach 25-31 maja
2014 r. goœciliœmy
w naszej szkole m³o-
dzie¿ z Rumunii.
12 uczniów wraz ze
swoimi nauczyciel-
kami przyjecha³o
w ramach wymiany
szkolnej do naszego
miasta.

organowego w Bazylice OO. Ber-
nardynów, zwiedziliœmy Muzeum
Ziemi Le¿ajskiej i Nadleœnictwo
Le¿ajsk. W œrodê 28 maja udali-
œmy siê na wycieczkê do Krakowa.
Po mieœcie oprowadza³a nas pani
przewodnik, która w jêzyku nie-
mieckim opowiada³a o jego naj-
wiêkszych zabytkach i historii.
Ostatniego dnia na auli szkolnej
w obecnoœci dyrekcji naszej szko³y
odby³o siê oficjalne podsumowa-
nie wymiany. Uczniowie z Rumu-
nii przygotowali krótk¹ prezenta-
cjê na temat zwyczajów i obycza-
jów panuj¹cych w ich kraju, a tak-
¿e zatañczyli w tradycyjnych stro-
jach taniec narodowy. M³odzie¿
z naszej szko³y zorganizowa³a quiz
wiedzy o Le¿ajsku, zatañczy³a po-
loneza i wspó³czesny taniec bo-
ogie-woogie, a tak¿e przygotowa-
³a s³odki poczêstunek. Podczas

spotkania wyst¹pi³y równie¿ gim-
nastyczka And¿elika Œwi¹der
i Izabela Radomska, œpiewaj¹c po
niemiecku piosenkê Anny Jantar.
Wymiana pozwoli³a nam nawi¹-
zaæ nowe znajomoœci, stanowi³a
okazjê by prze³amaæ bariery jêzy-
kowe, istniej¹ce stereotypy, po-
znaæ inn¹ kulturê i obyczaje.
Wspólnie spêdzony czas, wyciecz-
ki, rozmowy przynios³y wiele œmie-
chu i niezapomnianych wra¿eñ.
Teraz z niecierpliwoœci¹ czekamy
na wyjazd do Rumunii.

W wymianie uczestniczyli: Syl-
wia Bia³y, Anna Lizak, Magdalena
Trêbacz, Andrzej Piela, Paulina
Baj, Anna Miœ, Patrycja Sztaba,
Ewelina Woœko, Daria Zwoliñska,
Kinga Surma, Ernest Kasprzak,
Dominika Bartnik, Maksymilian
Grylowski

Uczestnicy wymiany

Spotkaliœmy siê z Burmistrzem Pa-
nem Piotrem Urbanem, wys³u-
chaliœmy wspania³ego koncertu
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Jak ka¿dego roku, po uroczy-
stej Mszy œw. celebrowanej przez
naszego ks. Proboszcza w tarna-
wieckim koœciele parafialnym,
wzruszamy siê na nowo wspo-
mnieniem tego , co siê wydarzy³o.
Wspominamy poleg³ych za ojczy-
znê bohaterów, s³uchamy patrio-
tycznej poezji i pieœni. Poczty
sztandarowe, kolorowe chor¹gwie
i te pieœni najpiêkniejsze, co wy-
œpiewuj¹ o wojskowym zapale ale
te¿ o têsknocie, bólu i ¿o³nierskim
trudzie mieszaj¹ siê z kolorowym
t³umem, zapachem kwiatów z o³-
tarza i wzruszeniem, które wci¹¿
³zy wyciska.

Po monta¿u s³owno-muzycz-
nym w wykonaniu Teatru Drama-
tycznego i chóru mêskiego Gmin-
nego Oœrodka Kultury wszyscy
przechodz¹ do pobliskiego pomni-
ka, by wys³uchaæ przemówieñ, by
z³o¿yæ wieñce, zapaliæ znicze. Go-
r¹cy, po³udniowy wiatr tej s³onecz-
nej niedzieli, daleko niesie dono-
œnie odczytany „Apel Pamiêci”,
oraz trzask broni i odg³os salwy
honorowej. To wszystko na czeœæ!...
i dla pamiêci bohaterów, co ¿ycie
tego dnia oddali!

Wœród licznie przyby³ych goœci
witaliœmy: Prezesa Aleksandra Szy-
mañskiego wraz z Cz³onkami Za-
rz¹du Okrêgu Podkarpackiego
Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
Armii Krajowej w Rzeszowie, Ta-
deusza Pud³o Prezesa Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK w £añcu-
cie, cz³onków AK z Gminy Kury-

To ju¿ 70 lat…

³ówka oraz Powiatu Le¿ajskiego,
przedstawicieli Stowarzyszenia
Mi³oœników Ziemi Le¿ajskiej,
w³adz miasta Le¿ajsk oraz MCK
w Le¿ajsku, a tak¿e harcerzy z Huf-
ca ZHP Le¿ajsk oraz Poczty Sztan-
darowe.

Dziêkujemy za przybycie kpt.
Kamilowi Sosnowskiemu dowód-
cy uroczystoœci wraz z Kompani¹
Honorow¹ 16 Batalionu Saperów
z Niska.

Dziêkujemy przedstawicielom
naszych w³adz z wójtem gminy
Tadeuszem Halesiakiem na czele
oraz wszystkim licznie przyby³ym
na uroczystoœæ, mieszkañcom
gminy Kury³ówka.

Gokaj

Tyle w³aœnie mija od krwawego mordu i pacyfikacji „Czterech Cha-
³up” w Kury³ówce. Dzieñ dwudziestego dziewi¹tego czerwca ka¿de-
go roku, to data naszej wieloletniej tradycji, to patriotyczna uroczy-
stoœæ, która gromadzi mieszkañców i licznych goœci.
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Tegoroczne obchody tego œwiê-
ta w naszej gminie mia³y miejsce
24 czerwca w auli Gimnazjum
im. Jana Paw³a II w Nowej Sarzy-
nie. W uroczystoœci wziêli udzia³
pracownicy samorz¹dowi, radni,
so³tysi, przewodnicz¹cy osiedli, dy-
rektorzy szkó³ i jednostek pomoc-
niczych gminy, dzia³acze spo³ecz-
ni, animatorzy kultury, sportow-
cy oraz przedstawiciele europos³a
Tomasza Porêby i pose³ Józefy
Hrynkiewicz. Zebranych goœci
powita³ burmistrz Jerzy Paul, któ-
ry podziêkowa³ osobom pracuj¹-
cym na rzecz rozwoju gminy oraz
instytucjom wspieraj¹cym nowo-
sarzyñski samorz¹d.

Samorz¹dnoœæ to sztuka kompro-
misu wymagaj¹ca dialogu, wspó³pra-
cy i otwarcia siê na potrzeby ka¿dego
z cz³onków wspólnoty. Mo¿emy mieæ
ró¿ne zdania, co do dalszych kierun-
ków rozwoju lokalnego, ale w naj-
wa¿niejszych kwestiach, s³u¿¹cych
w szczególnoœci dobru mieszkañców
zawsze mówimy jednym g³osem i jed-
noczymy siê w wspó³dzia³aniu. Na-

Czêœæ artystyczn¹ imprezy za-
inaugurowa³a swym wystêpem
grupa taneczna „Ma³y Z³oty Po-
tok ” z Jelnej. Nastêpnie zapre-
zentowany zosta³ obrzêd Nocy
Œwiêtojañskiej „Tam na górze,
ogieñ gore”, w wykonaniu dzieci
i m³odzie¿y uczêszczaj¹cych w za-

Noc Œwiêtojañska nad Trzeboœnic¹
 Tegoroczna „Noc Œwiêtojañska
nad Trzeboœnic¹”, która odby³a
siê 29 czerwca. w Judaszówce
rozpoczê³a siê marszami na orien-
tacjê, zorganizowanymi przez
Klub Turystyczny „Przygoda”
z Nowej Sarzyny.

jêciach tanecznych w Oœrodku
Kultury w Nowej Sarzynie oraz
Filii w Judaszówce. Na zakoñcze-
nie przedstawienia dziewczyny
wrzuca³y do Trzeboœnicy wianki,
a ch³opcy je wy³awiali. O zmierz-
chu poszybowa³y w niebo p³on¹-
ce lampiony. Impreza zakoñczy³a
siê zabaw¹ taneczn¹ przy akom-
paniamencie zespo³u „Amigo”.

Organizatorami byli: Oœrodek
Kultury w Nowej Sarzynie, Sto-
warzyszenie „Region Sanu i Trze-
boœnicy”, Ko³o Gospodyñ Wiej-
skich i Rada So³ecka w Judaszów-
ce, Oddzia³ PTTK w Nowej Sarzy-
nie. Sponsorzy imprezy to: Elek-
trociep³ownia Nowa Sarzyna oraz
PGNiG S.A.

Gminne obchody Dnia Samorz¹dowca

sza gmina posiada spory potencja³,
aby jednak mo¿liwy by³ jej dalszy
rozwój potrzebne s¹ nie tylko pieni¹-
dze, ale tak¿e dobra wspó³praca miê-
dzy instytucjami pañstwowymi, sa-
morz¹dami i organizacjami pozarz¹-
dowymi – powiedzia³ burmistrz
w swoim wyst¹pieniu.

Nastêpnie burmistrz zaprosi³
na scenê Teresê Ró¿yck¹ i Zdzis³a-
wa Kosiora – odchodz¹cych na
emeryturê pracowników Urzêdu
Miasta i Gminy, którym podziê-
kowa³ za poœwiêcenie i wytê¿on¹
pracê na rzecz samorz¹du i jego
mieszkañców. Kwiaty i upominki
wrêczono równie¿ pracownikom:
Marii Polak, Bo¿enie Jandziñskiej,
Ewie Paszek, Danucie Sulikow-
skiej, Katarzynie Kosior i Ryszar-
dowi Kozubowi za ponad trzydzie-
stoletni sta¿ pracy w administra-
cji, dziêkuj¹c im za wzorowe i wy-
j¹tkowo sumienne wykonywanie
obowi¹zków wynikaj¹cych z pra-
cy zawodowej.

W dalszej czêœci uroczystoœci
mia³o miejsce wrêczenie nagród

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna „Kwiat Azalii 2014”, któ-
rymi uhonorowano osoby wspie-
raj¹ce rozwój i kreuj¹cy pozytyw-
ny wizerunek naszego samorz¹du.
Nagrodê honorow¹ za ca³okszta³t
dzia³alnoœci na rzecz gminy otrzy-
ma³ Jerzy Charysz – d³ugoletni
prezes oddzia³u PTTK w Nowej
Sarzynie. Statuetki w kategorii
dzia³alnoœæ spo³eczna otrzymali:
Andrzej Kusiak – opiekun Klubu
Turystycznego „Przygoda” i orga-
nizator ogólnopolskich imprez
w marszach na orientacjê; Dariusz
Madera – prezes klubu Honoro-
wych Dawców Krwi PCK w No-
wej Sarzynie; Dariusz £ata – orga-
nizator ogólnopolskiego turnieju
administratorów pi³karskich stron
internetowych „AdminCup”;
Stowarzyszenie „Dobry Dom”
w Woli Zarczyckiej, dzia³aj¹ce na
rzecz osób niepe³nosprawnych
oraz Klub Emeryta i Rencisty
w Nowej Sarzynie, anga¿uj¹cy siê
w wiele inicjatyw spo³ecznych
i kulturalnych na terenie gminy.

W kategorii sport nagrodzono:
Annê Smolak – organizatorkê
imprez sportowych dla uczniów
z terenu gminy w ramach Szkol-
nego Zwi¹zku Sportowego; Na-
taliê Stachulê – br¹zow¹ medalist-
kê Mistrzostw Europy, zawodnicz-
kê Le¿ajskiego Klubu Kyokushin
Karate; Miros³awa Ho³dê – preze-
sa Le¿ajskiego Klubu Kyokushin
Karate oraz Jerzego Barana i Ka-
mila Klocka – tenisistów PUKS
„Arka” £êtownia. „Kwiaty Azalii”
w kategorii kultura otrzymali: Zo-
fia Szpunar – opiekunka grupy
teatralnej „Estera” w Nowej Sarzy-
nie; Stowarzyszenie na rzecz Roz-
woju Wsi Jelna „Z³oty Potok ”; Sto-
warzyszenie Ludowe „Sarzy-
nioki” z Sarzyny oraz M³odzie¿o-
wy Zespó³ Pieœni i Tañca „Azalia”
w Woli Zarczyckiej.

Uroczystoœæ uœwietnili wystêpa-
mi: uczennica Zespo³u Szkó³
w Nowej Sarzynie Aleksandra Mo-
³odecka, kapela ludowa „Folk-
Band” z £êtowni oraz nagrodzo-
ny zespó³ taneczny „Azalia”.

W czerwcu br. Polacy œwiêto-
wali 25. rocznicê czêœciowo
wolnych wyborów, w wyniku
których nast¹pi³a w naszym kra-
ju transformacja ustrojowa. Rok
póŸniej odby³y siê pierwsze
w pe³ni demokratyczne wybo-
ry samorz¹dowe do rad gmin
i miast. Reaktywowanie samo-
rz¹du terytorialnego spowodo-
wa³o wzmo¿ony rozwój lokalny
i budowê spo³eczeñstwa oby-
watelskiego.
Dla upamiêtnienia wolnych wy-
borów Sejm RP ustanowi³ Dzieñ
Samorz¹du Terytorialnego.
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Inauguracja obchodów rozpo-
czê³a siê w pi¹tkowy wieczór wysta-
wieniem spektaklu teatralnego
„Antygona w Nowym Jorku” przez
Teatr „Kontynuacja” z Ni¿añskie-
go Centrum Kultury. Sztuka na-
wi¹zuje co prawda do tragedii So-
foklesa, jednak bohaterka utworu,
Portorykanka Anita, nie wykazuje
podobieñstwa do królewskiej cór-
ki. Spektakl ten napisany przez
Janusza G³owackiego burzy przede
wszystkim mit o wyœnionej przez
wielu Ameryce, bowiem tamtejsza
rzeczywistoœæ jest zgo³a inna. Wid-
ma i smaku bezdomnoœci w No-
wym Jorku doœwiadczaj¹ ró¿ne na-
cje, o czym jest mowa w sztuce.
Re¿yser z rozmys³em wykreowa³
swoich bohaterów. Pomimo swej
tragicznej sytuacji pragn¹ oni ¿yæ
i cieszyæ siê ¿yciem. Przes³anie sztu-
ki jest jednak oczywiste i nie pozo-
stawia ono ¿adnych z³udzeñ odbior-
cy.

Drugi dzieñ – sobota przebie-
ga³ w typowo sportowej formie.
Najpierw o godz. 10.00 rozpoczê-
³a siê XIII Gminna Parafiada
o Puchar Wójta Gminy Grodzisko
Zawodnicy rywalizowali w piêciu
konkurencjach: pi³ka no¿na, rzu-
ty do kosza, chód na p³ozach, sla-
lom sprawnoœciowy oraz strza³y na
bramkê w alkogooglach. Ostatni
mecz pi³ki no¿nej zadecydowa³
o I miejscu Nowego Grodziska.
Druga by³a Wólka Grodziska,
a Grodzisko Dolne trzecie. W go-
dzinach popo³udniowych odby³
siê mecz pi³ki no¿nej dru¿yny ko-
biet LKS „Grodziszczanka”
z MUKS „Sokó³” Kolbuszowa
Dolna. Dziewczyny mimo ambit-
nej postawy uleg³y doœwiadczone-
mu ligowcowi. Nadmieniamy, ¿e
od jesieni nasze dziewczyny bêd¹
uczestniczyæ w regularnych roz-
grywkach prowadzonych przez

Podkarpacki ZPN. Wieczorem  zaœ
rozpoczê³y siê biegi dla ró¿nych
grup wiekowych.

Po skoñczonym biegu w sali wi-
dowiskowej Oœrodka Kultury
odby³ siê wieczór autorski z udzia-
³em prof. Stanis³awa Grodziskie-
go, pana Józefa Hospoda oraz
Jana Sandera. Autorzy prezento-
wanych pozycji dzielili siê ze s³u-
chaczami swoimi uwagami na te-
mat wydanych ksi¹¿ek, które mo¿-
na by³o równie¿ nabyæ na miej-
scu, b¹dŸ poprosiæ o przes³anie ich
z dedykacj¹ autora. Niedziela
13 lipca to najwa¿niejszy i najbo-
gatszy pod wzglêdem programo-
wym dzieñ obchodów tegorocz-
nych Dni Grodziska. Z rana, jak
co roku, lubi¹cy wêdkowanie zma-
gali siê o trofea wêdkarskie nad Za-
lewem „Czyste”. Najlepszym
w kategorii szkó³ podstawowych
okaza³ siê Igor Sawicki, zaœ w kate-
gorii szkó³ gimnazjalnych Woj-
ciech Jucha. Po po³udniu na sce-
nie na stadionie w Grodzisku Gór-
nym ruszy³ kilkugodzinny pro-
gram artystyczny. Na pocz¹tku do
wspólnej zabawy na murawie za-

Œwiêto gminy
Od pi¹tku 11 lipca do niedzieli 13 lipca 2014 roku Gmina Grodzisko
Dolne obchodzi³a swoje œwiêto – Dni Grodziska 2014.

proszone zosta³y dzieci. Bra³y one
udzia³ w piosenkach i zabawach
pn. „Waldemar Wywrocki Dzie-
ciom”. Dalszej rozrywki dostarcza-
³a widowni Grupa „Capitol” z Za-
moœcia. Pojawiali siê oni w kilku
ods³onach na scenie pocz¹wszy od
programu sarmackiego, poprzez
góralski, a na w³oskich niegdyœ
hitach koñcz¹c. Nie zabrak³o rów-
nie¿ na scenie zaproszonych go-
œci z Kopyd³owa. „Spotkanie
z Ballad¹ w Kopyd³owie” i Biesia-
da Kopyd³owska znalaz³y wielu fa-
nów wœród widowni. Ponadto na
scenie pojawi³a siê Luiza Ganczar-
ska – uczestniczka programu
„Must be the music”. Godziny
wieczorne nale¿a³y ju¿ wy³¹cznie
do Zespo³u IRA, którego koncert

przyci¹gn¹³ bardzo wielu fanów.
Jednak widzowie spragnieni spor-
towych emocji mogli „na ¿ywo”
w „Strefie Kibica” ogl¹daæ mecz
pi³ki no¿nej pomiêdzy Niemcami
i Argentyn¹. Dodatkowych wra-
¿eñ i emocji dostarcza³y równie¿
Weso³e Miasteczko dla Dzieci oraz
kiermasz prac podopiecznych
ŒDS w Laszczynach i Podlesiu.

Najwiêkszym wydarzeniem wie-
czoru by³ niew¹tpliwie dla wszyst-
kich pokaz sztucznych ogni, jak
zawsze piêkny i niesamowicie efek-
towny. Po pokazie spora rzesza lu-
dzi opuœci³a stadion, ale równie¿
wielu pozosta³o na zabawê ta-
neczn¹.

Ma³gorzata Burda-Król

�Spotkanie autorskie

�Spektakl teatralny Ni¿añskiego Cen-

trum Kultury.

�Bieg dla dzieci. �Mecz pi³ki no¿nej juniorek.

Gwiazda wieczoru zespó³ IRA.



GMINA GRODZISKO DOLNE �

13KURIER POWIATOWY � 7-8/2014 (124-125)

Ta ca³a wieloletnia przygoda
„Grodziszczoków” z tañcem i œpie-
wem zaczê³a siê w³aœnie 40 lat
temu, kiedy to Pan Krzeszowski
z Chodaczowa powzi¹³ zamiar
utworzenia na bazie miejscowego
ko³a gospodyñ wiejskich zespo³u
regionalnego opartego na ¿ywym,
autentycznym folklorze zwi¹za-
nym z tradycyjn¹ gwar¹ i intonacj¹
grodzisk¹. Pomys³ okaza³ siê traf-
ny, chêtnych do pracy w zespole
w ówczesnym czasie znalaz³o siê
wielu i tak z roku na rok jego po-
pularnoœæ, wystêpy, koncerty i do-
konania artystyczne nieprzerwa-
nie ros³y. O zespole sta³o siê g³o-
œno nie tylko w kraju, ale i za gra-
nic¹, gdzie zespó³ bywa³ coraz czê-
œciej. Wspomnieæ tu nale¿y zagra-
niczne wystêpy z rodzimymi ob-
rzêdami i muzyk¹ we Francji, Fin-
landii, S³owacji, Niemczech, czy
Ukrainie. Jednak¿e najd³u¿szym
i najwa¿niejszym w „karierze” ze-
spo³u by³ 6-tygodniowy wyjazd do
Stanów Zjednoczonych na zapro-
szenie by³ego dyrektora GOK-u
Mieczys³awa Obary. W czasie tego
artystycznego tournée „Grodzisz-
czoki” odwiedzili New Britain,
New York, Stanford i Hartford.
Wszêdzie witani z owacj¹ przez
tamtejsz¹ Poloniê, i nie tylko, dali
kilkanaœcie koncertów. Z biegiem
czasu wraz z osi¹gniêciami, nagro-
dami i wyró¿nieniami ros³a w Ze-

spole specyficzna wiêŸ, nie tylko
miêdzypokoleniowa, ale równie¿
rodzinna. Do Zespo³u garnêli siê
nie tylko doroœli, starsi, którzy zna-
li rodzim¹ tradycjê z w³asnego do-
œwiadczenia, ale równie¿ ich dzie-
ci i wnuki. Przez te 40 lat zespó³
doczeka³ siê nie lada uznania i zdo-
by³ zas³u¿ony presti¿ wœród pol-
skich zespo³ów ludowych. Najwa¿-
niejsze honorowe i poczytne wy-
ró¿nienie – Nagrodê imienia Os-
kara Kolberga za zas³ugi dla kul-
tury ludowej – zespó³ otrzyma³ ju¿
w 1994 roku. Wœród znacz¹cych
nagród „Grodziszczoków” znala-
z³y siê równie¿ Nagroda i Medal
im. Franciszka Kotuli oraz „£o-
wicki Pasiak” Nagroda G³ówna
Ogólnopolskich Spotkañ Folklo-
rystycznych w £owiczu przyzna-

na w 2009 roku. Na jubileuszo-
wej uroczystoœci cz³onkowie ze-
spo³u mieli wielu znamienitych
goœci. Na wstêpie kierownik ze-
spo³u, Zbigniew Kuczek gor¹co
i serdecznie powita³ wszystkich
przyby³ych i zaprosi³ do obejrze-
nia programu jubileuszowego, na
który z³o¿y³y siê ró¿norodne, po-
pularne tañce i przyœpiewki gro-
dziskie. W wystêpach tych towa-
rzyszy³a zespo³owi nieodzowna
kapela ludowa. Kiedy przebrzmia-
³y œpiewy i tañce przysz³a pora na
uhonorowanie naszego Jubilata.
Nagrody rzeczowe i dyplomy wraz
z podziêkowaniami i gratulacjami
dla zespo³u za 40 lat nieprzerwa-
nej pracy wrêczy³ Wójt Gminy
Grodzisko Dolne, pan Jacek
Chmura oraz Przewodnicz¹cy
Rady Gminy, pan Jerzy Gdañski.
Nagrodzone zosta³y równie¿ pary
ma³¿eñskie chodz¹ce do zespo³u
oraz zas³u¿one osoby za wielolet-
ni¹ pracê i aktywnoœæ w zespole.

Z ¿yczeniami i gratulacjami oraz
upominkami dla zespo³u wyst¹-
pili równie¿: pani Alicja Haszczak
– wspania³a choreograf, wielolet-
nia przyjació³ka zespo³u i jego me-
cenas na wielu konkursach i prze-
gl¹dach wojewódzkich i ogólno-
polskich; pani Ma³gorzata Ho³o-
wiñska – wicedyrektor WDK
w Rzeszowie; pan Marek Kogut –
wicestarosta le¿ajski i pani Maria
Krzeszowska. Nie zabrak³o rów-
nie¿ podziêkowania i upominku
ze strony Oœrodka Kultury. W fi-
nale ze swymi „œpiewnymi” ¿ycze-
niami dla Jubilata wyst¹pi³a „Lesz-
czynka”.

Po czêœci oficjalnej przysz³a pora
na czêœæ rozrywkow¹. Najpierw
wszyscy zasiedli do wspólnej kola-
cji, po której odœpiewano „Sto lat”
na czeœæ Jubilata i nast¹pi³a degu-
stacja jubileuszowego tortu. Dal-
sza czêœæ wieczoru up³ynê³a
w mi³ej, zabawowej atmosferze.

Ma³gorzata Burda-Król

Od 40 lat na scenie
Rok 2014 to rok szczególny dla „Grodziszczoków”. W miesi¹cu lipcu
Zespó³ œwiêtowa³ okr¹g³y jubileusz 40-lecia dzia³alnoœci artystycznej.

Zawody rozegrane zosta³y na
dystansie 4,6 km ze startem i met¹
na stadionie LKS Grodziszczan-
ka. Pomimo du¿ej liczby imprez
biegowych na terenie ca³ego kra-
ju, do Grodziska zjecha³o wielu
licz¹cych siê w Polsce biegaczy.
Tempo biegu by³o bardzo szybkie.
Zwyciê¿y³ Artur Kern z Lublina,
drugie miejsce zaj¹³ Sergii Rybak
z Ukrainy a trzeci by³ Patryk Paw-
³owski ze Stalowej Woli. Wœród
mieszkañców Gminy Grodzisko
Dolne najszybszy by³ Dariusz Baj
z Grodziska Nowego (5 w klasyfi-

Pierwszy w historii Gminy bieg uliczny

kacji generalnej), drugi £ukasz
Skiba z Chodaczowa (8 w klasyfi-
kacji generalnej), zaœ trzeci Woj-
ciech Lizak z Grodziska Dolnego
(13 w klasyfikacji generalnej).
Wœród pañ pierwsza dobieg³a
Aleksandra Jakubczak z Zamoœcia

przed Agnieszk¹ Cader z Zabie-
rzowa i Joann¹ Wasilewsk¹ z Bi³-
goraja. Najszybsz¹ kobiet¹ z Gmi-
ny by³a Aneta Rachwa³ z Grodzi-
ska Górnego.

Wœród wszystkich uczestników
biegu rozlosowano nagrody rze-

czowe ufundowane przez lokal-
nych sponsorów. Przed biegiem
g³ównym odby³y siê biegi dla dzie-
ci na dystansach 100, 400 i 800
metrów. W sumie wystartowa³o
blisko 130 dzieci. Pe³na lista wyni-
ków dostêpna jest na stronie
www.grodziskodolne.pl.

Cieszymy siê, ¿e wielu zawod-
ników wybra³o zawody w Grodzi-
sku. Sk³adamy gratulacje wszyst-
kim osobom, które zdecydowa³y
siê wystartowaæ pomimo tego, ¿e
wczeœniej nie mia³y do czynienia
z bieganiem czy ogólnie ze spor-
tem! Warto podkreœliæ jeszcze, ¿e
wielu zawodników zwraca³o uwa-
gê na bardzo sympatyczny doping
na trasie biegu. Pojawiaj¹ siê ju¿
plany by powtórzyæ imprezê bie-
gow¹ za rok – mo¿na wiêc zaczy-
naæ treningi!

Grzegorz Potacza³a

W sobotni wieczór 12 lipca,
w centrum Gminy ruch zamar³,
a na ulicê wybiegli biegacze.
Pierwszy w historii gminy bieg
uliczny zgromadzi³ równo 200-stu
zawodników, z czego blisko po-
³owa to mieszkañcy Gminy.

�Po³owê biegn¹cych stanowili mieszkañcy gminy.

�Jubileuszowa impreza odby³a siê w Oœrodku Kultury.
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– Dziêki wsparciu og³osiliœmy na-
bór do konkursu stypendialnego
„Agrafka Agory – stypendia eduka-
cyjne dla studentów” w ramach
Agrafki Agory – partnerskiego pro-
gramu Akademii Rozwoju Filantro-
pii w Polsce i Fundacji Agory – in-
formuje Kazimierz Krawiec, pre-
zes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Dêbno. – Zaprosiliœmy do niego stu-
dentów studiów dziennych, licencjac-
kich i magisterskich uczelni pañstwo-
wych (od drugiego do ostatniego roku
studiów). Celem naszym i zarazem
Programu jest pomoc finansowa dla
studentów osi¹gaj¹cych bardzo do-

Wsparcie umo¿liwi równie¿ realizacjê dodatkowych zajêæ dy-
daktycznych z zakresu edukacji ekologicznej i popularyzacji nauk
przyrodniczych.

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokoœci 28 800 z³ zosta-
³o przyznane przez WFOŒiGW w Rzeszowie w ramach konkur-
su z dziedziny Edukacja ekologiczna. £¹czna wartoœæ zadania
wyniesie 34 800 z³. Koordynatorem projektu „Rozwój bazy dy-
daktycznej pracowni fizyczno-chemicznej Zespo³u Szkó³ w Wie-
rzawicach w kierunku kszta³towania postaw proekologicznych
w spo³ecznoœci szkolnej” jest pani Marta Sztal-Gondek.

Stypendia dla uzdolnionych studentów
z Dêbna, Giedlarowej, Brzózy Królewskiej, Huciska, Cha³upek Dêbniañskich oraz Starego Miasta

Partnerska inicjatywa stowarzyszeñ rozwoju: Wsi Dêbno, Wsi Brzóza
Królewska, Giedlarowej oraz Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto
samorz¹du Gminy Le¿ajsk z Wójtem Krzysztofem Sobejko oraz radnym
wsi Hucisko Wojciechem Lorysiem, zosta³a wybrana w ramach pro-
gramu „Agrafka Agory” do dofinansowania lokalnego konkursu sty-
pendialnego.

Doposa¿¹ pracowniê
Dziêki wsparciu finansowemu
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie bê-
dzie mo¿liwe doposa¿enie pra-
cowni fizyczno-chemicznej
Zespo³u Szkó³ w Wierzawi-
cach.Pierwsze 3 miejsca zajê³y dzieci

z grupy przedszkolnej prowadzo-
nej przez mgr Danutê Ciejka,
której biblioteka serdecznie dziê-
kujê za wk³ad i pomoc w prowa-
dzeniu alfabetyzacji czytelniczej
wœród przedszkolaków. Tylko dziê-
ki takiej postawie wychowamy
œwiadome pokolenia czytelników
i inteligentnych Polaków.

Ponadto przez okres wakacyjny
Biblioteka bêdzie prowadziæ zajê-

Przedszkolaki nagrodzone

cia dla dzieci i m³odzie¿y codzien-
nie w godzinach 11.00 do 13.00 lub
d³u¿ej w zale¿noœci od prowadzo-
nych zajêæ. Zajêcia finansowane s¹
w ramach konkursu organizowa-
nego przez Wójta Gminy Le¿ajsk
„Przeciwdzia³anie uzale¿nieniom
i patologiom spo³ecznym”. Ser-
decznie wszystkich zapraszamy.
Wiêcej informacji w bibliotece lub

facebooku Stowarzyszenia Roz-

woju i Pomocy Wsi Stare Miasto.

Biblioteka Publiczna w Starym Mieœcie nagrodzi³a przedszkolaków
z Zespo³u Szkó³ w Starym Mieœcie za aktywnoœæ czytelnicz¹ w roku
szkolnym 2013/2014.

bre wyniki w nauce, mog¹cych po-
chwaliæ siê du¿ym zaanga¿owaniem
i prac¹ spo³eczn¹ na rzecz œrodowi-
ska, osi¹gaj¹cych niskie dochody
w rodzinie i mieszkaj¹cych na tere-
nie gminy Le¿ajsk (w miejscowo-
œciach Brzóza Królewska, Cha³upki
Dêbniañskie, Dêbno, Hucisko, Gie-
dlarowa, Stare Miasto) oraz absol-
wentów Niepublicznego Gimnazjum
w Dêbnie bez wzglêdu na miejsce za-
mieszkania – mówi prezes Krawiec.

– Decyzj¹ Komisji Konkursowej
Akademii Rozwoju Filantropii
w Polsce znaleŸliœmy siê wœród dzie-
wiêciu organizacji pozarz¹dowych

(na 20 ubiegaj¹cych siê), które otrzy-
ma³y dofinansowanie do Programu
Stypendialnego dla studentów
w kwocie 6 840 z³ – nie kryje zado-
wolenia Kazimierz Krawiec.

– Wspólny wk³ad naszych organi-
zacji i gminy Le¿ajsk wynosi
20 520 z³. Dziêki temu w obecnej
edycji Programu bêdziemy mogli
przyznaæ osiem stypendiów po
3420 z³, które wyp³acane bêd¹ od
paŸdziernika br. do czerwca 2015
roku po 380 z³ miesiêcznie, co daje
kwotê 27 360 z³. Natomiast od po-
cz¹tku realizacji Programu przyzna-
liœmy 30 stypendiów na kwotê
102 600 z³ – dodaje.

Administratorem programu na
terenie gminy jest Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Dêbno. Wnioski
aplikacyjne przyjmowano w sie-
dzibie Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Dêbno – Dêbno 200 w okre-
sie 15-30 lipca 2014 r.

Dla tych, którzy nie zakwalifikuj¹
siê do programu stypendialnego
mamy informacjê, ¿e istnieje serwis
www.mojestypendium.pl, który sta-
nowi bazê wszystkich programów
stypendialnych oraz ró¿norodnych
konkursów dostêpnych dla m³o-
dych ludzi. Mamy nadziejê, ¿e znaj-
dziecie tam odpowiedni dla siebie
program stypendialny.
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Organizacja kolejnych edycji gie³d birofilskich
w Le¿ajsku ma swoje uzasadnienie w bogatej
historii piwowarstwa w tym regionie. Dzisiejszy
browar w Le¿ajsku jest spadkobierc¹ lokalnej
tradycji browarniczej siêgaj¹cej XVI wieku.
W 1525 roku król Zygmunt I Stary nada³ mia-
stu przywilej warzenia piwa i zabroni³ szynko-
waæ piwo i inne trunki „w odleg³oœci mniejszej
ni¿ mila od granic miasta”. Ówczesny starosta
le¿ajski, Krzysztof Szyd³owiecki, nakaza³ zbu-
dowaæ browar obok swojego zamku.

Dzisiejszy Browar w Le¿ajsku przez 35 lat
swojego istnienia wyda³ szereg etykiet, podsta-
wek i innych przedmiotów reklamowych, któ-
re zasilaj¹ zbiory kolekcjonerów.

II edycja gie³dy birofilskiej organizowana jest
z inicjatywy „Podkarpackiego Klubu Birofi-
lów”. Klub zrzesza sympatyków „z³otego” p³y-
nu, którzy nierzadko bardziej ceni¹ sobie jego
oprawê wizualn¹, ni¿ sam¹ zawartoœæ.

Podczas imprezy w Le¿ajsku, która odbê-
dzie siê 9 sierpnia 2014 roku, zarówno miesz-
kañcy powiatu le¿ajskiego, jak i kolekcjo-
nerzy z ca³ej Polski bêd¹ mieli dobr¹ okazjê
pochwaliæ siê swoimi zbiorami oraz uzu-
pe³niæ ewentualne braki.

W czasie wydarzenia na przyby³ych czeka
wiele atrakcji. Od godziny 9:00 rozpoczn¹ siê
konkursy oraz zabawy z cennymi nagrodami.
Wielk¹ gratk¹ bêd¹ zawody w kapsle na spe-
cjalnie do tego przystosowanym torze wyœci-
gowym. Muzeum Ziemi Le¿ajskiej jako part-
ner wydarzenia na czas gie³dy otwiera dla za-
proszonych swoj¹ ekspozycje Browarnictwa.

Gie³da
birofilska
w Le¿ajsku

Zag³osuj na Muzeum Ziemi Le¿ajskiej
w konkursie „Podkarpackie Ulubione”

 W ramach tego przedsiêwziê-
cia zorganizowano konkurs
w postaci plebiscytu, dziêki które-
mu wy³onione zostan¹ atrakcje tu-
rystyczne Podkarpacia, ciesz¹ce siê
najwiêkszym uznaniem wœród tu-
rystów i mieszkañców regionu.

Na liœcie konkursowej znalaz³o siê
równie¿ Muzeum Ziemi Le¿ajskiej.
G³osowanie internautów przepro-
wadzane jest za poœrednictwem stro-
ny internetowej www.konkurs.pod-
karpackie.travel Po wejœciu na stro-
nê nale¿y uzupe³niæ dane z formu-
larza i zag³osowaæ.

Czas na g³osowanie internauci
maj¹ od lipca do wrzeœnia br.

„Podkarpackie Ulubione” to pro-
jekt, który realizuje Podkarpacka
Regionalna Organizacja Tury-
styczna.

Szczegó³owe infor-

macje o projekcie ju¿

wkrótce uka¿¹ siê na

stronie internetowej www.podkar-

packie.travel oraz na facebooku

PROT.

Wybierz swoj¹ ulubion¹ atrakcjê województwa podkarpackiego
i zyskaj szansê na nagrodê! Wiêcej informacji:

www.konkurs.podkarpackie.travel
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Zarz¹d Stowarzyszenia Rozwo-
ju Wsi Dêbno z przyjemnoœci¹
informuje tegorocznych maturzy-
stów o mo¿liwoœci sk³adania sty-
pendialnych wniosków aplikacyj-
nych w ramach XIII edycji Progra-
mu Stypendiów Pomostowych
wspó³finansowanych przez Polsko-
Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci,
Narodowy Bank Polski, Fundacjê
PZU, Fundacjê Wspomagania Wsi,
Fundacjê Edukacyjn¹ Przedsiêbior-
czoœci oraz Stowarzyszenie Rozwo-
ju Wsi Dêbno.

W roku akademickim 2014/
2015 czekaj¹ na Was stypendia
w wysokoœci 5000 z³, które wyp³a-
cane bêd¹ w 10 miesiêcznych ra-
tach, od paŸdziernika do lipca
w wysokoœci 500 z³ ka¿da.

Z tej formy pomocy naszej orga-
nizacji skorzysta³o dotychczas
18 maturzystów na kwotê 90 000 z³!

Aby ubiegaæ siê o stypendium w
XIII edycji programu (2014/2015)
musisz:
1. Ukoñczyæ szko³ê ponadgimna-

zjaln¹ w 2014 r. i byæ matu-
rzyst¹ z 2014 roku.

2. Zostaæ przyjêty na I rok dzien-
nych studiów realizowanych w
polskich uczelniach publicz-
nych w trybie jednolitym lub
dwustopniowym.

3. Pochodziæ ze wsi lub miasta do
20 tysiêcy mieszkañców.

4. Pochodziæ z rodziny, której do-
chód na osobê nie przekracza
1.176 z³ netto lub 1.344 z³ net-
to, gdy cz³onkiem rodziny jest
dziecko legitymuj¹ce siê orze-
czeniem o niepe³nosprawnoœci.

5. Osi¹gaæ dobre wyniki w nauce
tzn. min. 90 punktów na ma-
turze. Liczbê punktów oblicz
sam stosuj¹c algorytm znajdu-
j¹cy siê pod nastêpuj¹cym adre-
sem internetowym: http://
www.stypendia-pomostowe.pl/
stypendia-i-staze-krajowe/sty-
pendia-na-i-rok/algorytm/

6. Wszystkie powy¿sze warunki
musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie,
dodatkowo musisz posiadaæ
rekomendacjê organizacji lo-
kalnej uczestnicz¹cej w bie-
¿¹cej edycji Programu – SEG-
MENT II

Co nale¿y uczyniæ aby uzyskaæ re-
komendacjê naszej organizacji?
1. Nasze Stowarzyszenie pragnie

pomagaæ i promowaæ m³o-
dzie¿ która spe³nia nastêpuj¹-
ce kryteria:

– mo¿e pochwaliæ siê prac¹ spo-
³eczn¹ na rzecz lokalnej spo-
³ecznoœci (mile widziany wo-
lontariat),

– deklaruje pomoc w promocji
organizacji oraz podejmowanie
inicjatyw na rzecz naszej miej-
scowoœci,

– cechuje siê wysok¹ kultur¹ oso-
bist¹ i nieposzlakowan¹ opini¹.

2. W okresie 7-30 lipca 2014 r. kan-
dydat musi z³o¿yæ w siedzibie
Stowarzyszenia (Dêbno 200):

– list motywacyjny do Programu
Stypendiów Pomostowych,

– oœwiadczenie lub kopiê doku-
mentu potwierdzaj¹cego wy-
nik maturalny,

– oœwiadczenie lub kopiê doku-
mentu potwierdzaj¹cego przy-
jêcie na studia.

3. Na podstawie tych dokumen-
tów Zarz¹d Stowarzyszenia
udzieli rekomendacji.

Wnioski o stypendium bêdzie
mo¿na sk³adaæ on-line. Formula-

Program Stypendiów Pomostowych

dla tegorocznych maturzystów

rze s¹ aktywne od 1 lipca 2014
roku. Termin sk³adania wniosków
on-line up³ywa 18 sierpnia 2014
roku o godzinie 1600.

Z zasadami sk³adania

wniosków mo¿na za-

poznaæ siê na stronie internetowej

Stowarzyszenia www.stowdebno.pl

zak³adka stypendia – Program Sty-

pendiów Pomostowych 2014 oraz

na stronie Programu Stypendiów

Pomostowych www.stypendia-po-

mostowe.pl/stypendia-i-staze-kra-

jowe/stypendia-na-i-rok/

Zapraszamy maturzystów, któ-
rzy spe³niaj¹ warunki okreœlone
w regulaminie do sk³adania wnio-
sków.

Kazimierz Krawiec

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci.
Programem zarz¹dza: Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoœci. Part-
nerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja
BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji
pozarz¹dowych, rekomendowanych przez Akademiê Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce i Fundacjê im. Stefana Batorego oraz organizacji
lokalnych i grup nieformalnych wy³onionych do Programu w dro-
dze konkursu Dyplom z Marzeñ (w tym Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Dêbno). Program realizowany jest przy wsparciu organizacyj-
nym Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Patroni medialni: Forum
Akademickie, Perspektywy.

Dobrze zaplanuj wyjazd
�Dowiedz siê wiêcej o miejscu,

do którego siê wybierasz.
�ZnajdŸ praktyczne informacje

w poradniku on-line Polak za
granic¹ lub za pomoc¹ mobil-
nej aplikacji iPolak.

�Zapoznaj siê z aktualnymi
ostrze¿eniami dla podró¿uj¹cych
na stronie internetowej Minister-
stwa Spraw Zagranicznych.

�Upewnij siê czy Twój paszport
jest wa¿ny i czy masz niezbêd-
ne wizy.

�SprawdŸ, do których krajów
potrzebujesz paszportu, a do
których wystarcza dowód oso-
bisty oraz ubezpieczenie komu-
nikacyjne.

B¹dŸ w kontakcie
�Zg³oœ swoj¹ podró¿ w systemie

e-konsulat, zw³aszcza gdy pla-
nujesz wyjazd w odleg³e zak¹tki
œwiata.

� Pamiêtaj o kontakcie z bliskimi
w Polsce! Pozostaw im adres po-
bytu za granic¹, numer telefo-
nu do hotelu, plan podró¿y.

Ubezpiecz siê
�Wykup polisê dopasowan¹ do

swoich potrzeb i planów wa-
kacyjnych – to niewielki koszt,
który zagwarantuje Ci du¿e ko-
rzyœci.

�Rozszerz polisê o pokrycie
kosztów transportu medyczne-
go.

�Uzyskaj w najbli¿szym oddziale
NFZ Europejsk¹ Kartê Ubez-
pieczenia Zdrowotnego EKUZ.

�Rozwa¿ wykupienie ubezpie-
czenia od odpowiedzialnoœci
cywilnej.

�Zaszczep siê, jeœli wyje¿d¿asz do
egzotycznych krajów

B¹dŸ bezpieczny w podró¿y
�Poznaj lokalne zwyczaje i prawo.
�Postêpuj zgodnie z miejscowy-

mi normami.
�Miej przy sobie numer dy¿ur-

ny do w³aœciwej placówki dy-
plomatyczno-konsularnej.

�W krajach, gdzie Polska nie ma
swojego przedstawicielstwa,
masz prawo do opieki konsular-
nej ze strony przedstawicielstw
innych pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej na równi z oby-
watelami tych pañstw.

W trudnych sytuacjach
� Je¿eli zosta³eœ napadniêty lub

okradziony, przede wszystkim
powiadom lokaln¹ policjê. Po-
tem skontaktuj siê z najbli¿sz¹
polsk¹ placówk¹ dyploma-
tyczn¹ lub konsularn¹.

� Je¿eli zosta³eœ zatrzymany,
aresztowany lub pozbawiony
wolnoœci, masz prawo ¿¹daæ
kontaktu z konsulem.

�W razie choroby skontaktuj siê
z ubezpieczycielem. Miej przy
sobie numer polisy i numer do
ubezpieczyciela. Opieka kon-
sularna nie obejmuje kosztów
pomocy lekarskiej.

� Jeœli nie jesteœ zadowolony
z us³ug biura podró¿y, zwróæ
siê do przedstawicieli samorz¹-
du gospodarczego bran¿y tu-
rystycznej.

www.msz.gov.pl

Bezpieczne wakacje
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Do udzia³u w projekcie zapraszamy
bezrobotne kobiety i bezrobotnych mê¿czyzn zarejestrowanych
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Le¿ajsku:
– d³ugotrwale bezrobotnych (tj. zarejestrowanych w PUP Le¿ajsk co

najmniej 12 miesiêcy w ci¹gu ostatnich 2 lat),
– w wieku od 18 do 30 roku ¿ycia w³¹cznie.
– z wykszta³ceniem co najmniej œrednim ogólnokszta³c¹cym.

Rekrutacja do projektu
odbêdzie siê w terminie od 23.07.2014 r. do 6.08.2014 r. (60 osób:
37 kobiet, 23 mê¿czyzn).

Celem projektu jest
podniesienie zdolnoœci do zatrudnienia 52 osób d³ugotrwale bezro-
botnych w wieku 18-30 i doprowadzenie do zatrudnienia 17 osób
d³ugotrwale bezrobotnych w wieku 18-30 – spoœród 60 uczestnicz¹-
cych w projekcie mieszkañców powiatu le¿ajskiego do 30.06.2015 r.

W ramach projektu przewidujemy dla wszystkich jego uczestniczek
i uczestników realizacjê nastêpuj¹cych dzia³añ:

- Indywidualny Plan Dzia³ania
- Zajêcia aktywizacyjne (3-dniowe)
- Sta¿e (maksymalnie 6-miesiêczne)

Szczegó³owych informacji o projekcie udziela:
Zawada-Spaczyñska Ewa (kierownik projektu),

email e.zawada-spaczynska@praca.lezajsk.pl
Dro¿d¿al Anna (pracownik ds. administracyjno-finansowych)

email a.drozdzal@praca.lezajsk.pl

PUP Le¿ajsk, ul. Mickiewicza 56,
pokój nr 17, tel. nr (017) 240 67 26

Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku informuje, ¿e od dnia 1.07.2014 r. rozpoczê³a siê realizacja projektu

„Twój potencja³ zawodowy
szans¹ na rozwój powiatu le¿ajskiego”

w ramach Poddzia³ania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Alkohol niejednokrotnie jest
przyczyn¹ wypadków, Ÿród³em
patologii spo³ecznych i przestêp-
czoœci. Stanowi szczególne zagro-
¿enie dla m³odych ludzi, dlatego
wa¿ne jest fizyczne ograniczanie

Dzia³ania „Alkohol – ograniczona dostêpnoœæ”
Komenda Powiatowa Policji w Le-
¿ajsku podobnie jak w roku ubie-
g³ym, przeprowadzi dzia³ania pro-
filaktyczne pod nazw¹ „Alkohol-
ograniczona dostêpnoœæ”. W ra-
mach tej akcji kontrolowane bêd¹
miejsca sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych w zakre-
sie przestrzegania przepisów Usta-
wy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

jego dostêpnoœci.
Funkcjonariusze Policji wspól-

nie z przedstawicielami Miejskich
i Gminnych Komisji Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych
przeprowadzaæ bêd¹ kontrole

w ramach akcji „Alkohol-ograni-
czona dostêpnoœæ”. Kontrolowa-
ne bêd¹ placówki handlowe, loka-
le gastronomiczne i rozrywkowe
w zakresie przestrzegania prawa
wynikaj¹cego z przepisów Ustawy
o wychowaniu w trzeŸwoœci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi.

W razie stwierdzenia naruszenia
przepisów ustawy wyci¹gane bêd¹
konsekwencje prawne. Przedsiê-
biorcy naruszaj¹cy prawo mog¹
straciæ zezwolenie na sprzeda¿ al-
koholu.

Rzecznik Prasowy
KPP Le¿ajsk

Kontrole dotyczyæ bêd¹
w szczególnoœci:

�ujawniania przypadków

spo¿ywania alkoholu w skle-

pach i w ich najbli¿szym oto-

czeniu

�ujawniania przypadków

sprzeda¿y i podawania al-

koholu osobom niepe³nolet-

nim

�ujawniania przypadków

nieuwidaczniania w miej-

scach sprzeda¿y i podawa-

nia napojów alkoholowych

informacji o szkodliwoœci

spo¿ywania alkoholu
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Nigdy nie przypuszcza³em, ¿e
Indie mog¹ wywrzeæ na minie tak
niesamowite wra¿enie. Przecie¿
wiele razy s³ysza³em o nich w me-
diach, czyta³em przewodniki tu-
rystyczne, blogi i relacje z podró-
¿y. Wydawa³o mi siê, ¿e nic nie
mo¿e mnie tam zaskoczyæ. Jednak,
kiedy po wielogodzinnych lotach
dotar³em na miejsce, wszystko
nabra³o niezwyk³ej mocy. Miesza-
j¹ce siê zapachy, dŸwiêki, barwy,
sta³y siê tak intensywne, ¿e a¿
mêcz¹ce. Stan¹³em niczym zagu-
biony dzieciak, poœrodku lawiny
chaotycznego, rozwrzeszczanego
t³umu. Pod nogami trzeszcz¹ pla-
stikowe butelki, przewalaj¹ siê po-
gniecione puszki i papiery. Ktoœ
³apie mnie za rêkê, krzycz¹c – rik-
sza, hotel, room. W oddali kaleka
na zdezelowanym wózku rusza
w moja stronê sprzedaj¹c wido-
kówki. Jest duszno i parno. Z tru-
dem ³apiê oddech. Pot zacz¹³ po-
krywaæ moje cia³o. Nie ma chyba
drugiego miejsca na Ziemi, które
wzbudza tak skrajne emocje wœród
podró¿ników, jak Indie. Koloro-
we, intensywne a zarazem brudne
i mêcz¹ce. Atrakcji turystycznych
w Indiach jest tyle, ¿e nie wystar-
czy roku, by je wszystkie zobaczyæ.
Jedni Indie kochaj¹ i odwiedzaj¹
je wielokrotnie, inni nienawidz¹

Œwiête jezioro
Puszkar – Indie

i nie chc¹ tu wracaæ. Pewne jest
tylko to, ¿e podró¿y do Indii nie
da siê zapomnieæ.

Indie to œwiat kontrastów. Wiel-
kie bogactwo i przygnêbiaj¹ca nê-
dza. Kapi¹ce od z³ota œwi¹tynie,
gigantyczne rezydencje i luksuso-
we hotele s¹siaduj¹ ze slumsami,
w których ¿yj¹, a w³aœciwie wege-
tuj¹ miliony ludzi, ¿ebrz¹ dzieci
i umieraj¹ nêdzarze. Miejscowi
sprawiaj¹ wra¿enie, ¿e s¹ do tego
przyzwyczajeni – turyœci prze¿y-
waj¹ szok. W Indiach cz³owiek
œmieje siê z samej radoœci ¿ycia,
zachwyt zapiera mu dech, prze-
konania staj¹ na g³owie, zyskuje
mnóstwo nowych tematów do
przemyœleñ – ale czasami traci cier-
pliwoœæ. By zrozumieæ, czym s¹
naprawdê Indie, trzeba wykorzy-
staæ ka¿d¹ okazjê, poznaæ jak naj-
wiêcej aspektów tego niezwykle
bogatego, zró¿nicowanego i sty-
muluj¹cego kraju. O tym kraju
mo¿na pisaæ i pisaæ. Jednak ¿adne
s³owa nie oddadz¹ tego, co tutaj
mo¿na prze¿yæ i zobaczyæ. Pomi-

mo tego spróbujê podj¹æ siê tego
trudnego wyzwania, podró¿uj¹c
po najbardziej kolorowym stanie
Indii – Rad¿astanie.

Spogl¹daj¹ zza szyb kolorowe-
go autobusu, gdzie kierowca sie-
dzi poza klimatyzowana stref¹ za-
czynam ch³on¹æ obrazy, które
przemykaj¹ przed moimi oczami.
Mijam wioski z nêdznymi chata-
mi, pola uprawne, w których
brodz¹ popielate wo³y. Kobiety
w kolorowych szatach zwanych
sari z niewiarygodna iloœci¹ bi¿u-
terii, nios¹ na g³owach garnki
i ga³êzie. Dziesi¹tki motorowerów,
ob³adowanych do granic mo¿liwo-
œci przedziera siê przez chaotycz-
ny ruch. Kilometry uciekaj¹ za-
dziwiaj¹co wolno. Nikt siê tym spe-
cjalnie nie przejmuje – najwa¿niej-
sze jest, ¿eby krowa na drodze by³a
bezpieczna. B³oto pryska spod kó³,
klaksony tr¹bi¹, kierowcy nawo-
³uj¹. Obok schludnie ubrane dzie-
ci id¹ do szko³y. Tuk Tuki przedzie-
raj¹ siê pomiêdzy luksusowymi
samochodami. Ktoœ odpycha ka-
lekê na bok robi¹c miejsce brzu-
chatemu jegomoœciowi. Zadajê
sobie pytanie – jak to dzia³a? Po
kilku dniach podró¿y – ju¿ wiem.

W Indiach mocno zakorzeni³ siê
system kastowy. Podstaw¹ tego sys-
temu jest: dharma i karma. Dhar-
ma to obowi¹zki wynikaj¹ce z miej-
sca w spo³eczeñstwie i etapu ¿ycia.
Karma to suma pope³nionych
uczynków, decyduj¹ca o charak-
terze nastêpnego wcielenia. Ka¿-
dy cz³owiek rodzi siê w konkret-
nej d¿ati, czyli grupie, która z góry
okreœla zawód i pozycjê spo³eczn¹.
Wyró¿nia siê cztery kasty. Naj-
wy¿sz¹ kszta³tuj¹ Bramini – to ka-

p³ani i uczeni, znawcy wiedzy sa-
kralnej. Nastêpnie Kszatrijowie –
to w³adcy i wojownicy. Kolejne
kasty to osoby, które widzimy na
ulicy. Wajœjowie i Œiurdowie – to
kupcy, rzemieœlnicy, rolnicy i oso-
by pe³ni¹ce funkcje s³u¿ebne.
Najbardziej „nieczyste” prace fi-
zyczne zawsze by³y przeznaczone
dla „nietykalnych”, czyli ludzi
uznanych za niegodnych przyna-
le¿noœci do systemu. Sprz¹taj¹ oni
publiczne latryny, zamiataj¹ uli-
ce, grzebi¹ w œmietnikach szuka-
j¹c jedzenia, pal¹ zw³oki, zbieraj¹
i wynosz¹ padlinê. Osoby niepe³-
nosprawne, przynale¿¹ równie¿ do
najni¿szej kasty, z racji pope³nio-
nych grzechów w poprzednim
wcieleniu. Ale o dziwo wszyscy
w pokorze akceptuj¹ swój los, jako
jedyny i sprawiedliwy. Dobrych
i z³ych uczynków nie mo¿na wy-
mazaæ ze swojego ¿yciorysu. Tak
wiêc, mo¿emy bezpiecznie podró-
¿owaæ po kraju, bo nikt nie zary-
zykuje przemiany w nastêpnym
w cieleniu w psa, kozê czy robaka.

Po wielu godzinach jazdy jestem
w mieœcie Puszkar. Przechodzê
przez wysoki, ceglany mur i tra-
fiam do bajkowego œwiata, gdzie
wita mnie obs³uga hotelu z narê-
czem pachn¹cych kwiatów. Zadba-
na bujna roœlinnoœæ, perfekcyjnie
czysto i schludnie. Pokój urz¹dzo-
ny w kolonialnym stylu z klimaty-
zacja, ³azienk¹ i balkonem.
W ch³odnej wodzie hotelowego ba-
senu, szybko zapominam o cha-
osie indyjskiej ulicy. Jednak, ju¿
po kilku godzinach odpoczynku
z niecierpliwoœci¹ czekam, co przy-
niesie nowy dzieñ. Takie s¹ Indie –
mêcz¹ce ale i fascynuj¹ce.

�Œwiête jezioro

�Pe³na symbioza
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O œwicie wyruszam w stronê
œwiêtego jeziora by obejrzeæ poran-
ne modlitwy. Za murami hotelu
omijam bezdomnych œpi¹cych na
kartonowych pude³kach. Obok
œwinia z potomstwem zagrzebuje
siê w piasku. Psy przeczesuj¹ œmie-
ci, a krowy spokojnie krocza œrod-
kiem ulicy. Wiatr unosi papiery.
Jest jeszcze cicho, spokojne i ch³od-
no. Mijam kolejne bogato deko-
rowane œwi¹tynie. Ponoæ jest ich
tutaj blisko czterysta. Przeciskaj¹c
siê pomiêdzy ciasn¹ zabudow¹ do-
chodzê do jeziora. Miasto budzi
siê do ¿ycia. Wchodz¹c na ghaty –
kamienne schody opadaj¹cych
w stronê jeziora – z oporem zdej-
mujê buty. Na schodach trudno
postawiæ nogê by nie trafiæ na po-
zosta³oœci bytowania, dokarmia-
nych tu go³êbi, psów i krów. Fil-
mowanie i fotografowanie wier-
nych podczas ablucji jest zabro-
nione. Przestrzeganie ograniczeñ
nie przychodzi mi jednak ³atwo.
Bo jak tu nie sfotografowaæ Hin-
dusa modl¹cego siê w blasku
wschodz¹cego s³oñca czy grupy
kobiet wchodz¹cych do wody
w kolorowych szatach?

Jezioro to najœwiêtsze miejsce
w Puszkarze. Ponoæ tu bóg Brah-
ma odnalaz³ idealne miejsca na od-
prawianie wedyjskiego rytua³u
ofiarowania, podczas którego mia-
³y nast¹piæ jego zaœlubiny z bogi-

ni¹ Sawitri. Gdy tak kontemplo-
wa³ z jego r¹k wypad³y na ziemiê
trzy kwiaty lotosu, daj¹c pocz¹tek
trzem œwiêtym Ÿród³om. Jeden
z kwiatów upad³ w³aœnie w miej-
scu dzisiejszego Jeziora Puszkar. Po
latach ma³¿eñstwa, Brahma chcia³
w tym jeziorze dokonaæ samouni-
cestwienia, ale gdy jego ¿ona Sa-
witri nie przyby³a na czas, wów-
czas poœlubi³ inn¹ kobietê. Roz-
gniewana ma³¿onka przeklê³a
Brahmê i sprawi³a, by poza Pusz-
kar, nigdzie nie by³ czczony. Dla-
tego tylko tutaj znajduje siê jedy-
na œwi¹tynia Brahmy w Indiach,
do której licznie przybywaj¹ wier-
ni. Tyle legenda.

Trzymaj¹c w rêku buty, przysia-
dam na kamiennych stopniach,
pilnuj¹c by nie dotknê³y pod³o¿a
– tak nakazuje tradycja. Po chwili
zape³niaj¹ siê baseny œwiêtego je-
ziora. Wierni recytuj¹ i œpiewaj¹.
Wokó³ jeziora odziani w pomarañ-
czowe szaty, maszeruj¹ m³odzi
mê¿czyŸni, wznosz¹c g³oœne, ryt-
miczne okrzyki. Przybywa ¿arliwie

modl¹cych siê wiernych. Kobiety
zakrywaj¹c szczelnie cia³o zanu-
rzaj¹ siê w jeziorze. Jednak nie za-
wsze poranna k¹piel, to rytualne
ablucje. Wiêkszoœæ ludzi przycho-
dzi tutaj na poranna toaletê, co
z trudem wytrzymuje niewielkie
jezioro.

Mijaj¹ minuty, godziny. Zauro-
czony patrzê dooko³a siebie.
Wszystko jest nowe i niezwyk³e.
Ukradkiem robiê kolejne zdjêcia
i kolejne minuty filmu. Kiedy
s³oñce zaczyna doskwieraæ, opusz-
czam ghaty, ponownie wpadaj¹c
w objêcia indyjskiego chaosu.
T³um wiernych przeciska siê po-
miêdzy, pêdz¹cymi motorkami,
straganami, ¿ebrakami i krowami.
Nagle rozlega siê g³oœny ryk. Œrod-
kiem ulicy biegnie rozjuszony wiel-
b³¹d. Wszyscy odskakuj¹ na bok.
Na domiar wszystkiego „ma³pie
gangi” wykorzystuj¹ ka¿d¹ chwile
nieuwagi by podkraœæ coœ do je-
dzenia. Tutaj nie wystarczy mieæ
oczy dooko³a g³owy. Trzeba uwa¿-
nie spogl¹daæ w górê i pod nogi.
Z zaciekawieniem ogl¹dam boga-
to dekorowane hinduistyczne

œwi¹tynie, obok których otwieraj¹
siê skromne warsztaty, sklepiki
i jad³odajnie. Zapachy zaczynaj¹
wabiæ. Szybko znajdujê maleñk¹
restauracjê na najwy¿szym piêtrze
w¹skiego budynku. Niestety w me-
nu nie znajdziemy miêsa i alko-
holu – zakaz spo¿ywania takich
produktów obowi¹zuje na terenie
ca³ego miasta. Zakazów jest wiê-
cej. Zabrania siê fotografowania
pielgrzymów, publicznego trzyma-
nie siê za rêkê, przytulania i obej-
mowania. Przestrzega siê odpo-
wiedniego ubioru i skromnego
zachowania. Zamawiamy wiêc, ry¿
z warzywami z mieszank¹ zió³
Masala. Z reszt¹ ka¿de danie jest
tutaj masala. Ceny szokuj¹co ni-
skie, nawet jak na moje skromne
mo¿liwoœci.

Z tarasu przykrytego falist¹
blach¹ jeszcze raz spogl¹dam na
œwiête jezioro i otaczaj¹ce je sto¿-
kowate góry. Po chwili ruszamy
dalej. Magia Indii – dzia³a nadal.

Tekst, zdjêcia: Ireneusz Wo³ek

�Czujne oko langura
G³ówna ulica miasta� �Modlitwa nad jeziorem

�W oczekiwaniu na ja³mu¿nê

�Ja³mu¿na to nie litoœæ – to dobry uczy-
nek �Hotelowy stra¿nik

�Poranek na indyjskiej ulicy �Jedna ze œwiatyñ miasta

www.niezwyk³yswiat.com

You Tube: Niezwyk³y

Swiat Indie
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Poradnik konsumenta:

Zaufa³am temu cz³owiekowi –
temu, co mnie zapewnia³. Poniewa¿
nie pozwoli³ mi na czytanie umowy,
sugerowa³ ca³y czas, ¿e bardzo siê œpie-
szy, ma jeszcze kilka umów do podpi-
sania.. By³a to œroda w Wielkim Ty-
godniu przed Wielkanoc¹. Pomyœla-
³am, ¿e na pewno ma rodzinê i cze-
kaj¹ go jeszcze inne obowi¹zki zwi¹-
zane ze zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami –
wiêc w tej sytuacji uleg³am, skoro
powiedzia³, ¿e przekaza³ mi wszyst-
ko. – To przyk³ad jednej ze skarg
poszkodowanej konsumentki,
która celowo zosta³a wprowadzo-
na w b³¹d by nieœwiadomie zmie-
niæ dostawcê pr¹du. Z doœwiadcze-
nia Urzêdu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów wynika, ¿e
konsumenci najczêœciej skar¿¹ siê
na nieuczciwe praktyki podczas za-
wierania umowy w domu klien-
ta. Skargi dotycz¹ m.in. podszywa-
nia siê pod obecnego sprzedawcê
energetycznego. Poszkodowanymi
s¹ czêsto osoby starsze, które by³y

Energia elektryczna
– prawa konsumenta

Co powinna obowi¹zkowo okre-
œlaæ umowa o dostawê energii?
Ile czasu ma przedsiêbiorca ener-
getyczny na rozpatrzenie reklama-
cji? Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Urz¹d Regu-
lacji Energetyki przypominaj¹
o prawach odbiorców pr¹du.

przekonane, ¿e wy³¹cznie „przed-
³u¿aj¹ umowê” lub „aktualizuj¹
star¹”. O tym, ¿e dosz³o do wpro-
wadzenia w b³¹d klienci orientuj¹
siê dopiero, gdy dostaj¹ now¹ fak-
turê. Obecnie Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
prowadzi kilka postêpowañ wyja-
œniaj¹cych w sprawach podejrze-
nia wprowadzenia w b³¹d przy
zmianie dostawcy energii elek-
trycznej.

Zanim podpiszesz – pamiêtaj
Kontrakty, które przedsiêbiorcy

energetyczni zawieraj¹ z konsu-
mentami podlegaj¹ œcis³ym wymo-
gom okreœlonym przez prawo.
Sprzeda¿ i dystrybucja energii elek-
trycznej s¹ realizowane przez dwa
odrêbne podmioty. Sprzedawca
oferuje nam towar czyli pr¹d,
a dystrybutor, który dysponuje sie-
ci¹ energetyczn¹, œwiadczy us³ugê
dostarczenia energii. Konsument
mo¿e zawrzeæ dwie odrêbne umo-
wy: zakupu energii oraz us³ugi lub
te¿ podpisaæ umowê komplek-
sow¹. Warto wiedzieæ, ¿e ka¿da
umowa sprzeda¿y powinna regu-
lowaæ m.in. iloœæ i moc dostar-
czanej energii, cenê lub grupê
taryfow¹ oraz warunki wprowa-
dzania ich zmian, informacjê
o prawach konsumenta, w tym
sposobie wnoszenia skarg i roz-

strzygania sporów a tak¿e odpo-
wiedzialnoœæ stron za niedotrzy-
mania warunków umowy. Nato-
miast umowa dystrybucyjna po-
winna okreœlaæ m.in. wybranego
przez konsumenta sprzedawcê
energii elektrycznej, sprzedawcê
rezerwowego (na wypadek likwi-
dacji lub upad³oœci sprzedawcy
w³aœciwego) oraz parametry jako-
œciowe energii elektrycznej i stan-
dardy jakoœciowe obs³ugi odbior-
ców, oraz sposób ustalania bonifi-
kat za ich niedotrzymanie.

Rozwi¹zanie umowy
i reklamacja us³ugi

Po pierwsze: pamiêtaj, ¿e jeœli
zawierasz umowê w domu masz
prawo do rezygnacji z niej bez
ponoszenia dodatkowych kosztów
w ci¹gu 10 dni. Przedsiêbiorca ener-
getyczny nie mo¿e utrudniaæ two-
jej decyzji.

Po drugie: jeœli stwierdzisz nie-
prawid³owoœci w rozliczeniach
z przedsiêbiorstwem energe-
tycznym, mo¿esz z³o¿yæ reklama-
cjê. Przedsiêbiorstwo energe-
tyczne zobowi¹zane jest do jej
rozpatrzenia i udzielenia odpo-
wiedzi w terminie 14 dni, chyba
¿e w umowie okreœlony zosta³ inny
termin. W razie nieuwzglêdniania
reklamacji konsument mo¿e za-
¿¹daæ od dystrybutora m.in. labo-

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów przyjmuje

we wtorki i czwartki:
ul. Kopernika 8,

37-300 Le¿ajsk, pokój 102,
piêtro I,

tel. 17 240 45 08

ratoryjnego sprawdzenia urz¹dzeñ
s³u¿¹cych do pomiaru zu¿ywanej
energii. Jednak gdy ekspertyzy te
nie wyka¿¹ nieprawid³owoœci bê-
dzie musia³ on pokryæ ich koszty.

Po trzecie: w przypadku niedo-
trzymania przez przedsiêbior-
stwo energetyczne standardów
obs³ugi oraz parametrów jako-
œciowych energii elektrycznej –
przys³uguj¹ bonifikaty w wysoko-
œci okreœlonej w taryfie lub umo-
wie. Reklamacje dotycz¹ce tej kwe-
stii rozpatrywane s¹ w terminie
14 dni od zakoñczenia odpowied-
nich kontroli i pomiarów.

Porady dla konsumentów
Praktyczne informacje dla klien-

tów przedsiêbiorstw energetycz-
nych zawiera Zbiór praw konsu-
menta energii elektrycznej przy-
gotowany wspólnie przez Urz¹d
Regulacji Energetyki i Urz¹d
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. W serwisie interneto-
wym UOKiK mo¿na znaleŸæ tak-
¿e raporty na temat kontroli wzor-
ców umownych dostawców gazu,
ochrony konkurencji i konsu-
mentów na rynku gazu oraz kon-
troli wzorców umownych przed-
siêbiorców energetycznych a tak-
¿e poradnik dla konsumentów na
rynku energii elektrycznej.

www.uokik.gov.pl

Nakład:

Całość wydania:

Teren
rozpowszechniania:

3000 sztuk

pełny kolor

Powiat Leżajski

Cennik:
246 zł brutto

123 zł brutto
61,50 zł brutto

strona A4:strona A4:
1/2 strony A4:1/2 strony A4:
1/4 strony A4:1/4 strony A4:

W przypadku zamieszczenia reklamy
w więcej niż dwóch wydaniach

przewidziane rabaty!

W przypadku zamieszczenia reklamy
w więcej niż dwóch wydaniach

przewidziane rabaty!

LEŻAJSK

NOWA SARZYNA

GMINA LEŻAJSK

GRODZISKO DOLNE

KURYŁÓWKA

LEŻAJSK

NOWA SARZYNA

GMINA LEŻAJSK

GRODZISKO DOLNE

KURYŁÓWKAKontakt: tel. 17 24-04-571Kontakt: tel. 17 24-04-571

Zareklamuj się w „KURIERZE POWIATOWYM”Zareklamuj się w „KURIERZE POWIATOWYM”
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45. Mistrzostwa Polski Modeli
Lataj¹cych na uwiêzi dla Junio-
rów M³odszych.

W dniu 7 czerwca 2014r. zawod-
nicy Klubu uczestniczyli w 45. Mi-
strzostwach Polski Modeli Lataj¹-
cych dla Juniorów M³odszych roz-
grywanych w Gliwicach. Trzy oso-
bowa reprezentacja w sk³adzie: Ja-
kub Tokarz, Konrad £aszczowski,
Filip Tabin spisa³a siê na medal,
a nawet na „dwa medale”. W kla-
sie F2A\M (modele prêdkoœciowe
z silnikami do 1,5 cm) Jakub zaj¹³
2 miejsce i zdoby³ tytu³ Wicemi-
strza Polski, a Konrad 3 miejsce
i tytu³ drugiego Wicemistrza Pol-
ski. Równie¿ Filip zaprezentowa³
siê bardzo dobrze zajmuj¹c 5 loka-
tê.

Z³oto i srebro na Mistrzostwach
Polski Modeli Lataj¹cych
na uwiêzi we W³oc³awku.

Reprezentacja Klubu uczestni-
czy³a w Mistrzostwach Polski we
W³oc³awku w dniach 13-15 czerw-
ca 2014 r. w sk³adzie: 1. Mariusz
Fedan i Artur Miœ – w klasie F2C
(wyœcig zespo³owy); 2. Tomasz So-
bala i Waldemar Horoszko jako ju-
niorzy w klasie F2C (wyœcig zespo-
³owy); 3. Artur Miœ, Tomasz Soba-
la, Waldemar Horoszko w klasie
F2A (modele prêdkoœciowe). Po-
nadto w zawodach uczestniczy³
Prezes Klubu Marek Leszczak jako
sêdzia klasy miêdzynarodowej FAI
oraz W³odzimierz Fedan jako tre-
ner w klasie F2C.

Sezon sportowy 2014
dla Klubu Modelarskiego w Wierzawicach

obfituje medalami

Po dwóch dniach rywalizacji za-
wodnicy wywalczyli dwa medale.
Z³oty medal i tytu³ Mistrzów Pol-
ski zespó³ Mariusz Fedan i Artur
Miœ klasa F2C. Srebrny medal
i tytu³ Wicemistrza Polski Artur
Miœ klasa F2A. Ponadto Tomek
Sobala zosta³ wyró¿niony jako naj-
lepszy junior w klasie F2A. Repre-
zentacja potwierdzi³a dobre przy-
gotowanie do sezonu 2014.

Memoria³ Eugeniusza Kujana
za nami!

W dniach 27-29 czerwca 2014 r.
na torze modelarskim w Wierza-
wicach odby³a siê 22 edycja Miê-
dzynarodowych Zawodów Mode-
li Lataj¹cych na Uwiêzi, zaliczana
do Pucharu Œwiata klasy F2 – Me-
moria³ Eugeniusza Kujana. Orga-
nizatorem imprezy by³ Klub Mo-
delarski im. Eugeniusza Kujana.
W zawodach mogli wzi¹æ udzia³

modelarze posiadaj¹cy licencjê
sportow¹ wydan¹ przez aeroklub
narodowy na 2014 rok. Dyrekto-
rem zawodów by³ Marek Leszczak
– prezes Klubu Modelarskiego im.
Eugeniusza Kujana.

Memoria³ cieszy siê coraz wiê-
ksz¹ popularnoœci¹ i zainteresowa-
niem, tak¿e mediów. Z roku na
rok poszerza tak¿e swoj¹ dzia³al-
noœæ, o czym mo¿e œwiadczyæ
udzia³ zawodników nale¿¹cych do
œwiatowej czo³ówki. Rekordow¹
obsadê mia³a klasa F2C wyœcig ze-
spo³owy, w którym udzia³ wziê³o
20 zespo³ów. Na torze modelar-
skim w Wierzawicach uczestnicy
rywalizowali ze sob¹ w trzech  kla-
sach: F2A (modele prêdkoœciowe),
F2B (akrobatyczne) oraz F2C (wy-
œcigowe). Ka¿da konkurencja wy-
³oni³a najlepszych zawodników.

W klasie F2 A zwyciêzc¹ okaza³
siê Denis Shliakov (Ukraina).

Za nim uplasowali siê Oleksander
Osovyk (Ukraina) i Valeriy Beli-
kov (Ukraina). W klasie F2B pierw-
sze miejsce zaj¹³ Krystian Borzêc-
ki (Polska), drugi by³ Sylwester
Kubik (Polska),  trzeci natomiast
Attila Mórotz (Wêgry). Klasa F2C
by³a konkurencj¹ dwójek, w której
zwyciê¿yli Yuriy Bondarenko
i Semen Lerner (Ukraina), drugie
miejsce zajêli Evgeny Vershaden-
ko i Algis Grigartas  (Litwa), na
trzecim miejscu uplasowali siê Vo-
lodymyr Makarenko i Volody-
myr Fulitka (Ukraina).

Zawodnicy Klubu Modelarskie-
go w Wierzawicach zakoñczyli ry-
walizacjê na bardzo dobrych czo-
³owych lokatach. Najlepsi z Pola-
ków i 7 miejsce dla zespo³u wyœci-
gowego Mariusz Fedan i W³odzi-
mierz Fedan (syn i ojciec), 5 miej-
sce w klasie F2A dla Artura Misia.

Ca³e podium w klasie F2A zajê-
li juniorzy z Wierzawic: 1. Tomasz
Sobala, 2. Jakub Tokarz, 3. Kon-
rad £aszczowski.

Zawody zakoñczy³y siê sporto-
wym i organizacyjnym sukcesem.
Organizatorzy dziêkuj¹ za oka-
zan¹ pomoc przyjacio³om oraz
sponsorom:
� Starostwu Powiatowemu w Le-

¿ajsku
�Gminie Le¿ajsk
� BMF Polaka Sp. z o.o. w Le¿aj-

sku
�Grupie ¯ywiec S.A. Browar

w Le¿ajsku
� PGE Obrót S.A.
� Bankowi Spó³dzielczemu w Le-

¿ajsku
LeMa
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Bardzo emocjonuj¹cy wyœcig
odby³ siê w jeŸdzie indywidualnej
na czas na dystansie 10 km. G³ów-
n¹ rolê odegra³y 3 zawodniczki, tj.
Nikola Ró¿yñska – Stal Grudzi¹c,
Katarzyna Socha – Smak Górno
Poltino Azalia Brzóza Królewska
oraz Wiktoria Pikulik – Ziemia Dar-

Wicemistrzyni Polski Kasia Socha!!!
W Wa³brzychu odby³ siê fina³ Ogól-
nopolskiej Olimpiady M³odzie¿y
w sportach letnich, a zarazem Mi-
strzostwa Polski w kategorii Ju-
niorka M³odsza i Junior M³odszy
w kolarstwie szosowym.

³owska Dar³owo. Szeœæ sekund
dzieli³o miêdzy pierwszym, a trze-
cim miejscem. Czwarta zawod-
niczka straci³a ju¿ 20 sekund. Ka-
sia Socha zdoby³a tytu³ Wicemi-
strzyni Polski przegrywaj¹c z³oty
medal o 4 sekundy. Jest to pierw-
szy medal Kasi w kolarstwie szoso-
wym. Przypominamy, ¿e Kasia
w tym roku zdoby³a z³oty medal
i koszulkê Mistrzyni Polski w ko-
larstwie prze³ajowym oraz IV miej-
sce w Mistrzostwach Polski
i OOM w Kolarstwie Górskim
MTB. Katarzyna Socha sta³a siê
najwszechstronniejsz¹ zawod-
niczk¹ w Polsce w kategorii Junior-
ka M³odsza. Bêdzie powo³ana do
Kadry Polski na 2015 r. co jest
du¿ym osi¹gniêciem samej zawod-
niczki jak i klubu Azalii.

Nie by³oby tych sukcesów gdy-
by nie nasi sponsorzy: Poltino oraz
Smak Górno. Serdecznie dziêkuje-
my zarz¹dom tych firm, a w szcze-
gólnoœci prezesowi Jerzemu Sido-
rowi oraz prezesowi Mieczys³awo-
wi Miazdze. Nie mo¿emy zapo-
mnieæ o sta³ych sponsorach, tj.
Gmina Le¿ajsk i Powiat Le¿ajski.

Stanis³aw Zygmunt
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W rywalizacji szesnastu najlep-
szych reprezentacji szkó³ ponad-
gimnazjalnych z poszczególnych
województw, dru¿yna ZSL Le-
¿ajsk, wystêpuj¹ca w sk³adzie:
Aneta Krêcid³o, Alina Sztaba oraz
Karolina Pietroñska, wywalczy³a
po raz drugi bardzo wysokie
V miejsce. Wszystkie zawodniczki
prezentowa³y wysoki poziom,
a rywalizacjê wygra³a dru¿yna
z V LO w Lublinie.

Du¿e osi¹gniêcie
zawodniczek
z ZSL w Le¿ajsku

Dariusz Baj z Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku

Drugi rok z rzêdu du¿ym sukcesem zakoñczy³ siê start ¿eñskiej dru-
¿yny tenisa sto³owego  Zespo³u Szkó³ Licealnych im. Boles³awa
Chrobrego w  Le¿ajsku w krajowej Licealiadzie w £odzi w dniach
6-7 czerwca 2014 r.

Opiekê nad reprezentacj¹ ZSL
sprawuj¹: Rafa³ Tuleja – nauczy-
ciel ZSL oraz Jan Sum – trener
Arki £êtownia. Podziêkowanie
nale¿¹ siê Krzysztofowi Chowañ-
cowi, w³aœcicielowi firmy MER-
LIN, za zakupienie strojów spor-
towych dla zawodniczek. Gratu-
lujemy dziewczêtom oraz ¿yczymy
dalszych sukcesów.

R.T

�Darek Baj (w œrodku) – Mistrz Podkar-

pacia w Dwuboju Obronnym

6 czerwca br. na strzelnicy ZR
LOK w Tarnobrzegu  zosta³y ro-
zegrane Otwarte Wojewódzkie
Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju
w Dwuboju Obronnym.

 Zespó³ Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku reprezentowa³a dru-
¿yna w sk³adzie: Paulina Czech,
Karolina Palikij, Magdalena Tara,
Dariusz Baj, Jaros³aw Czech, Ra-
dos³aw KniaŸ, Maciej D¹bek.
Opiekunem dru¿yny by³ nauczy-
ciel przysposobienia obronnego
i edukacji dla bezpieczeñstwa Sta-
nis³aw Bzdek. Zawody obejmowa-
³y bieg w terenie ze strzelaniem
i rzutem granatem. Dwubój wy-
maga od zawodników du¿ych
umiejêtnoœci strzeleckich oraz
sprawnoœci fizycznej. O koñco-

wych wynikach decydowa³a suma
punktów z obydwu konkurencji.
W klasyfikacji indywidualnej
ch³opców Mistrzem Wojewódz-
twa Podkarpackiego zosta³ uczeñ
trzeciej klasy technikum mecha-
tronicznego Dariusz Baj, a ekipa
Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Le¿ajsku zajê³a dru¿ynowo
III miejsce.  Sukces Darka w mi-
strzostwach wojewódzkich da³
mu kwalifikacjê do kadry woje-
wództwa podkarpackiego  na Mi-
strzostwa Polski.

ZST

Mistrzem

Województwa

Podkarpackiego
w Dwuboju Obronnym

Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików i M³odziczek Podwójne zwyciêstwo odnios³y
M³odziczki jak i M³odzicy w jeŸ-
dzie indywidualnej na czas na dy-
stansie 5 km. Pierwsze miejsce za-
jê³a Brygida Piersiakprzed King¹
Kalembkiewicz z klubu Smak
Górno Poltino Azalia Brzóza Kró-
lewska. Wœród M³odzików zwyciê-
¿y³ Mateusz DaŸ przed Patrykiem
Plasot¹, tak¿e obaj z klubu Smak
Górno Poltino Azalia Brzóza Kró-
lewska. Nadmieñmy, ¿e dla M³o-
dzików s¹ to najwa¿niejsze wyœci-
gi MMM, które s¹ punktowane
do wspó³zawodnictwa sportowe-
go dzieci i m³odzie¿y na szczeblu
centralnym. Do rozegrania zosta-
³y dwa wyœcigi: Jazda dwójkami
oraz Wyœcig ze startu wspólnego,
które zostan¹ rozegrane w dniach
13-14.09.2014 r. w Nowej Sarzy-
nie.

Stanis³aw Zygmunt

Bardzo du¿ym sukcesem zakoñczy³y siê Mistrzostwa Makroregionu M³odzików w Kolarstwie Szosowym,
które zosta³y rozegrane w Oœwiêcimiu.
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Szczególnie imponuj¹co zapre-
zentowa³ siê Kamil w turnieju gier
pojedynczych, który 64 kadetów
rozgrywa³o systemem pucharo-
wym: I runda – 4:0 z Reliszk¹ (Lu-
bañ – dolnoœl.), II runda – 4:0
z W³oszkiem (Lublin); III runda –

Rewelacyjna gra i pi¹te miejsce
Kamila na MP kadetów
W dniach 18-21.06.2014 r. du¿ym
sukcesem zakoñczy³ siê start te-
nisistów sto³owych Arki – Kamila
Klocka i £ukasza Madeja pod
opiek¹ Krzysztofa Klocka – w Mi-
strzostwach Polski kadetów
(OOM) w Brzegu Dolnym.

4:1 z czwartym na liœcie startowej
Kapikiem (Kraków).

Tê wspania³¹ passê przerwa³
Majchrzak (Grodzisk Mazowiec-
ki), z którym mecz o medal Kamil
przegra³ 0:4.

Pi¹te miejsce, to najlepszy wy-
nik w dotychczasowych startach
zawodników Arki w grach sin-
glowych Mistrzostw Polski. Dwa
lata temu Kamil zdoby³ br¹zowy
medal MP m³odzików, ale w de-
blu.

Do tego dochodzi 9 miejsce de-
bla Klocek/Kowal (Jaros³aw) oraz
17 miejsce miksta Klocek/Kozu-
bek (opolskie).

Nieco poni¿ej oczekiwañ wypa-
d³a jedynie dru¿yna Arki. Kamil
Klocek i £ukasz Madej rywalizo-
wali w jednej z oœmiu 4-zespo³o-
wych grup. Wyniki 3:0 z £odzi¹,
2:3 z Krakowem i 2:3 z Warszaw¹
mówi¹, ¿e szczêœcie by³o blisko.

Na liœcie rankingowej PZTS ka-
detów sezonu 2013/2014, licz¹cej

ponad 1000 osób, Kamil Klocek
jest na wysokim 10 miejscu. War-
to dodaæ, ¿e Kamil 3 tygodnie
wczeœniej reprezentowa³ Polskê na
bardzo mocno obsadzonym miê-
dzynarodowym turnieju kadetów
w Cetniewie. Przygotowania
i udzia³ zawodników Arki w tych
zawodach by³ mo¿liwy dziêki do-
tacjom Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna oraz Powiatu Le¿ajskiego.

js

II edycja turnieju karate „IKO
TATARIA CUP” rozegrana
14 czerwca 2014 roku w hali sa-
rzyñskiego MOSiR-u zgromadzi³a
183 zawodników z 23 klubów ky-
okushin z Polski, tj.: Tomaszów Lu-
belski, Brzostek, Jaros³aw, Krosno,
Korczyna, Przeworsk, Je¿owe, Za-
moœæ, Zielonka, Piaseczno, B³onie,
Brwinów, Pra¿mów, Nowa Sarzy-
na, Le¿ajsk, Bielsko-Bia³a, Che³m,
Sarzyna, Majdan £êtowski, Rud-
nik, Michalin, Józefów i jednego
z Ukrainy – Rawa Ruska. Swoim
honorowym patronatem „TATA-
RIÊ 2014” objêli: Wojewoda Pod-
karpacki, Marsza³ek Województwa
Podkarpackiego, Starosta Le¿ajski
oraz Ambasada Japonii w Polsce.
Sêdzi¹ g³ównym turnieju by³ Sen-
sei Dariusz Burda (3 dan). Po ofi-
cjalnym otwarciu, którego doko-
na³ Wicestarosta Le¿ajski pan Ma-
rek Kogut wraz z obecnym Burmi-
strzem Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna panem Jerzym Paulem i Pre-
zesem LKKK Panem Miros³awem

„IKO TATARIA CUP” 2014
Ho³d¹ rozpoczê³y siê zmagania za-
wodników na dwóch matach tata-
mi. Zawody odbywa³y siê w formu-
le kata i kumitefullcontact wed³ug
przepisów œwiatowej organizacji
IKO. Rywalizacja na turnieju sta³a
na bardzo wysokim poziomie.
Szczególnie goœcie z Ukrainy „wy-
soko zawiesili poprzeczkê” poka-
zuj¹c bardzo dobre przygotowanie
do turnieju. Mo¿na by³o zobaczyæ
wiele widowiskowych i efektow-

nych walk. Nagrody zwyciêzcom
poszczególnych kategorii wrêczali
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna pan Jerzy Paul, Prezes
LKKK pan Miros³aw Ho³da, Sen-
sei Pawe³ Juszczyk (4 dan) z Otwoc-
ka i Sensei Krzysztof Policha (4 dan)
z Zamoœcia. Zawodnicy Le¿ajskie-
go Klubu Kyokushin Karate wy-
walczyli dru¿ynowo pierwsze miej-
sce. Drugie miejsce w klasyfikacji
dru¿ynowej zaj¹³ Zamojski Klub
Kyokushin Karate, a trzecie KSW
Kyokushin z Zielonki.

DB

Wiêcej informacji na

http://www.karate.le-

zajsk.pl/index.php/strona-gowna/

319-iko-tataria-cup-14.html

Kwalifikacje do Mistrzostw Europy – Litwa 2014

 W turnieju uczestniczyli zawodnicy z 23 klu-
bów. Le¿ajski klub reprezentowa³ Tomasz Koniecz-
ny w kat. kumite do 80 kg oraz sêdzia sensei Adam
Dziki. Tomek nie zawiód³ i zdoby³ II miejsce, jed-
noczeœnie kwalifikuj¹c siê do kadry Polski na Mi-

W sobotê 7 czerwca br. w Radzyminie odby³y siê
I Mistrzostwa Polskiej Federacji Shinkyokushin ka-
detów i U22, które by³y jednoczeœnie turniejem
kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy w tych ka-
tegoriach wiekowych.

strzostwa Europy, które odbêd¹ siê na Litwie. Dla
Centrum Sztuk Walki i Sportu w Le¿ajsku jest to
doskona³e ukoronowanie sezonu, bowiem zbli¿a
siê przerwa wakacyjna. Gratulujemy Tomkowi i ¿y-
czymy dalszych sukcesów! AD www.csw.net.pl
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