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Panu
Zdzisławowi Leśko

Wicestaroście Leżajskiemu
wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci 

MAMY
składają

Starosta Leżajski, Członek Zarządu Powiatu, 
Radni Rady Powiatu Leżajskiego oraz pracownicy 

Starostwa Powiatowego w Leżajsku

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MATKI
Panu

Zdzisławowi Leśko
Wicestaroście Leżajskiemu

składają
Wójt, Pracownicy Urzędu i Jednostek
Organizacyjnych  Gminy Kuryłówka

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
SZLACHETNEJ PACZKI

Jeżeli chcesz:
- Zyskać radość niesienia pomocy
- Wziąć udział w szkoleniach
- Poznać ciekawych ludzi
- Zmienić sytuację swojego regionu
- Masz ukończone 18 lat
Dołącz do Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI w Leżajsku i okolicach

Jak się zgłosić?
• Wejdź na stronę: www.superw.pl
• Znajdź na mapie Leżajsk - rejon Paczki
• Wypełnij formularz zgłoszeniowy i czekaj na zaproszenie do udziału w rekrutacji

W razie pytań skontaktuj się ze mną:
Marta Jasic

Lider Rejonu Leżajsk
Projekt SZLACHETNA PACZKA

Tel. 886 245 210

Powiatowe Obchody 97-ej rocznicy
Odzyskania Niepodległości

Leżajsk, 11 listopada 2015r. (środa)
Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

godz. 11.45 – Zbiórka pocztów sztandarowych przed pomnikiem Jana Pawła 
II przy Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku

godz. 12.00 – Uroczysta Msza Święta w Bazylice OO. Bernardynów
w Leżajsku w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych, 
delegacji i zaproszonych gości oraz mieszkańców Ziemi Leżajskiej

po Mszy Świętej – Patriotyczny program artystyczny w wykonaniu młodzieży
z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

po programie artystycznym – Przemarsz pod pomnik poległych w walkach 
niepodległościowych, złożenie wieńców i kwiatów

ZAPRASZAMY

W NUMERZE:
Z prac Rady i Zarządu Powiatu ….......................3
POWIAT:
Wspólne remonty drogowe …...............................4
XVI Spotkanie służb mundurowych
oraz rolników .................................................…6-7
Spotkanie Wójtów i Burmistrzów
z Zarządem Powiatu ….........................................8
Awans zawodowy nauczycieli …...........................8
95.rocznica bitwy pod Zadwórzem ….................. 8
OŚWIATA …....................................................9-11
Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POWIATOWYCH 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej …12-13
Z ŻYCIA GMIN …...........................................14-19
KULTURA:
25-lecie Kapeli Ludowej „Majdaniarze” …............25
Odnaleźć siebie …...............................................30
Zespół „White Socks” koncertuje
w Niemczech…....................................................30
Święto tych, którzy wzięli sprawy
w swoje ręce …...................................................31
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
już za nami …......................................................32
XXII Giedlarowski Jarmark Kulturalny
„Na Michała” …...................................................32
Obrzędy jesienne – Święto Pieczonego
Ziemniaka ….......................................................32
SPORT:
Krystian Kołodziej wygrał 1 Grand Prix
Podkarpacia Młodzików …..................................33
Zawody wędkarskie o Puchar
Starosty Leżajskiego ….......................................33
„Nowa Sarzyna 2015” – Marcin i Łukasz
najlepsi w swoich kategoriach .............................33
Zawody wędkarskie o Puchar Starosty …...........33
Sukcesy Smak Górno Poltino
Azalia Brzóza Królewska ….................................33
Polish Open IKO GAlizia Cup …...........................34
Budzyń 2015 …...................................................34
BEZPIECZEŃSTWO:
Nowy komendant Powiatowy Policji
w Leżajsku ….......................................................26
Porozumienie straży pożarnej i ratownictwa
medycznego …....................................................27
Nowy ambulans w SP ZOZ …..............................27
PODRÓŻE:
Śladem wina i papryki – Węgry …..................28-29



KURIER POWIATOWY ■ 5/2015 (134) KURIER POWIATOWY ■ 5/2015 (134)2 3

W miesiącach sierpień-wrze-
sień radni powiatowi spotkali 
się na dwóch posiedzeniach – 
26 sierpnia br. i 17 września br.

Podczas sierpniowej sesji rad-
ni zajęli się takimi sprawami, jak:

■ Sprawozdanie Starosty  
z prac Zarządu Powiatu w okre-
sie międzysesyjnym

■ Informacja o pracy Podkar-
packiego Hospicjum dla Dzieci

■ Informacja o przebiegu 
wykonania planu finansowego 
Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Le-
żajsku za I półrocze 2015r.

■ Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zasad zbycia, oddania 
w dzierżawę, najem, użytkowanie 
oraz użyczenie aktywów trwa-
łych Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Leżajsku

■ Informacja o przebiegu wy-
konania planu finansowego Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej za I pół-
rocze 2015r.

■ Podjęcie uchwały zmieniają-
cej Uchwałę Nr XXIV/129/2012 
Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 
22 maja 2012r. w sprawie za-
twierdzenia udziału w projekcie 
pn. ,,Podkarpacie stawia na za-
wodowców” w ramach Działania 
9.2 Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki

■ Podjęcie uchwały zmienia-
jącej Uchwałę Nr VI/30/2015 
Rady Powiatu Leżajskiego z dnia  
25 lutego 2015r. w sprawie okre-
ślenia zadań z zakresu rehabi-
litacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudniania osób niepeł-
nosprawnych oraz wysokości 
środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych przeznaczonych na 
realizację tych zadań w 2015r.

■ Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na tere-
nie Powiatu Leżajskiego

■ Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Grodzisko Dolne na re-
alizację zadania publicznego

■ Informacja Zarządu Po-
wiatu o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu za I półrocze 
2015r.

■ Podjęcie uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie 
Powiatu na 2015r.

■ Informacja z wykonania 
uchwał Rady Powiatu Leżajskie-
go za I półrocze 2015r.

■ Sprawozdania z działalności 
Komisji stałych Rady Powiatu 
Leżajskiego za I półrocze 2015r.

17 września br. odbyła się 
XV nadzwyczajna sesja Rady 
Powiatu Leżajskiego w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu na 
2015r.

■ zatwierdzono informację  
o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Leżajskiego za I półro-
cze 2015r. 

■ zapoznano się z informacją 
o ilości udzielanych zamówień 
publicznych powyżej 30 000 euro 
do końca II kwartału 2015r.  
w Starostwie Powiatowym w Le- 
żajsku i jednostkach budżeto-
wych Powiatu 

■ zapoznano się z informacją 
Dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Le-
żajsku dotyczącą zmian ilości 
wychowanków w Domu Dziecka  
w Nowej Sarzynie. 

■ zapoznano się z informacją 
Dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Le-
żajsku o realizacji projektu pn. 
„Program aktywizacji społecznej  
w powiecie leżajskim”.

■ zapoznano się z założeniami 
Dyrektora Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Leżajsku, jakie przyjął 
dyrektor przy przeprowadzaniu 
reorganizacji Oddziału Psychia-
trycznego i Detoksykacji oraz 
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze-
go.

■ zapoznano się informacją 
Dyrektora Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Leżajsku o realizacji 
projektu pn. „Poprawa bezpie-
czeństwa zdrowia publiczne-
go i ograniczenie nierówności  
w zdrowiu poprzez przebudowę 
i wyposażenie SP ZOZ w Leżaj-
sku”, możliwościach pozyskania 
środków unijnych na budowę lą-
dowiska dla śmigłowców i dopo-
sażenia SOR oraz o wymogu do-
stosowania do końca 2016 roku 

 

bloku operacyjnego do wymo-
gów unijnych

■ zatwierdzono informację  
o przebiegu wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Leżajsku za pierwsze 
półrocze 2015 r.

■ zatwierdzono informację 
o przebiegu wykonania planu 
finansowego Muzeum Ziemi 
Leżajskiej za pierwsze półrocze 
2015r.

■ w związku ze złożoną przez 
p. Jacka Wojdałowicza rezygnacją 
ze stanowiska Dyrektora Zespołu 
Szkół w Nowej Sarzynie z dniem 
1 lipca 2015 r., Zarząd Powia-
tu wyznaczył p. Martę Maków-
ka - nauczyciela Zespołu Szkół  
w Nowej Sarzynie do zastępowa-
nia dyrektora od 1 lipca 2015r. do 
31 sierpnia 2015r.

■ zapoznano się z informa-
cją w zakresie rekrutacji do 
klas pierwszych na rok szkolny 
2015/2016 w szkołach i placów-
kach oświatowych prowadzo-
nych przez Powiat Leżajski

■ przeanalizowano plany fi-
nansowe na 2015 rok szkół i pla-
cówek oświatowych prowadzo-
nych przez Powiat Leżajski

■ zatwierdzono arkusze or-
ganizacyjne szkół dla których 
Powiat Leżajski jest organem 
prowadzącym, czyli: SOSW  
w Leżajsku, ZSL w Leżajsku, ZST 
w Leżajsku i ZS w Nowej Sarzy-
nie.

■ Konwent Powiatów Woje-
wództwa Podkarpackiego

■ spotkanie z Prezesem Grupy 
Żywiec S.A. – Guillaume Duver-

dier w sprawie przyszłości Bro-
waru w Leżajsku

■ konferencja kończąca reali-
zację projektu pn. „Przygotowa-
nie terenów inwestycyjnych pod 
budowę Parku Naukowo-Techno-
logicznego Rzeszów-Dworzysko”

■ konferencja podsumowująca 
projekt „Podkarpacie stawia na 
zawodowców” 

■ konferencja „Program Ak-
tywizacji Społecznej w Powiecie 
Leżajskim”

■ uroczystości poświęcone  
95-tej rocznicy bohaterskiego 
boju stoczonego przez ochotni-
ków polskich pod Zadwórzem

Ponadto Zarząd uczestniczył 
w wydarzeniach kulturalnych  
i sportowych na terenie powiatu, 
w tym m.in.: Wernisaż prac pla-
stycznych osób z niepełnospraw-
nością; Nieszpory Ludźmierskie 
we Lwowie; XII Powiatowy Prze-
gląd Twórczości Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych oraz 
obchody 15-to lecia działalności 
Stowarzyszenia „Dobry Dom”; 
Jubileusz 25-lecia działalności 
Kapeli „Majdaniarze” z Nowej Sa-
rzyny; 20-lecie Zespołu Folklory-
stycznego „Folusz” z Giedlarowej; 
zakończenie XXIV Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Or-
ganowej i Kameralnej – Leżajsk 
2015; Dożynki Gminne w Ku-
ryłówce, Dożynki Gminy Nowa 
Sarzyna w Jelnej; Dożynki Gminy 
Leżajsk w Starym Mieście oraz 
Dożynki Gminy Grodzisko Dol-
ne; VIII Ogólnopolskie Nowo-
sarzyńskie Zawody w Marszach 
na Orientację BUDZYŃ 2015;  
V Międzynarodowy Turniej Ka-
rate „Polish Open  IKO Galizia 
Cup”, XIV Wojewódzki Turniej 
Piłki Nożnej im. Władysława Pi-
łata.

MK

Rada Powiatu Leżajskiego: obrady sierpień - wrzesień 2015 Z prac Rady i Zarządu
Powiatu Leżajskiego

Z prac Zarządu Powiatu 
Leżajskiego (m.in.):

Ponadto odbyły się spotkania 
oraz narady, w których 

uczestniczył Zarząd Powiatu 
(m.in.):
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W związku z tym, iż kiepskie drogi to przede wszystkim czynnik obniżający dynamikę wzrostu gospodarczego danego regionu ta sfe-
ra zawsze była priorytetem każdej władzy. Tak było za rządów poprzednich kadencji Zarządu Powiatu Leżajskiego, tak jest i obecnie.

Z racji tego, iż oczekiwania społeczne są zazwyczaj zdecydowanie większe niż możliwości samorządu powiatowego, w czasie kadencji 
w latach 2006 – 2010  przyjęto zasadę z gminami wchodzącymi w skład Powiatu Leżajskiego, iż „razem możemy więcej” – tzn. że powiat 
wspólnie z gminami przeprowadza remonty dróg powiatowych, dzieląc się po równo kosztami (tzw. zasada 50/50). Dzięki temu  
w poprzednich latach udało się wyremontować odcinki dróg powiatowych w każdej gminie naszego powiatu.

Z kolei sprawa chodników przy tych drogach powiatowych została podporządkowana zasadzie, iż ich budowy są w 100 % finansowane 
ze środków własnych gmin. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy budowa chodnika jest elementem przebudowy drogi – wtedy gmi-
ny finansują 100 % wkładu własnego wynikającego z zawartych umów przy wykorzystaniu środków zewnętrznych (UE, budżet państwa).

Zgodnie z definicją droga powiatowa – to jedna z kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiących własność właściwego samorządu 
powiatu. Do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib 
gmin między sobą. W związku z tym na skalę przeprowadzanych remontów dróg wpływ ma nie do końca właściwa ich kategoryzacja. 
Ze względu na ich przebieg najczęściej powinno się je zaliczyć do dróg gminnych lub nawet wewnętrznych, a nie do rangi powiatowej.

W Powiecie Leżajskim w większości przypadków obowiązuje zasada dzielenia się kosztami z gminami po równo, czyli tzw. zasada 
50/50. Jakie ustalenia w tej kwestii przyjęły powiaty sąsiadujące z Leżajskim?

Powiat Niżański – umownie przyjęta zasada dzielenia się kosztami po połowie - tzw. 50/50 
Powiat Łańcucki – umownie przyjęta zasada: nawierzchnie dróg po połowie – tzw. 50/50 
Powiat Przeworski - umownie przyjęta zasada dzielenia się kosztami po połowie - tzw. 50/50 
Powiat Rzeszowski – umownie przyjęta zasada udziału 50 % na 50 % każdej ze stron 
Powiat Biłgorajski – zasada określona w Uchwale Zarządu Powiatu w Biłgoraju; gminy: minimum 50 % wartości zadania 

Powiat Leżajski posiada w swym zarządzaniu 262,26 km dróg powiatowych przebiegających przez wszystkie gminy naszego powiatu. 
Siatka podziału kilometrażu tych dróg na poszczególne gminy wygląda następująco:
Gmina Leżajsk: 75,6 km
Gmina Kuryłówka: 69,1 km
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 65,9 km
Gmina Grodzisko Dolne: 49,3 km
Miasto Leżajsk: 2,3 km

Nakłady samorządów gminnych na remonty dróg w przeciągu ostatnich 5 lat obrazuje tabela poniżej:

Koszty dzielimy po równo

A co z chodnikami?

Zła kategoryzacja dróg

Jak to jest w sąsiednich powiatach?

W której gminie dróg powiatowych jest najwięcej?

Wspólne remonty drogowe czyli „Razem możemy więcej”

Gmina
Rok 
2011

(tys. zł)

Rok 
2012

(tys. zł)

Rok 
2013

(tys. zł)

Rok
2014

(tys. zł)

Rok 2015
do września

(tys. zł)

Gmina Leżajsk 200,57 985,42 371,12 750,55 184,50

Gmina Kuryłówka 470,60 253,83 126,43 116 126,50

Miasto i Gmina Nowa 
Sarzyna 643,91 279,85 1 180,70 123 1 576,82

Gmina Grodzisko Dolne 200 269,94 36,50 864,59 255

Miasto Leżajsk ----- ----- ---- 89,82 ----

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż gminy przez okres ostatnich 5-ciu lat wydały na remonty dróg powiatowych 
przebiegających przez ich teren następujące kwoty:

Gmina Leżajsk: 2 492,16 tys. zł, co daje średnio rocznie 6 590 zł / 1 km
Gmina Kuryłówka: 1 093,36 tys. zł, co daje średnio rocznie 3 160 zł / 1 km 
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 3 804,28 tys. zł, co daje średnio rocznie 11 550 zł / 1 km 
Gmina Grodzisko Dolne: 1 626,03 tys. zł, co daje średnio rocznie 6 600 zł / 1 km 
Miasto Leżajsk: 89,82 tys. zł, co daje średnio rocznie 7 810 zł / 1 km 

Wkłady gmin w finansowanie przebudowy dróg powiatowych
(bez kosztów wykonania dokumentacji technicznych)
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W 2011r. Powiat Leżajski 
wspólnie z Gminą Kuryłówka 
wyremontował odcinek drogi 
powiatowej nr 1246R Kuryłów-
ka – gr. Powiatu (Tarnogród) 
w km 8+800-12+486. Łącznie 
wyremontowano 3,686 km 
drogi w sumie za 1 881 tys. zł, 
z czego Powiat i Gmina wydali 
po 470,60 tys. zł, a resztę bu-
dżet państwa: 939,80 tys. zł.

W 2014 roku dzięki współ-
pracy Powiatu z Gminą Leżajsk 
i Gminą Grodzisko Dolne prze-
budowano odcinek drogi po-
wiatowej nr 1259R Gniewczy-
na (gr. Powiatu) – Grodzisko 
– Giedlarowa w km 10+588-
17+261 odcinek Grodzisko Gór- 
ne – Giedlarowa. Łącznie wy-
remontowano 6,67 km drogi za 
kwotę 5 954,33 tys. zł; z czego 
Powiat wydał: 1 385,36 tys. zł, 
Gmina Grodzisko Dolne: 
864,59 tys. zł; Gmina Leżajsk: 
750,55 tys. zł; reszta środków 
pochodziła z budżetu państwa: 
2 953,83 tys. zł.

W 2013r. przebudowano 
drogę powiatową nr 1241 R Hu-
cisko – Ruda Łańcucka – Przy-
chojec – Leżajsk, na odcinku 
Hucisko – Ruda Łańcucka (km) 
+011,8 – 1+648,0;3+200 – 
7+551,22 dzięki współudziale 
finansowym Powiatu, Gminy 
Leżajsk oraz Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna. W sumie prze-
budowano 5,99 km za kwotę  
4 759,44 tys. zł, w tym Powiat 
wydał: 1 149,07 tys. zł, Gmina 
Leżajsk: 371,12 tys. zł, Mia-
sto i Gmina Nowa Sarzyna:  
973,70 tys. zł oraz budżet Pań-
stwa: 2 265,55 tys. zł.

W 2012 roku wyremontowa-
no drogę powiatową nr 1258R 
Giedlarowa – Wierzawice w km 
0+000-4+115 dzięki współpracy 
Powiatu z Gminą Leżajsk. W su-
mie wyremontowano 4,115 km 
za kwotę 1671,04 tys. zł; z cze-
go Powiat wydał 587,17 tys. zł, 
Gmina Leżajsk: 585,50 tys. zł,  
a resztę dołożył budżet Pań-
stwa: 498,37 tys. zł.

Przykładowe modernizacje dróg - wykonane przez Powiat Leżajski wspólnie z gminami
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Zgodnie z coroczną tradycją 
8 września w święto Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny, 
do Bazyliki OO. Bernardynów  
w Leżajsku przybyły pododdziały 
służb mundurowych Wojewódz-
twa Podkarpackiego. XVI Piel-
grzymka Służb Mundurowych 
Województwa Podkarpackiego 
została połączona z XVI Dożyn-
kami Powiatowymi. Gospoda-
rzem Dożynek Powiatowych było 
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, 
a Starostami Państwo Danuta  
i Marek Bajowie z Jelnej.

W tym roku do leżajskiego 
sanktuarium przybyło 26 dele-
gacji gminnych z wieńcami do-
żynkowymi. Uroczystości roz-
poczęły się przemarszem służb 
mundurowych sprzed Miejskie-
go Centrum Kultury do Bazyliki 

OO. Bernardynów. Uroczystej 
Mszy Świętej przewodniczył 
Ks. Arcybiskup Józef Michalik 
– Metropolita Przemyski, któ-
ry poświęcił wieńce dożynkowe 
przyniesione przez rolników. 
Podczas Mszy Św. nastąpiło tak-
że odnowienie aktu zawierzenia 
służb mundurowych Matce Bo-
żej Leżajskiej. 

Do leżajskiego sanktuarium 
przybyli dowódcy służb mun-
durowych z Podkarpacia wraz  
z licznymi delegacjami, parlamen-
tarzyści, przedstawiciele admi- 
nistracji rządowej i samorządo-
wej, a także mieszkańcy powiatu 
oraz pielgrzymi z różnych stron 
naszego regionu. W uroczysto-
ści wzięli udział m.in.: Senator 
RP Janina Sagatowska, Kazi-
mierz Gołojuch Poseł na Sejm, 

XVI Spotkanie służb
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mundurowych oraz rolników
Władysław Ortyl Marszałek 
Województwa Podkarpackiego, 
Radni Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Stanisław Bart-
nik, Marek Ordyczyński oraz 
Mieczysław Miazga, Zarząd Po-
wiatu Leżajskiego: Marek Śliż 
- Starosta Leżajski, Zdzisław 
Leśko - Wicestarosta Leżajski 
oraz Lucjan Czenczek - Członek 
Zarządu Powiatu Leżajskiego, 
Prezydium Rady Powiatu: Da-
nuta Pinderska, Franciszek Kra-
jewski, Mieczysław Tołpa oraz 
radni powiatowi, wójtowie i bur-
mistrzowie gmin wchodzących 
w skład powiatu, a także władze 
ościennych samorządów. W uro- 
czystości wzięli udział także 
przedstawiciele instytucji działa-
jących na terenie województwa  
i powiatu leżajskiego.

W pielgrzymce uczestniczyły 
następujące kompanie honoro-
we i poczty sztandarowe wraz 
ze swoimi dowódcami: Wojsko 
Polskie – czyli 21 Brygada Strzel-
ców Podhalańskich (w tym roku 
reprezentowana przez 21 Dywi-
zjon Artylerii Przeciwlotniczej  
z Jarosławia), Służba Więzien-
na, Służba Celna, Bieszczadzki 
Oddział Straży Granicznej, Straż 
Ochrony Kolei, Policja, Pań-
stwowa Straż Pożarna, Ochot-
nicza Straż Pożarna, Odział Ka-
walerii Ochotniczej w barwach 
20 Pułku Ułanów in. Króla Jana 
III Sobieskiego, Jednostka Strze-
lecka 2035 z Leżajska, poczty 
sztandarowe Powiatu Leżajskie-
go, Straży Miejskiej z Leżajska, 
a także poczty pozostałych sa-
morządów, firm i instytucji z te-

renu powiatu. Swoją obecnością 
zaszczycili nas także prezesi kół 
emerytów wojsk ochrony po-
granicza i straży granicznej oraz 
ich poczty sztandarowe. Oprawę 
muzyczną zapewniła Wojskowa 
Orkiestra z Rzeszowa. 

Po Mszy Św. odbyło się 
wspólne spotkanie służb i rol-
ników przy Domu Pielgrzyma, 
gdzie nastąpiła dalsza część 
uroczystości. Odbył się wspólny 
poczęstunek oraz biesiadowanie 
przy muzyce Zespołu Mały Folk 
Band z Łętowni oraz Zespołu Sa-
rzynioki z Sarzyny.

Za wsparcie i pomoc dzię-
kujemy następującym firmom  
i instytucjom: Policji, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Jednostce 
Strzeleckiej nr 2035 z Leżajska, 

harcerzom z Komendy Hufca 
Leżajsk, Miejskiemu Zakładowi 
Komunalnemu w Leżajsku, Spe-
cjalnemu Ośrodkowi Szkolno-
-Wychowawczemu w Leżajsku, 
Zespołowi Szkół Technicznych 
im. T. Kościuszki w Leżajsku, 
SOSW w Leżajsku, SP ZOZ Le-
żajsk, ośrodkom kultury z No-
wej Sarzyny oraz Giedlarowej, 
Miejskiemu Centrum Kultury  
z Leżajska oraz wszystkim tym, 
na których życzliwość możemy 
co roku liczyć przy organizacji 
pielgrzymki.

Podziękowania kierujemy 
także do następujących sponso-
rów: Zakład Mięsny Smak Gór-
no, Piekarnia „M. Garbacz”, 
ZPOW „ORZECH” z Kolbuszo-
wej.

PW, Fot. Wacław Padowski
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W uroczystościach wziął 
udział Starosta Leżajski Marek 
Śliż, przedstawiciele władz Mia-
sta Leżajska, młodzież i pracow-
nicy Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku oraz członkowie 
leżajskiego klubu Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich.

Ziemię Leżajską reprezento-
wał również Oddział Kawalerii 
Ochotniczej Wierzawice w bar-
wach 20 Pułku Ułanów im. Jana 
III Sobieskiego wraz ze swym 
dowódcą.

17 sierpnia 1920 roku 
330 Obrońców Lwowa pod 
dowództwem kpt. Bolesława 
Zajączkowskiego starło się 
pod Zadwórzem z bolsze-
wicką Konarmią Budionne-
go. Wieś Zadwórze znajduje 
się około 30 km od Lwowa, 
na terenie obecnej Ukrainy. 
Celem Polaków było możli-
wie jak najdłuższe związanie 
walką Rosjan, tak by opóź-
nić ich marsz na Lwów. Iście 
heroiczna obrona polskich 
pozycji zakończyła się stra-
tegicznym sukcesem, mimo 
dziesięciokrotnej przewagi 
liczebnej wroga.

W trackie spotkania dyskuto-
wano o następujących kwestiach:

■ Kondycja finansowa ist-
niejących w Powiecie Leżajskim 
przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsiębiorstw 
kluczowych dla jego rozwoju 
– zagrożenia w ich funkcjono-
waniu, możliwości rozwojowe,  
w tym uwarunkowania terenowe 
i sytuacja prawna istniejących 
terenów przemysłowych, ocze-

kiwania przedsiębiorców, możli-
wości wyznaczenia przez samo-
rządy nowych terenów przemy-
słowych. 

■ Informacja Dyrektora Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Le-
żajsku o stanie bezrobocia na 
terenie powiatu, aktywne for- 
my jego zwalczania, możliwości 
i programy skierowane na two-
rzenie miejsc pracy, współpraca 
z przedsiębiorcami.

■ Wybór reprezentanta inte-
resów sygnatariuszy porozumie-
nia do tworzenia warunków dla 
rozwoju nowoczesnej i konku-
rencyjnej gospodarki, tworzo-
nego przez wszystkie samorządy 
Powiatu Leżajskiego. Został nim 
Wicestarosta Leżajski - Zdzisław 
Leśko

■ Informacja w sprawie moż-
liwości finansowania przez Sa-
morządy i Starostwo zakupu 
karetki pogotowia dla SP ZOZ 
w Leżajsku oraz nożyc dla PSP  
w Leżajsku.

W spotkaniu uczestniczyli: 
Marek Śliż – Starosta Leżajski, 
Zdzisław Leśko – Wicestaro-
sta Leżajski, Lucjan Czenczek 

– Członek Zarządu Powiatu 
Leżajskiego, Jacek Chmura – 
Wójt Gminy Grodzisko Dolne, 
Krzysztof Sobejko – Wójt Gmi-
ny Leżajsk, Ireneusz Stefański – 
Burmistrz Miasta Leżajska, Jerzy 
Paul – Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Nowa Sarzyna, w zastępstwie 
Wójta Gminy Kuryłówka – An-
drzej Szpetnar – Skarbnik Urzę-
du Gminy Kuryłówka. Na kon-
went zaproszeni zostali również: 
Agnieszka Wyszyńska - Dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Leżajsku, Stanisław Bartnik  
i Marek Ordyczyński - Radni 
Sejmiku Województwa Podkar-
packiego.

MK

Spotkanie Wójtów i Burmistrzów
z Zarządem Powiatu Leżajskiego

Awans zawodowy nauczycieli 95. rocznica bitwy pod Zadwórzem – 
„Polskie Termopile”

W/w awans otrzymali:
■ z Zespołu Szkół Liceal-

nych w Leżajsku: Pani Luiza 
Pałys 

■ z Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku: Pan 
Grzegorz Mierzwa, Pan To-
masz Majkut i Pan Andrzej 
Dąbrowski 

■ ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego  
w Leżajsku: Pani Agnieszka 
Sowa 

■ z Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznej w Leżaj-
sku: Pani Maja Gajewska 

Podczas spotkania na-
uczyciele uroczyście złożyli 
ślubowanie przed Starostą Le-
żajskim Markiem Śliżem, po 
czym otrzymali akty nadania 
stopnia nauczyciela miano-
wanego. W spotkaniu uczest-
niczył także Pan Zdzisław 
Leśko – Wicestarosta Leżajski  

i Pani Alina Cebulak – Naczel-
nik Wydziału Edukacji, Zdro-
wia, Kultury i Promocji Staro-
stwa Powiatowego w Leżajsku.

Nauczyciele uczestniczący  
w spotkaniu ukończyli proce-
durę awansu zawodowego na 
stopień nauczyciela mianowa-
nego. Trzy lata temu rozpoczę-
li swój staż na kolejny stopień 
awansu zawodowego złoże-
niem wniosku oraz planu roz-
woju zawodowego dyrektoro-
wi szkoły. Przez 2 lata i 9 mie-
sięcy realizowali zadania wy-
nikające z planu rozwoju. Staż 
zakończyli oceną dorobku za-
wodowego wystawioną przez 
dyrektora szkoły. Po złożeniu  
w czerwcu wniosków o wszczę- 
cie postępowania egzamina-
cyjnego, wszyscy nauczyciele 
pozytywnie przeszli procedurę 
egzaminacyjną.

EP

22 sierpnia br. w Zadwórzu (obwód lwowski) odbyły się obchody 
95 rocznicy walki w obronie Lwowa podczas wojny 1920 r.

W dniu 25 sierpnia br. nauczyciele ze szkół prowadzonych 
przez Powiat Leżajski otrzymali akty nadania stopnia nauczycie-
la mianowanego.

Starosta Leżajski wraz z delegacją 
złożył wieniec pod pomnikiem 
upamiętniającym Bitwę

W sierpniu br. odbył się konwent Wójtów i Burmistrzów z terenu 
Powiatu Leżajskiego oraz Zarządu Powiatu. 
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Konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór” rozstrzygnięty!
„Szkoła zawodowa – mój wybór” – to konkurs zorganizowa-

ny przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach trwającego 
Roku Szkoły Zawodowców. Konkurs skierowany był do uczniów 
gimnazjów oraz zasadniczych szkół zawodowych, techników 
i szkół policealnych. Głównym celem konkursu jest promocja 
kształcenia zawodowego i zachęcenie uczniów do wyboru szkół 
zawodowych. Uczniowie biorący udział w konkursie mogli skła-
dać formularze zgłoszeniowe wraz z pracami za pośrednictwem 
swoich szkół do kuratoriów oświaty. Prace konkursowe, na pozio-
mie wojewódzkim, były rozpatrywane pod względem formalnym 
i merytorycznym w trzech kategoriach: praca pisemna, praca pla-
styczna, film. Do kuratoriów oświaty wpłynęło łącznie 3173 prace. 
Prace oceniane były przez komisje konkursowe powołane przez 
poszczególnych Kuratorów Oświaty. Następnie najlepsze prace 
w każdej kategorii zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.Kuratoria oświaty przekazały łącznie 88 prac (gim-
nazjum i szkoła ponadgimnazjalna), w tym 31 prac pisemnych, 
30 prac plastycznych i 27 filmów. Na etapie centralnym komisja 
konkursowa wyłoniła 18 laureatów, po trzech w każdej z trzech 
kategorii, z uwzględnieniem typu szkoły: gimnazjum i szkoła po-
nadgimnazjalna.Uczniowie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki 
przy Zespole Szkół w Sarzynie: Mateusz Grzywna, Dawid Paszek, 
Mateusz Paszek i Paweł Szast wzięli udział w konkursie i odebrali 
nagrodę osobiście w gmachu Ministerstwa. Film chłopców okazał 
się najlepszy w Województwie Podkarpackim i okazał się również 
najlepszy na szczeblu ogólnopolskim. W związku z regulaminem 
konkursowym, jaki obowiązywał, po odbiór nagrody mógł wejść 
tylko jeden z chłopców z dyrektorem. Pozostali chłopcy w tym 
czasie byli, dzięki staraniom pani dyrektor, w Centrum Nauko-
wym Kopernik oraz na Stadionie Narodowym.

Serdecznie gratulujemy chłopcom i życzymy powodzenia 
i sukcesów na kolejnych etapach kształcenia!

mgr Lucyna Paszek

Relacja z Sesji w Gorlicach

Szkolne Święto Sportu

Najlepsi w Polsce

XII Sesja Szkół im. Ignacego 
Łukasiewicza w Gorlicach odbyła 
się w dniach od 25 do 26 września 
br. Naszą szkołę (Zespół Szkół  
w Nowej Sarzynie) reprezento-
wały uczennice z klasy drugiej: 
Karolina Maczała, Dominika 
Krawiec i Magdalena Jandzińska 
wraz z opiekunem Bartłomiejem 
Czechowiczem. W trakcie uro-
czystego otwarcia gości powitał 
dyrektor szkoły, mgr Janusz Kry-
ca. Następnie Sekretarz Gene-
ralny Stowarzyszenia Naukowo-
-Technicznego Inżynierów Prze-
mysłu Naftowego i Gazownicze-
go przedstawił dotychczasową 
historię Sesji i wraz ze Starostą 
Gorlickim uroczyście zapalili 
lampę, rozpoczynając tym sa-
mym obrady XII Sesji Szkół im. 
Ignacego Łukasiewicza. Wśród 
zaproszonych gości byli: Prezes 

Okręgowej Izby Aptekarskiej  
w Krakowie, poprzedni dyrektor 
ZS Nr 1, dzięki któremu dołączy-
liśmy do grona szkół stowarzy-
szonych, a także Prezes Muzeum 
PNiG w Bóbrce oraz SITPNiG 
oddział Gorlice. Część oficjalną 
uświetniły poczty sztandarowe 
prezentujące sztandary Szkół Łu-
kasiewiczowskich oraz tabliczki 
z nazwami wszystkich szkół nie-
sione przez uczniów. Uczestnicy 
zjazdu obejrzeli scenki z życia 
Ignacego Łukasiewicza przygoto-
wane przez Zespół Teatralny „Na 
Górce” oraz wysłuchali wykładu 
pt.: „Ignacy Łukasiewicz - apte-
karz i twórca przemysłu naftowe-
go”. W piątkowe popołudnie od-
był się konkurs dla uczniów oraz 
wycieczka do Biecza dla opieku-
nów. Wieczorem wciąż trwały 
obrady XII Sesji, a uczniowie 

bawili się na dyskotece. W sobotę 
zaplanowano zwiedzanie miejsc 
związanych z Ignacym Łukasie-
wiczem i przemysłem naftowym, 
m. in. Muzeum PTTK w Gor-
licach, Skansenu „Magdalena”, 
Zagrody Maziarskiej w Łosiu  
i Pałacu w Siarach. W godzinach 
popołudniowych Sesja została 
uroczyście zakończona. Była to 

chwila podsumowań, rozmów  
i przedstawienia planów na przy-
szłość. Wszyscy oczekiwali także 
na ogłoszenie wyników konkur-
su oraz pamiątkową fotografię. 
Reprezentacja naszej szkoły do-
tarła do Nowej Sarzyny w sobotę 
wieczorem, zmęczona, ale pełna 
wrażeń i pozytywnych emocji.

ZSNS

17 września br. w Zespole 
Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 
w Nowej Sarzynie obchodziliśmy 
prawdziwe święto sportu! Było 
dużo ruchu, śmiechu i zabawy, 
ale przede wszystkim zacięta 
rywalizacja. Najwięcej świeżego 
powietrza zażyli pierwszokla-
siści, który wraz z pierwszym 
dzwonkiem ruszyli na spotka-
nie leśnej przygodzie. Coroczny 
Rajd Beana pozwolił im spraw-
dzić się w marszu i w konku-
rencjach logiczno-nawigacyjno-
-turystycznych. Potem było już 
tylko szaleństwo sportowe na 
szkolnych obiektach: siatkówka, 
piłka nożna, rzut piłką lekar-
ską, przeciąganie liny oraz inne 
konkurencje, mniej lub bardziej 
poważne, a dla najwytrwalszych 

w piekącym słońcu zaplanowano 
zawody w robieniu „pompek”. 
No i oczywiście było dużo dobrej 
muzyki i śpiewów! Ostatecznie 
wszystkie konkurencje zakoń-
czyły się przy dobrym zdrowiu 
i humorach zarówno młodzieży, 
jak i nauczycieli, a jury w skła-
dzie: Bartłomiej Czechowicz, 
Łukasz Superson i Piotr Niewójt 
zdecydowało o tym, kto stanie 
na podium. 2 LOA - Mistrzowie 
Szkoły! 1 LOA - Wicemistrzowie 
Szkoły 3 LOB - zaszczytne trze-
cie miejsce, zdobyte po dogryw-
ce. Uczniowie otrzymali z rąk 
pani dyrektor Marty Makówki 
pamiątkowe dyplomy oraz drob-
ne upominki.

ZSNS

Mateusz z Panią Dyrektor mgr Moniką Milo
i Panią Minister Joanną Kluzik-Rostkowską
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Powiat Leżajski, zgodnie  
z przyjętą strategią nowocze-
snego kształcenia zawodowego 
młodzieży, włączył się w re-
alizację projektu systemowego 
w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Działania 
9.2;  pn. „Podkarpacie stawia na 
zawodowców”. Polityka oświa-
towa samorządu powiatu leżaj-
skiego idealnie wpisywała się 
w główny cel projektu, którym 
było podniesienie atrakcyjności  
i jakości kształcenia zawodowe-
go młodzieży pod kątem wyma-
gań współczesnego rynku pracy. 
Realizacja projektu, w partner-
stwie z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy, obejmowała okres od 
czerwca 2012 do sierpnia 2015. 
Całkowita wartość alokacji dla 
powiatu leżajskiego wyniosła  
3 264 900 zł;  w tym wkład wła-
sny pieniężny i rzeczowy w łącz-
nej wysokości 439 495 zł. Wspar-
ciem objęte zostały cztery szkoły 
powiatu leżajskiego prowadzące 
kształcenie zawodowe tj. Ze-
spół Szkół Technicznych im.  
T. Kościuszki w Leżajsku (ZST), 
Zespół Szkół Licealnych im.  
B. Chrobrego w Leżajsku (ZSL), 
Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza 
w Nowej Sarzynie (ZSNS) oraz 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Leżajsku (SOSW).

Idea projektu wyrażona w haś- 
le „Przejdź na zawodowstwo” 
realizowana była przez szerokie 
spektrum działań. W ramach 
projektu utworzono 10 specja-
listycznych pracowni oraz  zor-
ganizowano system doradztwa 
zawodowego. W każdej z 4 szkół 

uczestniczących w projekcie 
powstała pracownia edukacyj-
no-zawodowa oraz przeprowa-
dzono indywidualne i grupowe 
szkolenia dla młodzieży ukie-
runkowane na świadomy wy-
bór dalszej ścieżki edukacyjnej 
lub zawodowej. Beneficjentami 
projektu byli też nauczyciele. 
Zorganizowano szkolenia edu-
kacyjno-zawodowe Rad Pedago-
gicznych, kursy kwalifikacyjne 
dla czterech szkolnych dorad-
ców zawodowych oraz sfinan-
sowano studia podyplomowe 
dla czterech nauczycieli, dzięki 
którym zdobyli uprawnienia 
doradców zawodowych. Jednak 
głównym beneficjentem projek-
tu była młodzież naszego powia-
tu kształcąca się w technikach 
oraz zasadniczych szkołach za-
wodowych. Jedną z form wspar-
cia były staże u pracodawców 
organizowane podczas wakacji  
w okresie 2012 - 2015. W ramach 
stażu uczniowie otrzymywali 
stypendium w kwocie 1  000 zł 
 oraz zwrot kosztów dojazdu  
z miejsca zamieszkania do miej-
sca siedziby pracodawcy. Staże 
trwały  4 tygodnie i obejmowały 
łącznie 150 godzin. Organizo-
wane były zgodnie z przyjętym 
programem i harmonogramem, 
nad  przebiegiem których czu-
wali opiekunowie z zakładu 
pracy oraz z ramienia szkoły.  
Z tej formy wsparcia skorzysta-
ło łącznie 657 uczniów i uczen-
nic. Realizacja staży zaowoco-
wała nawiązaniem współpracy  
z 224 pracodawcami. Były wśród 
nich firmy, z którymi szkoły 

współpracowały już wcześniej 
oraz takie, które dopiero teraz 
przyłączyły się do współpracy. 
Należy stwierdzić, że wakacyj-
ne staże były dobrym przed-
sięwzięciem, gdyż skorzystała 
z nich zarówno młodzież, jak 
też pracodawcy. Dzięki stażom 
uczniowie i uczennice pozna-
li rzeczywiste warunki pracy  
w swoim zawodzie, zdobyli do-
datkową wiedzę, umiejętności  
i doświadczenie zawodowe. Dla 
wielu z nich stypendia stanowiły 
pierwsze zarobione przez siebie 
pieniądze. Z kolei dla pracodaw-
ców przyjmujących stażystów 

była to okazja do ingerencji  
w proces dydaktyczny z zakre-
su przygotowania zawodowego 
oraz zacieśnienia współpracy ze 
szkołami. 

Dużym powodzeniem wśród 
młodzieży cieszyły się kursy za-
wodowe i szkolenia. Ich celem 
było zdobycie przez uczniów  
i uczennice dodatkowej wiedzy 
i uprawnień zawodowych, po-
twierdzonych uzyskaniem cer-
tyfikatów instytucji zewnętrz-
nych. Łącznie w okresie reali-
zacji projektu zorganizowano 
18 różnych  kursów i szkoleń  
w ramach pięciu edycji, w któ-
rych uczestniczyło  1146 osób. 
Tradycyjnie młodzież najchęt-
niej wybierała kurs spawacza 
metodą MAG-135 i TIG-141, 
operatora wózków widłowych, 
prawa jazdy kat. B, SEP oraz 
instalatora systemów fotowolta-
icznych. 

Projekt „Podkarpacie stawia 
na zawodowców” stworzył szansę 
na podniesienie jakości i atrak-
cyjności szkolnictwa zawodo-
wego oraz lepsze przygotowanie 
młodzieży do wejścia na rynek 
pracy. Dzięki realizacji projektu 
w szkołach naszego powiatu do-
konano znaczącej modernizacji 
bazy dydaktycznej, która zaowo-
cuje lepszym przygotowaniem 
fachowców na potrzeby gospo-
darki naszego województwa.

ZST

Warto było, czyli co zyskaliśmy dzięki realizacji projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców”
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W Zespole Szkół Licealnych 
w Leżajsku we wrześniu br. za-
kończono realizację projektu 
„Podkarpacie stawia na zawo-
dowców”, którego głównym 
celem było podniesienie jako-
ści i atrakcyjności szkolnictwa 
zawodowego. Wsparciem ob-
jęto uczniów Technikum Nr 2  
w zawodach technik ekonomista  
i technik logistyk. Dzięki realiza-
cji projektu w latach 2012 – 2015 
uprawnienia operatora wózków 
widłowych nieodpłatnie zdobyło 
64 uczniów, prawo jazdy uzyska-
ło 12 uczniów, a swoje pierwsze 
bezcenne doświadczenia zawo-
dowe podczas staży zawodowych 
nabyło 111 uczniów. Odbyły się 
również szkolenia z zakresu ob-
sługi programów Insert i Płatnik 
oraz młodzież podwyższyła swo-
je umiejętności językowe i mate-
matyczne. Wyposażone zostały  
2 pracownie do nauki obsługi 
programów finansowo-księgo-
wych i logistyczno-spedycyjnych  
w nowoczesny sprzęt kompu-
terowy oraz utworzona została 
pracownia doradztwa edukacyj-
no–zawodowego.

Od września rusza nowy pro-
jekt „Modern Europe - Bringing 
Enterpreunership into scho-
ols”, którego głównym celem 
jest  rozwój przedsiębiorczości 
wśród młodzieży. Wartość do-
finansowania dla szkoły wynosi  
23 775 euro.

Uczniowie, oprócz nabycia 
kompetencji w sferze przedsię-
biorczości i handlu, rozwiną  
w sobie cechy socjalnego zaan-
gażowania w pomoc innym i so-
lidarności z ludźmi pokrzywdzo-
nymi na całym świecie. Realiza-
cja projektu wpłynie również na 
poprawę  umiejętności języko-

wych młodzieży, wzmocnienie 
poczucia ich własnej wartości, 
przełamanie barier językowych 
i kulturowych oraz stereotypów.

W „Chrobrym” podejmowa-
ne są również nowe inicjatywy 
projektowe w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa młodzieży, pod-

wyższenia jakości kształcenia  
i rozwoju infrastruktury sporto-
wej.

ZSL

Projekty edukacyjne w „Chrobrym”

Projekt Erasmus plus w naszej szkole…
W lipcu bieżącego roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku uzyskał akceptację realizacji wniosku projektu w ramach 

nowego programu operacyjnego Erasmus plus – Edukacja szkolna akcja KA2. 
Jako beneficjenci w/w programu otrzymamy środki  w wysokości 43 670,00 euro na realizację projektu wymiany szkół w latach 2015-

2018. Wraz z naszymi partnerami - szkołami z Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Turcji, Bułgarii i Rumunii planujemy wyjazdy kadry 
nauczycielskiej, jak i uczniów do szkół partnerskich. Wszystkie szkoły zaangażowane w projekt są placówkami kształcącymi uczniów  
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Projekt „Thinking globally, learning together” zakłada niwelowanie różnic i rozbieżności  
w nauczaniu uczniów z niepełnosprawnością, naukę i wymianę doświadczeń, poznanie szerokiego wachlarza terapii stosowanych w pracy 
z naszymi uczniami, naukę i rozwój kadry pedagogicznej. Podczas realizacji tego projektu zdobędziemy wiedzę, praktykę i rozwiniemy się 
jako nauczyciele, poprawimy sposób w jaki pracujemy z korzyścią dla naszych uczniów.

Dodatkowo projekt umożliwi uczniom, ich rodzicom i opiekunom oraz lokalnej społeczności poznanie innych kultur, a przede wszyst-
kim pokazanie swoich obyczajów i różnorodności na tle innych krajów europejskich, podczas wizyt zagranicznych gości w naszej placów-
ce. Cała społeczność szkolna poszerzy swoją wiedzę, jak i horyzonty mając świadomość wzajemnego przenikania się kultur podobieństw  
i różnic między krajami tej samej wspólnej Europy.

W tym roku w ramach zaplanowanych działań kadra naszego ośrodka wyjedzie do Hiszpanii, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Z niecierpli-
wością na wyjazdy czekają również uczniowie, którzy odwiedzą Belgię  i Wielką Brytanię już w przyszłym roku.

Koordynator projektu Monika Pęcak
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Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Jelnej jest jednostką 
organizacyjną Powiatu Leżaj-
skiego, wykonującą zadania  
z zakresu administracji rządo-
wej w ramach pomocy społecz-
nej. Dom to ośrodek wsparcia 
typu ABC dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi, które wyma-
gają postępowania wspierają-
co-aktywizujacego w warunkach 
pobytu dziennego. 

Terapia prowadzona w na-
szym Domu skierowana jest na 
twórczą aktywność przez co daje 
uczestnikom szanse wyrażania 
siebie, rozwija uzdolnienia i za-
interesowania. 

Poprzez różnorodne for-
my treningów kształtowane 
i podtrzymywane są również 
umiejętności niezbędne do sa-
modzielnego życia i funkcjono-
wania w środowisku rodzinnym                                 
i społecznym.

Trening kulinarny - w ra-
mach, którego uczestnicy po-
znają tajniki sztuki kulinarnej, 
nabywają umiejętności m.in. 
przygotowywania różnych po-
traw i wypieku ciast. 

Trening budżetowy - to do-
konywanie podstawowych zaku-

pów, orientacja w cenach pod-
stawowych produktów i rozezna-
nie w wartości  pieniędzy.

Trening umiejętności prak-
tycznych - kształtuje i  podtrzy-
muje umiejętności sprzątania, 
prania, prasowania, naukę wy-
konywania drobnych napraw 
odzieży i sprzętów domowych.

Trening umiejętności inter-
personalnych i rozwiązywania 
problemów - wpływa na popra-
wę funkcjonowania w grupie  

i naukę radzenia sobie z trudny-
mi sytuacjami.

Zajęcia pedagogiczne - roz-
wijają zainteresowania i uzdol-
nienia, kompensują braki, do-
skonalą percepcję wzrokową  
i słuchową.

Trening umiejętności spę-
dzania czasu wolnego - rozwija 
umiejętności korzystania z ta-
kich form spędzania czasu wol-
nego, jak turystyka, działalność 
rekreacyjna, udział w imprezach 

kulturalnych, sportowych, towa-
rzyskich, motywowanie do wy-
chodzenia na zewnątrz Domu.                                                                                                                                   

Zajęcia rękodzielnicze - kształ- 
tują i wzbogacają doświadczenia 
uczestników poprzez wprowa-
dzanie nowych technik plastycz-
nych i ciekawych materiałów, 
umożliwiają rozwój wyobraźni 
i przyczyniają się do poznawa-
nia  otaczającego świata.                                                                                                                                       

Zajęcia rzemieślnicze - uczą 
rozróżniania i obsługi podstawo-

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej 
Naszym głównym celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych, 

kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w środowisku
oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych

do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. 
NASZ DOM NIE LECZY LECZ POMAGA

Czekamy na Ciebie
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Jelna 155, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 17 2418 379, e-mail: sds.jelna@op.pl
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wych narzędzi ręcznych i  elek-
tronarzędzi do obróbki drewna, 
szkła oraz innych materiałów. 

Zajęcia manualne - uspraw-
niają zdolności manualne, ko-
ordynację wzrokowo – ruchową, 
motorykę rąk. W ramach deko-
ratorstwa i zdobnictwa powstają 
różnorodne kompozycje z darów 
natury. 

Biblioterapia - wpływa na 
obniżenie poziomu stresu, 

kształtowanie nawyku czytania, 
rozwijanie wyobraźni, kształce-
nie umiejętności koncentracji 
uwagi.

Muzykoterapia - rozładowuje 
napięcia, wspomaga pracę nad 
koncentracją i podzielnością 
uwagi, kształtuje słuch i umiejęt-
ność słuchania muzyki. 

Terapia ruchowa - motywu-
je uczestników do aktywności 
ruchowej, poprawy ogólnej wy-
dolności i sprawności fizycznej 
poprzez ruch i proste ćwiczenia. 
W  ramach terapii odbywają się 
także spacery, wyjazdy na basen 
oraz różnego rodzaju imprezy 
sportowe.

Opieka pielęgniarska - obej-
muje m.in. współpracę z lekarza-
mi psychiatrii, z gabinetami sto-
matologicznymi oraz lekarzami 
rodzinnymi. 

Pomoc socjalna - to wspar-
cie uczestników i ich rodzin  
w przezwyciężeniu trudnej sytu-
acji życiowej. 

Pomoc psychologiczna - wpły- 
wa na podnoszenie kompetencji 
społecznych i samooceny uczest-

ników, rozwija umiejętności 
komunikacyjne, uczy postawy 
asertywnej, rozwija umiejętno-
ści radzenia sobie ze stresem, 
zmniejszania napięcia i niepo-
koju.

Poza udziałem w treningach 
uczestnicy mają możliwość 

wyjazdów na wycieczki krajo-
znawcze, imprezy rekreacyjne 
i kulturalne. Organizowane są 
również spotkania integracyjne 
w ramach współpracy z innymi 
placówkami. 

DK i  AKS

Dom stwarza możliwości do rozwoju ruchu 
samopomocowego. Tworząc przyjazne  miejsce 

spotkań buduje szacunek i współpracę.
 Daje możliwość dawania i brania, odkrywania

i tworzenia. Bo każdy człowiek ma coś, co może 
ofiarować drugiemu człowiekowi. 

W jaki sposób możesz 
stać się uczestnikiem 

zajęć
ŚDS w Jelnej:

Podejmij odważną 
decyzję – przyjdź

i zobacz nasz Dom.
Pomożemy Ci 
przygotować 
odpowiednie 

dokumenty, które będą 
podstawą do wydania 

decyzji o pobycie
u nas.

Stanowimy różnorodną społeczność, która kilka razy  w tygodniu spotyka się w ŚDS,  dlatego  można go nazwać 
naszym drugim Domem. Każdego z nas w różny sposób doświadczył los. Choroby czy też wypadki spowodowały, 
że jesteśmy osobami niepełnosprawnymi. Potrzebujemy wsparcia, zrozumienia, chwili radości, czego brakuje nam 
nieraz  w domach rodzinnych. Tu w Jelnej, terapeuci stawiają przed nami różne wyzwania w zależności od naszych 
chęci i naszych możliwości. Mamy swoje ulubione pracownie w  których tworzymy, rozwijamy swoje zainteresowania 
i zdolności. Niejeden z nas zawarł tu przyjaźnie, które pozwalają oderwać się od codziennych trosk. Jesteśmy dla 
siebie wsparciem w radościach i smutkach, co jest szczególnie cenne. W naszym Domu organizujemy różne imprezy 
lub wyjeżdżamy do zaprzyjaźnionych ośrodków. Chętnie uczestniczymy w różnego rodzaju przeglądach twórczości  
i imprezach sportowych.

Społeczność uczestników ŚDS w Jelnej
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■ Niespełna rok temu zwy-
ciężył Pan w I turze wyborów 
na Burmistrza Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna. Teraz stoi Pan 
przed kolejnym wyzwaniem, 
związanym z wyborami par-
lamentarnymi. Skąd decyzja  
o kandydowaniu?

Pierwszym i zarazem najważ-
niejszym powodem, dla które-
go zdecydowałem się ubiegać  
o mandat poselski jest ogromne 
zaufanie wyborców, udzielone 
mojej osobie w trakcie wyborów 
samorządowych. Drugą, chyba 
oczywistą kwestią jest fakt, że 
pracując w parlamencie można 
skuteczniej zabiegać o interesy 
lokalnej społeczności. Kolejną 
motywacją jest poparcie mojej 
kandydatury przez samorządow-
ców naszego powiatu, wielu zna-
nych polityków oraz działaczy 
społecznych. Wszyscy jesteśmy 
zdania, że powiat leżajski zasłu-
guje na swojego reprezentanta  
w Sejmie RP. Mogę liczyć także 
na wsparcie mojej rodziny, mał-
żonki oraz dzieci. Ich miłość jest 
dla mnie największą motywacją 
do tego, aby podejmować trud 
kolejnych wyzwań. 

■ Dlaczego tak wiele osób  
z lokalnego środowiska wspiera 
Pana dążenia?

Posłowie z innych miast czy 
powiatów nie zawsze o nas pa-
miętają. Musimy sami zadbać  

o siebie i swoje rodzinne strony. 
Nasz powiat, ale i też powia-
ty czy gminy sąsiednie bory-
kają się z wieloma problema-
mi, dlatego istotnym jest, aby  
w najważniejszych sprawach być 
jednością. Współpraca między 
samorządami powiatu leżajskie-
go układa się bardzo dobrze, 
zarówno pod względem reali-
zacji wspólnych inwestycji, jak 
również przy rozwiązywaniu 
spraw społecznych. Tak, było 
m.in. kiedy wszyscy wójtowie  
i burmistrzowie stawali w obro-
nie pracowników zakładów, 
szpitala powiatowego czy sądu 
rejonowego. To współdziałanie 
nie może ograniczać się jedynie 
do granic naszego powiatu, dla-
tego organizując wystawę wikli-
ny w Senacie RP, zaprosiłem na 
nią także władze sąsiadujących  
z nami samorządów. 

■ Wspominał Pan o popar-
ciu władz samorządowych,  
a w jaki sposób będzie zabiegał 
Pan o głosy zwykłych wybor-
ców, szczególnie tych niezdecy-
dowanych? 

Będę starał się pozyskać ich 
zaufanie poprzez bezpośred-
ni kontakt, którego nigdy nie 
unikam. Jako radny, burmistrz 
Nowej Sarzyny, czy Przewodni-
czący Prawa i Sprawiedliwości 
w Powiecie Leżajskim, zawsze 
byłem blisko spraw mieszkań-
ców. Doświadczenie, które zdo-
byłem, pracując w samorzą-
dzie daje mi rozeznanie, jakie 
są potrzeby naszych lokalnych 
wspólnot oraz wiedzę koniecz-
ną do tego, aby tym wyzwa-
niom wyjść naprzeciw. Zarówno  
w życiu zawodowym, jak i pry-
watnym zawsze kieruje się war-
tościami: służba i szacunek.  Mój 
start w wyborach nie wynika 
z chęci zajęcia dobrego stano-
wiska, ale ukierunkowany jest 
na intensywną pracę na rzecz 

rozwoju Podkarpacia i powiatu 
leżajskiego. Nadchodzące wybo-
ry dają nadzieję na to, że nasze 
województwo będzie miało sil-
ną reprezentację w przyszłym 
Parlamencie. Musimy tę szansę 
wykorzystać, jak najlepiej, tak 
aby nie być dłużej postrzeganym, 
jako region gorszej kategorii.   

■ Jednym z syndromów ta-
kiego postrzegania Podkar-
pacia są niskie zarobki. Jakie 
działania zmierzające do po-
prawy lokalnego rynku pracy 
zamierza Pan podjąć?

Nasze województwo, w tym 
powiat leżajski, to region o dużym 
potencjale rozwojowym, niestety 
nie zawsze właściwie zagospo-
darowanym. We współpracy  
z samorządami oraz Marszał-
kiem Województwa Podkarpac-
kiego będą zabiegał o promocję 
regionalnych marek i produktów 
oraz ukierunkowanie systemu 
edukacji na kształcenie zawodo-
we tak, aby nasze województwo 
słynęło z wykwalifikowanych fa-
chowców. To może przełożyć się 
na większe zainteresowanie ze 
strony inwestorów, a co za tym 
idzie wykreować nowe miejsca 
pracy. Będę także wspierał rze-
miosło artystyczne, w tym wi-
kliniarstwo, tak aby osoby trud-
niące się tym pracochłonnym 
zajęciem, mogły otrzymywać 
w przyszłości godne wynagro-
dzenie. Jestem przekonany, że 
powyższe działania zahamują 
proces tzw. „zwijania się” Polski 
powiatowej i ożywią rozwój re-
gionu. 

■ Czym jeszcze chce się Pan 
zająć, sprawując mandat posła?

Jednym z moich priorytetów 
jest aktywne wspieranie polityki 
prorodzinnej, zmierzającej do 
poprawy sytuacji demograficz-
nej Polski. Podejmę działania 
zapewniające rodzicom prawo 
do decydowania o wychowa-

niu i kształceniu swoich dzie-
ci. Będę angażował się w każdą 
inicjatywę, której celem jest za-
pewnienie lepszego dostępu do 
świadczeń medycznych oraz sta-
bilności funkcjonowania szpitali 
powiatowych. Chcę pomagać sa-
morządom powiatu leżajskiego  
i okolic w pozyskiwaniu środ-
ków z budżetu państwa i Unii 
Europejskiej na inwestycje. Spo-
re nadzieje wiążę z nową per-
spektywą finansową na lata 2014 
– 2020. To szansa na dynamiczny 
rozwój zarówno dla gospodarki, 
rolnictwa jak i dla samorządów. 
Daje ona także spore możliwości 
realizacji zadań inwestycyjnych, 
które z kolei pozwolą stworzyć 
wiele nowych miejsc pracy. Za-
proponuję również rozwiązania 
prawne, zapewniające rolnikom 
skuteczną ochronę w przypad-
ku klęsk żywiołowych lub szkód 
łowieckich. Nadal będę wspierał 
działalność organizacji pozarzą-
dowych, które odgrywają coraz 
większą rolę w życiu publicz-
nym oraz ożywiają działalność 
lokalną i aktywizują miesz-
kańców. Swoją uwagę skieruję 
także na wsparcie organizacji 
przedsięwzięć kulturalnych oraz 
ważnych dla zdrowia wydarzeń 
sportowych.       

■ Jak zachęciłby Pan miesz-
kańców powiatu leżajskiego do 
udziału w wyborach 25 paź-
dziernika? 

Każdy oddany głos będzie 
decydował o przyszłości nas  
i naszych dzieci, może zmienić 
Polskę i naszą małą ojczyznę. 
Poparcie udzielone kandydato-
wi z powiatu leżajskiego będzie 
wyrazem troski o losy naszego 
regionu. Głos oddany na mnie, 
to gwarancja aktywnej pracy dla 
dobra i rozwoju naszej wspólno-
ty. 

wywiad przeprowadził
Piotr Sowa

Rozmowa z burmistrzem Jerzym Paulem –
kandydatem na Posła RP

Wystawa wikliny w Senacie RP
30 września br. w budynku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się otwarcie wystawy „Rękodzieło artystyczne w kulturze Podkar-

pacia”, na której zaprezentowano wyroby wikliniarskie z terenu naszej gminy. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia był burmistrz 
Jerzy Paul. Wystawa pokazywała piękno, różnorodność i funkcjonalność produktów plecionkarskich. Była także formą zwrócenia uwagi na 
problemy osób i przedsiębiorstw, zajmujących się wikliniarstwem. 

W uroczystości udział wzięli, m.in. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński, senatorowie, 
posłowie, radni, sołtysi i mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz sąsiednich miejscowości. Zebranych powitał burmistrz Jerzy Paul, 
który przybliżył parlamentarzystom bogate tradycje wikliniarskie w powiatach leżajskim i niżańskim.

Mając na uwadze sprzyjające warunki glebowe, bogate tradycje uprawy oraz stale rosnące zainteresowanie wyrobami z surowców natural-
nych, warto wspierać i promować produkcję wyrobów plecionkarskich. Jest to szansa dla wielu regionów kraju, szczególnie dla miejscowości  
o dużym bezrobociu – powiedział burmistrz w swoim wystąpieniu. 

Wystawa trwała do 2 października i  cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zwiedzający mogli obejrzeć szeroką gamę produktów wikli-
niarskich udostępnionych przez przedsiębiorstwo „Genex” z Wólki Łętowskiej. Wśród nich znalazły się przedmioty ozdobne i użytkowe, 
jak kosze zakupowe, owocowe, tace, skrzynie, wózki rowerowe, fotele, meble ogrodowe, płoty, legowiska i boksy dla zwierząt i wiele innych. 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Jerzy Paul serdecznie dziękuje za udzieloną pomoc organizacyjną i merytoryczną: Marszał-
kowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi, Wicemarszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu, sanatorom Alicji Zając i Janinie Sagatowskiej, 
Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Władysławowi Ortylowi, senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, pracownikom Biura 
Komunikacji Społecznej oraz radnemu Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie Eugeniuszowi Kolano. 
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W sobotę 19 września Ze-
spół Szkół w Giedlarowej tętnił 
życiem. Mimo deszczowej po-
gody do Giedlarowej przyjecha-
li zawodnicy z całej Polski, aby 
wziąć udział w Ogólnopolskim 
Turnieju Karate Kyokushin/
Shinkyokushin Dzieci i Mło-
dzieży Giedlarowa Cup 2015.

W giedlarowskiej hali zapre-
zentowało się 146 zawodników 
z 16 klubów. Organizatorzy – 
Centrum Sztuk Walki i Sportu 
w Leżajsku oraz Zespół Szkół 
w Giedlarowej od samego rana 
czuwali nad tym, aby turniej 
przebiegał zgodnie z planem 
i wszelkimi zasadami bezpie-
czeństwa. Imprezę honorowym 
patronatem objął wójt Gmi-
ny Leżajsk Krzysztof Sobejko, 
który wręczając dyplomy i pu-

chary, z uznaniem gratulował 
zawodnikom sukcesów, ale 
również wspaniałej sportowej 
rywalizacji. Swoją obecnością 
zaszczycili nas również rad-
ni Giedlarowej – Zofia Dębek  
i Robert Mądry oraz radny po-
wiatowy, sołtys Zdzisław Du-
szyński. Każda walka stoczona 
podczas turnieju wzbudzała 
ogromne emocje. Oprócz opie-
kunów, którzy reprezentowali 
poszczególne kluby do Gie-
dlarowej przyjechali również 
rodzice zawodników, którzy 
mocno kibicowali swoim po-
ciechom. Dzięki temu atmosfe-
ra turnieju była wspaniała. Wi-
dzowie mogli podziwiać świet-
ne przygotowanie zawodników, 
ich zwinność, koordynację  
i szybkość. Imponujące walki 

Mundury
dla strażaków

Ogólnopolski Turniej Karate
w Giedlarowej

Gmina Leżajsk otrzymała 
dotację w wysokości 11 500 zł 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki w Rzeszowie na zakup 
uzbrojenia osobistego strażaka 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Starym Mieście. W ramach 
realizacji zadania zakupiono: 
specjalne ubrania strażackie do 
prowadzenia działań ratowni-
czo-gaśniczych, hełmy, obuwie, 
rękawice specjalne i ubrania ko-
szarowe. Całkowity koszt zakupu 
wyniósł 15 228 zł.

Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Starym Mieście zosta-
ła utworzona w styczniu 2015 r. 
i liczy 31 członków. Zakup nie-
zbędnego wyposażenia umożli-
wi jednostce prowadzenie sku-
tecznych działań ratowniczych  
w przypadku pożarów oraz poja-
wienia się zagrożeń spowodowa-
nych klęskami żywiołowymi na 
terenie gminy Leżajsk i powiatu 

leżajskiego. Posiadając odpo-
wiednie wyposażenie i uzbroje-
nie osobiste strażaków, jednost-
ka OSP będzie mogła włączyć się 
w działanie Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego i słu-
żyć wsparciem w zakresie ratow-
nictwa ekologicznego i chemicz-
nego.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno pragnie poinformować, 
że 16 września 2015 r. zebrała się Komisja Stypendialna celem 
wyłonienia stypendystów lokalnego konkursu stypendialnego  
w ramach Programu „Agrafka Agory - stypendia edukacyjne dla 
studentów” partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantro-
pii w Polsce i Fundacji Agory.

Z rekordowej liczby wniosków (18!) złożonych przez  osoby za-
mieszkujące Gminę Leżajsk, Komisja wytypowała 13 studentów, 
którzy w okresie od października 2015 r. do czerwca 2016 r. będą 
otrzymywać stypendia wysokości 380 złotych miesięcznie.

Oto lista „szczęśliwców”:
Marta Stelmarczyk - Dębno, Izabela Grabarz - Hucisko, Patry-
cja Talar - Stare Miasto, Karolina Wójcik - Stare Miasto, Bartosz 
Zdeb - Hucisko, Ewa Zielona - Dębno, Anna Krawiec - Dębno, 
Izabela Dmitrowska - Wierzawice, Łukasz Stępień – Brzóza Kró-
lewska, Krzysztof Helit - Giedlarowa, Monika Grabarz - Brzó-
za Królewska, Gabriela Czapla – Wierzawice, Rafał Gol – Stare 
Miasto.

Program stypendialny jest partnerską inicjatywą pięciu Sto-
warzyszeń Rozwoju Wsi: Dębno, Brzóza Królewska, Giedlarowa, 
Stare Miasta i Wierzawic, Gminy Leżajsk  z Wójtem Krzysztofem 
Sobejko i radnym wsi Hucisko Wojciechem Lorysiem.

Bieżąca edycja Programu różniła się nieco od poprzednich – 
Komisja Stypendialna zgodnie z Regulaminem wysoko punkto-
wała zaangażowanie kandydatów w życie lokalnej społeczności, 
udział w pracach społecznych oraz osiągnięcia pozaszkolne (na-
ukowe, sportowe, artystyczne). Sama średnia ocen (nawet wyso-
ka) tym razem nie była gwarantem otrzymania stypendium. Jest 
to nasze zamierzone działanie – nie chcemy, aby nasze stypendia 
były traktowane jako naukowe lub socjalne. Pragniemy pomagać 
zdolnym studentom, angażującym się w życie pozaszkolne, wo-
lontariat. Warto o tym pamiętać w perspektywie kolejnych nabo-
rów stypendialnych.

Dzięki dużej pomocy Wójta Krzysztofa Sobejko, wsparciu Rady 
Gminy Leżajsk i Stowarzyszenia ze Starego Miasta udało nam się 
pozyskać dodatkowe środki, dzięki czemu zamiast planowanych 
dziewięciu przyznaliśmy trzynaście stypendiów!

Program jest dofinansowany przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce i Fundację Agory. Administratorem i koordynato-
rem Programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.               

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno - Kazimierz Krawiec

Trzynastka szczęśliwców
z Gminy Leżajsk nagrodzonych

stypendiami

pokazały również ich  niezwy-
kłą siłę charakterów i zdyscy-
plinowanie. 

Sukces giedlarowskiego tur-
nieju zawdzięczamy ludziom, 
którzy zechcieli poświęcić swój 
czas i doświadczenie na przy-
gotowanie każdego szczegółu 
imprezy. Słowa podziękowania 
kierujemy pod adresem  Adama 
Wylazia, jednego z pomysło-
dawców i „głównych dowodzą-
cych” tego wielkiego przedsię-
wzięcia. W imieniu organizato-
rów szczególne podziękowania  
składamy Państwu Monice  
i Pawłowi Mędrek, za wsparcie, 
zaangażowanie i „wielkie serce” 
okazane naszej społeczności. 

Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie finansowe naszym 
sponsorom: Gminie Leżajsk, Po-
lenergii Elektrociepłownia Nowa 
Sarzyna oraz firmom: Dom-
-Bud, Stare Misto Park, Usługi 
Transportowe s.c. Rutkowski/
Trębacz, Usługi Budowlane Bu-
rek Waldemar, Usługi Rolniczo- 

Transportowe Dariusz Gryba, 
Usługi Brukarskie Jan Giża, 
LOBO, Kerub, Stacja Paliw Spec 
Giedlarowa, Kam-Bruk, El- Joz, 
Grawocom, Koralgol, Masarnia 
Osip, Drukarnia Emka.

Z wielką radością informu-
jemy również, że reprezentanci 
naszej gminy pięknie zaprezen-
towali swoje umiejętności od-
nosząc znaczące sukcesy:
Giedlarowa: Jakub Mędrek –  
I miejsce kata, II miejsce kumi-
te; Aleksandra Kula – II miejsce 
kata, I miejsce kumite; Adriana 
Wylaź – I miejsce kata; Wik-
toria Dąbek – III miejsce kata; 
Kryspin Karakuła – II miejsce 
kata, III miejsce kumite; Karina 
Karakuła – III miejsce kata, III 
miejsce kumite; Michał Rup –  
I miejsce kumite; Piskorowice: 
Aldona Korchowiec – I miejsce 
kumite; Jakub Korchowiec –  
III miejsce kata, I miejsce 
kumite; Przychojec: Patryk 
Marcinowski – I miejsce kata,  
I miejsce kumite 
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Tego jeszcze nie było! Dnia 
26 września br. w Szkole Podsta-
wowej w Brzyskiej Woli odbyło 
się nadzwyczajne posiedzenie 
Rady Pedagogicznej z udziałem 
nauczycieli, którzy w różnych 
okresach pracowali w tej szko-
le. Przybyli nauczyciele, którzy 
rozpoczynali pracę w latach: 
1949, 1952, 1955, 1956, 1958  
i w następnych. Inicjatorem spo-
tkania był komitet organizacyjny 
w osobach: Genowefa Szajnar, któ-
ra przepracowała w szkole w Brzy-
skiej Woli 30 lat, Rozalia Świeżaw-
ska oraz Irena i Mieczysław Jagu-
stynowie. Dyrektor szkoły Beata 
Kamińska entuzjastycznie pod-
chwyciła propozycję byłych na-
uczycieli i udzieliła wszelkiej po-
mocy, aby spotkanie było udane. 
Do byłych nauczycieli dołączyli 
nauczyciele czynni zawodowo 
oraz pracownicy obsługi. W spo-
tkaniu uczestniczyli również: pan 
Tadeusz Halesiak Wójt Gminy 
Kuryłówka, pan Stanisław Kotul-
ski Przewodniczący Rady Gminy, 
pani Alicja Kycia Dyrektor GOPS  
w Kuryłówce, ks. Henryk Ska-
łuba Proboszcz parafii Brzyska 
Wola i pani Maria Kępa - przed-
stawiciel ZNP - oddział Le-
żajsk. Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą Świętą, którą odprawił 
ks. Proboszcz Henryk Skałuba.  
W homilii dużo miejsca poświę-
cił roli nauczycieli w wychowa-
niu młodzieży tak w latach pięć-
dziesiątych ubiegłego wieku, jak  
i obecnie.

Po mszy wszyscy udali się 
do szkoły, gdzie zostali z rado-
ścią   powitani przez dyrekto-
ra szkoły Beatę Kamińską. Pan 
Mieczysław Jagustyn odczytał 
nadzwyczajny protokół Rady 
Pedagogicznej, który podpisa-
ło 36 osób, uczestników zjazdu. 
Najstarsi nauczyciele wspominali 
swoją pracę sprzed 60 lat, kiedy 
przybyli do Brzyskiej Woli i byli 
z dala od cywilizacji (bez dróg, 
autobusów, prądu). Podkreślili 
wielki entuzjazm młodych na-
uczycieli w krzewieniu oświa-
ty na wsi, mimo bardzo cięż-
kich warunków. Ich praca była 
związana nie tylko z dziećmi, 
ale także z młodzieżą wiejską,  
z którą spotykali się w czasie 
wieczorków teatralnych czy śpie-
waczych. Wiele ciepłych słów 
padło pod adresem rodziców, 
którzy bardzo chętnie współ-
pracowali z nauczycielami, od-
nosili się do nich z szacunkiem  
i tego  wymagali od swoich dzieci.  
W dyskusji zabrał głos Wójt Gmi-
ny Kuryłówka, który podzięko-
wał organizatorom za tak wyjąt-
kowe spotkanie i złożył wszyst-
kim serdeczne życzenia. Uczest-
nicy spotkania zostali przyjęci 
wspaniałym obiadem przygo-
towanym przez restaurację „U 
Braci Zygmuntów” w Leżajsku. 
Po obiedzie odbyła się część arty-
styczna. Julia Masełek z oddziału 
przedszkolnego, Tomek Wnuk  
z klasy I, Dominika Socha z klasy II  
i absolwent szkoły Kamil Kotul-

ski tak wspaniale zaśpiewali, że 
wszystkich wprawili w ogromny 
zachwyt. Także uczennica kla-
sy VI Zuzanna Winiarska miała  
w tym dniu udany debiut solowy. 
Na klarnecie pięknie zagrała wią-
zankę piosenek żołnierskich.

Po części artystycznej wszy-
scy udali się do sal lekcyjnych, by 
zwiedzić piękne pomieszczenia 
na miarę XXI wieku. Zachwytom 
nie było końca. Najwięcej weso-
łości wzbudziły pomieszczenia 
na strychu (teraz piękne), które 

kiedyś nazywano „gołębnikiem” 
i służyły za mieszkania. Przypo-
minano wesołe historie, 2 śluby 
i wesela oraz wielką serdeczność 
pani Wandy Jędrzejowskiej, kie-
rowniczki szkoły, która była dla 
młodych jak matka. Długo w sali 
gimnastycznej rozbrzmiewała 
muzyka, śpiewy i tańce. Wszyscy 
byli bardzo zadowoleni i wyrazi-
li chęć powrotu do szkoły za rok  
w większym gronie.

Przygotowała:
Rozalia Świeżawska

Spotkanie po latach w Szkole Podstawowej
w Brzyskiej Woli
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Dożynki są szczególnym mo-
mentem w życiu i pracy rolnika, 
to nie tylko zakończenie żniw, ale 
przede wszystkim święto będące 
ukoronowaniem całorocznego 
trudu. To czas podziękowań za 
ich ciężką pracę i za chleb, który 
jest jej wytworem oraz wdzięcz-
ność za otrzymane plony, radość 
z ich obfitości mimo suszy, która 
nas nawiedziła. To również czas 
podziękowania Bogu za to, że 
omijały nas gradobicia, burze, 
wichury i inne kataklizmy, które 
niszczą nie tylko dary ziemi, ale 
dobytek całego życia.

Nie inaczej było w niedzielę  
6 września w Kuryłówce, dożyn-
ki rozpoczęto mszą świętą w Ko-
ściele p.w. Św. Mikołaja  w Ku-
ryłówce. Po modlitwie w intencji 
rolników, poświęceniu wieńców, 
liturgia dobiegła końca i barwny 
korowód prowadzony przez Ma-
żoretki i Orkiestrę Dętą udał się 
na plac dożynkowy przy Straż-
nicy OSP, gdzie Wójt przywitał 
mieszkańców i przybyłych gości 
oraz podziękował rolnikom za 
trud i poświęcenie w pracy na 
roli, a także pielęgnowanie zwy-
czajów i tradycji naszych przod-
ków. 

Następnie nastąpiło trady-
cyjne przekazanie chleba przez 
starostów dożynek Wandę Ka-
szycką i Tadeusza Wilkosa na 
ręce wójta Gminy Tadeusza 
Halesiaka. Po czym chleb do-
żynkowy do którego szacunek 
jest częścią naszego dziedzic-
twa kulturowego został rozdany 
wśród zgromadzonych widzów.

Miłym akcentem było wrę-
czenie podziękowań przez Wójta 
Gminy Kuryłówka i  Przewod-
niczącego Rady Gminy dla wy-
różniających się sportowców  
z naszej gminy w osobach: Ka-
tarzyna Wilkos i Katarzyna So-
cha uprawiające kolarstwo, które  
w ostatnich latach zdobyły sze-
reg medali i wyróżnień, a ostat-
nie z nich to Mistrzostwo Polski 
do lat 23 dla K. Wilkos oraz Wi-
cemistrzostwo Polski juniorów:  

K. Socha. Ponadto karatecy Le-
żajskiego Klubu Karate Kyoku-
shine: Daniel Błoński - Wice-
mistrz Polski w Karate Kyoku-
shine w kat. +80 kg, oraz dwaj 
bracia Mateusz i Dominik Ner 
młodzi zdolni,  którzy już osią-
gają bardzo dobre wyniki spor-
towe.  

W tegorocznych uroczysto-
ściach dożynkowych uczestni-
czyły wieńce żniwne  z  wszyst-
kich dziesięciu sołectw naszej 
Gminy tj.: Brzyska Wola, Dą-
browica, Jastrzębiec, Kolonia 
Polska, Kulno, Kuryłówka, 
Ożanna, Słoboda, Tarnawiec 
oraz Wólka Łamana. Wieńce 
wykonane z różnych gatunków 
zbóż, ziół, kwiatów, owoców  
i warzyw prezentowały różno-
rodną symbolikę m.in. Serca, 
Monstrancji, Kielicha z Hostią, 
Łodzi, Korony nawiązywały do 
królewskości, majestatu, miłości 
i wiary katolickiej.

Po prezentacji części obrzę-
dowej, nastąpiło odśpiewanie 
staropolskich pieśni dożynko-
wych „Błogosławiony chleb ziemi 
czarnej” oraz „Zawołanie żniw-
ne”. Co by tradycji stało się za-
dość, tak jak co roku odbył się 
również wspólny taniec - PO-
LKA.

Następnie w części artystycz-
nej zaprezentował się Party 
Chart z Lublina z  programem 
dla dzieci oraz koncertowała za-
przyjaźniona Sołtysowa Kapela  
z Szówska, która swoim wystę-
pem rozgrzała przybyłych na 
dożynki mieszkańców. Należy 
również wspomnieć o Jubileuszu 
15-lecia, jaki w tym roku obcho-
dziła grupa Mażoretek działająca 
przy GOK i wystawie fotograficz-
nej, która temu wydarzeniu to-
warzyszyła. Ponadto miał miej-
sce konkurs KRUS w Leżajsku 
na temat BHP w rolnictwie oraz 
konkurs z zakresu leśnictwa  
i ochrony środowiska, w którym 
nagrody ufundowało Nadleśnic-
two Leżajsk.

Niewątpliwie dużą atrakcją 

tegorocznych dożynek był efek-
towny pokaz sztucznych ogni 
oraz zabawa taneczna z zespo-
łem muzycznym No Name, przy 
którym uczestnicy zabawy bawili 
się do późnych godzin nocnych. 

Organizatorzy pragną bardzo 
serdecznie podziękować spon-
sorom za wsparcie finansowe 
uroczystości dożynkowych: Fir-
ma ELINSBUD, Nadleśnictwo 
Leżajsk, Grupa Żywiec S. A. - 
Browar Leżajsk, A.P.S. Sp. z o.o. 
Gospodarstwo Rolne w Kuryłów-
ce, Biuro Projektowe w  Staszo-
wie, ZGK Sp z o.o. w Kuryłówce, 
BUD-MAX Kuryłówka, Firma 
INVENTOR, Przedsiębiorstwo 

Drogowe Sp. z o.o. w Staszowie 
oddział Kotowa Wola, Usługi 
Transportowe i Rolnicze – K. Ko- 
perda, TUW BROSS Broker, 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy – 
M. Kiszczak, SUDR w Grodzisku 
Dolnym, COMPENSA – Vienna 
Insurance Grup, Firma Domin-
net, Bank Spółdzielczy w Leżaj-
sku, Plus-Market w Kuryłówce, 
Piekarnia w Leżajsku – M. Gar-
bacz, Usługi Kulinarne – A.Wię-
cław.

gbpwz, goklp
 

Więcej zdjęć na stronie
www.kurylowka.pl
www.facebook.com/gokkury

... W szeleście polskich zbóż i ziółBłogosławiony chleb ziemi czarnej, 
wieczna miłość wieczny cud...
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Mateusz Joniec, Jakub Polań-
ski, Wojciech Kojder i Bartłomiej 
Majkut - mistrzowska drużyna  
w konstruowaniu robotów z Gro-
dziska Górnego, gościła w swojej 
szkole marszałka województwa 
podkarpackiego Władysława Or-
tyla. 

Wizyta marszałka związa-
na była z ostatnimi osiągnię-
ciami gimnazjalistów, którzy  
w lipcu br. reprezentowali Polskę  
w rozgrywanym w Albuquerque 
w Nowym Meksyku USA, Mię-
dzynarodowym Finale Konkursu 
Botball 2015 i zajęli bardzo dobre  
1 miejsce w jednej z kategorii 

„Double Eliminations”, 4 miejsce 
w kategorii „Seeding Rounds” 
oraz 6 miejsce w klasyfikacji 
ogólnej na 64 startujących dru-
żyn z całego świata.

W spotkaniu z marszałkiem 
uczestniczył radny sejmiku wo-
jewództwa podkarpackiego, Sta-
nisław Bartnik, wójt gminy Gro-
dzisko Dolne Jacek Chmura oraz 
dyrektorzy Zespołu Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym, Roman Matuszek  
i Maciej Polański.

Podczas wizyty rozmawiano 
o planach związanych z utworze-
niem przy zespole szkół Centrum 

Robotyki Szkolnej. Marszałek 
miał okazję uczestniczyć w zaję-
ciach prowadzonych w ramach 
szkolnego koła robotyki, pod-
czas których to, uczniowie uczą 
się budowania i programowania 
robotów. Gimnazjaliści zorgani-
zowali też specjalny turniejowy 
pokaz dla marszałka.

Wręczając gratulacyjne li-
sty oraz upominki, marszałek 
podkreślił rangę i znaczenie od-
niesionych sukcesów. Gratuluję 
talentu, umiejętności, pasji oraz 
zaangażowania, dzięki którym 
ten sukces stał się możliwy. Jestem 
dumny, że województwo podkar-

packie może poszczycić się tak wy-
bitnymi młodymi ludźmi. Życzę, 
aby nietuzinkowa wiedza oraz 
zdobyte doświadczenie zachęca-
ły do podejmowania kolejnych 
wyzwań, pozwalały sięgać po 
najwyższe laury oraz były prze-
pustką do wielu edukacyjnych, 
naukowych i życiowych sukcesów 
w Polsce i na świece. Życzę, aby-
ście zawsze z zapałem wysoko 
stawiali poprzeczkę swym planom  
i marzeniom oraz nigdy nie bali 
się „sięgać do gwiazd”- spuento-
wał marszałek Władysław Ortyl.

MH

Przygotowani do ratowania życia

Marszałek z wizytą u mistrzów robotyki

W sierpniu na zbiorniku 
wodnym „Czyste” w Gro-
dzisku Dolnym odbyła się 
próba nowego sprzętu, 
jaki trafił do jednostki OSP  
z Grodziska Górnego.

6-osobowa łódź alumi-
niowa, płaskodenna z silni-
kiem YAMAHA F25DMSH 
posłuży do ratowania i po-
szukiwania osób poszkodo-
wanych na wodzie. Zakup 
sfinansowano ze środków 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Całko-
wity koszt to 33 450 zł. OSP 
z Grodziska Górnego jest 
jedyną w gminie Grodzisko 
Dolne jednostką, która spe-
cjalizuje się w ratownictwie 
wodnym.

RP
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W ramach dofinansowanego 
ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich projektu „Nordic 
Walking”, realizowanego przez 
Stowarzyszenie Kobiety Gmi-
ny Grodzisko Dolne, w dniach  
14 i 21 sierpnia br. odbyły się 
spotkania z dietetykiem, panią 
Edytą Sołek prowadzącą firmę 
„Poradnia Dietetyczna”.

Tematyka spotkań dotyczy-
ła dwóch bloków: Czy wiesz 
co jesz? oraz Żywienie – dieta  
w schorzeniach. Poruszano za-
gadnienia związane z nazwą 
handlową, nazwą produktu, listą 
składników, trwałością produk-
tu, wartością energetyczną, GDA 
– referencyjną wartością wska-
zania dziennego (% ustalony  
w założeniu o dietę 2000 kcal – 
dotyczy całego dnia). Omawiano 
warunki przechowywania, przy-
gotowania i obróbkę kulinarną. 
Szczególną uwagę zwracano na 
substancje dodawane do żywno-
ści - syntetyczne i naturalne, któ-
re nie stanowią żywności samej 
w sobie i nie można ich stosować 
oddzielnie. W trakcie spotkania 
rozmawiano także o przyczynach 
starzenia, zmianach w składzie 
ciała, zmianach w układzie po-

W dniach 4-6 września br.  
w Polanicy Zdroju, oddalonej 
od Grodziska o prawie 600 km 
odbyły się XIV Krajowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Ochotni-
czych Straży Pożarnych. W za-
wodach tych wzięła udział dru-
żyna kobieca z OSP Grodzisko 
Dolne.

Na powyższe zawody grodzi-
ska drużyna jechała jako „Złota 
Drużyna”, która tytuł Mistrzów 
Kraju zdobyła dwa razy z rzędu 
– w 2007 roku w Płocku i 2011 
roku w Koninie. Tytuł ten dzier-
żyła niepodzielnie przez 8 lat.

Na zawody do Polanicy Zdro-
ju, dziewczyny jechały jako aktu-
alne Mistrzynie Polski. Z całego 
kraju przybyło 38 męskich i żeń-
skich drużyn strażackich.

Wysiadając z autokaru, na 
miejscu czuło się już tą atmos-
ferę wielkiej rywalizacji, ale też 
wielkiego święta sportu pożar-
niczego. W dniu zawodów już 
od wczesnych godzin rannych 
wypełniały się trybuny kibicami,  
a płyta boiska drużynami stra-
żackimi. W sobotę, o godz. 10 
rozpoczęły się zawody. Grodzi-
ska drużyna startowała w kolej-

ności jako siódma w dwóch kon-
kurencjach.

W konkurencji ćwiczenie bo-
jowe z czasem 39,33 pkt zajęły 
trzecie miejsce na 19 startują-
cych drużyn. Z kolei w sztafecie 
pożarniczej z czasem 67,75 pkt 
sklasyfikowane zostały na miej-
scu ósmym. Na ogólny wynik za-
wodów do klasyfikacji general-
nej wlicza się obie konkurencje, 
tak więc w ostatecznym rozlicze-
niu z czasem 107,18 pkt zajęły 
dobre 6 miejsce.

Drużna bardzo dzielnie wal-
czyła o zwycięstwo. Kibicom  

i osobom będącym najbliżej dru-
żyny, dostarczyła sporo wrażeń  
i emocji. W tym roku nie udało 
się zdobyć miejsca na podium, 
jednak dziewczyny nie wróciły 
z niczym. Przystępując do kolej-
nej konkurencji, jaką była musz-
tra, stanęły na pudle, zajmując  
3 miejsce. Wyjątkowo pięknie 
prezentowały się w tych strażac-
kich mundurach, bo i to wyspor-
towane i urodziwe dziewczyny, 
co też dostrzegli sędziowie wrę-
czając im za wykonanie musztry 
okazały puchar.

KS

6 miejsce w Krajowych Zawodach OSP

Nową drogą do szkoły
Firma DRO-BRUK z Gniewczyny Trynieckiej zgłosiła do 

odbioru roboty związane z budową drogi gminnej, łączącej 
drogę powiatową z drogą szkolną i budynkiem nowej szkoły 
w Wólce Grodziskiej. Odbiór drogi miał miejsce 2 paździer-
nika br.

Zakres inwestycji obejmował budowę nowej nawierzch-
ni asfaltowej o dł. 187 metrów i szer. 5 metrów. Po prawej 
stronie drogi ułożono chodnik oraz kanalizację deszczową. 
Droga została odpowiednio oznakowana i oświetlona. Na 
przepuście zamontowano bariery ochronne, a w jego obrę-
bie umocniono skarpę i dno potoku. Łączny koszt zadania 
wyniósł ponad 340 tys. zł. 

Inwestycja zostanie sfinansowana w wysokości 50% 
wartości ofertowej zadania z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych – II Etap – Bezpieczeństwo – Do-
stępność-Rozwój. Pozostałe 50 % zostanie uzupełnione  
z budżetu gminy. 

RP

„Pozwólcie, aby pożywienie było 
ważnym lekarstwem,
a lekarstwo pożywieniem”

karmowym, układzie krążenia, 
układzie oddechowym i odpor-
nościowym. Wskazywano, jakie 
diety stosować. Co jeść, a czego 
unikać w schorzeniach wątro-
by, nerek, krążenia, osteoporozy  
i cukrzycy.

Z pomocą dietetyka przygoto-
wano smaczne, dietetyczne prze-
kąski, które bardzo smakowały 
wszystkim uczestnikom spotkań. 
Na zakończenie, chętni otrzyma-
li przepisy na potrawy kulinarne.

W imieniu wszystkich uczest-
ników bardzo dziękujemy pani 
Edycie Sołek, za profesjonalne 
przygotowanie warsztatów i wy-
kładów z zasad zdrowego ży-
wienia. Projekt dofinansowany 
ze środków Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

MR
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PAŹDZIERNIK
(od 20 października 2015 r.)

Imprezy
kulturalne

PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM
Termin: Każdy wtorek w godz. 12.00 - 14.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku, 
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku
Krótki opis: Celem spotkań będą bezpłatne 
porady z zakresu: obsługi komputera, ko-
rzystania z podstawowych aplikacji systemu 
Windows, poruszania się po Internecie i spo-
sobów wyszukiwania informacji, zakładania 
poczty elektronicznej oraz korzystania z elek-
tronicznych baz danych katalogów bibliotecz-
nych.

KONKURSY ph. „Z EKOLOGIĄ NA TY”
Termin: październik 
Miejsce: MCK w Leżajsku  
Organizator: Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku
Krótki opis: Celem konkursów jest pod-
noszenie poziomu świadomości ekolo-
gicznej oraz kształtowanie prawidłowych 
postaw związanych z ochroną środo-
wiska. Pragniemy utrwalić w uczniach 
świadomość wobec zagrożeń środowi-
ska, a także zachęcić ich do tworzenia 
trwałych nawyków i zachowania eko-
logicznego stylu życia w domu, szkole  
i najbliższym otoczeniu. W ramach akcji 
proponujemy: konkurs plastyczny - dla 
uczniów klas IV-VI; konkurs na rymo-
wankę o treści ekologicznej - dla uczniów 
klas I-III; turniej wiedzy z zakresu ochrony 
przyrody połączony z wykładem; wspólne 
sprzątanie lasu, ph. „Lasy to życie – chroń-
my je”.

LEKCJE REGIONALNE
Termin: 14 października, 18 listopada 
i 16 grudnia w godz. 10.00 - 12.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK - Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta
Krótki opis: Cykl lekcji regionalnych dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjum  
i szkół średnich o historii Leżajska i ziemi 
leżajskiej. Podczas zajęć ukazywane będą 
znane i nieznane fragmenty z dziejów nasze-
go miasta oraz okolic. Lekcje będą wzboga-
cone prezentacjami multimedialnymi, filmami  
i okolicznościowymi wystawami. 

SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO
KLUBU KSIĄŻKI

Termin: Każda trzecia środa miesiąca 
w godzinach 16.30-18.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku, 
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku
Krótki opis: DKK to klub dla wszystkich, 
którzy czytają i czują potrzebę wymiany 
swoich lekturowych wrażeń z innymi czy-
telnikami. Zasadą dyskusji jest szacunek 
dla opinii innych, nie ocenianie gustów 
czytelniczych klubowiczów oraz dobra za-
bawa.

WIELKIE I MAŁE PASJE LEŻAJSZCZAN
Termin: październik - grudzień
Miejsce: Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Krótki opis: Od października do grudnia 
prezentowani będą kolekcjonerzy i ama-
torscy twórcy leżajscy. Towarzyszyć temu 
będą ekspozycje i wystawy.

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z PAULINĄ WILK

Termin: 21 października, godzina 17.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Krótki opis: W ramach projektu Dyskusyj-
ne Kluby Książki odbędzie się spotkanie z 
Pauliną Wilk - dziennikarką, reportażystką 
i pisarką.

CZWARTKOWE PORANKI Z BIBLIOTEKĄ
Termin: Każdy czwartek
w godz. 10.00-11.00 
Miejsce: Biblioteka Publiczna
w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku
Krótki opis: Oferta skierowana do mło-
dych czytelników. Będą to szeroko pojęte 
spotkania z książką: głośne czytanie, pa-
sowanie na czytelnika, rozmowy z twór-
cami literatury dziecięcej.

TRZY KWADRANSE Z HISTORIĄ
DLA NAJMŁODSZYCH

Termin: 7 października, 4 listopada  
i 9 grudnia w godz. 10.00 - 10.45
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK - Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta
Krótki opis: Blok krótkich spotkań dla naj-
młodszych opowiadających o dziejach Pol-
ski, pośrednio związanych z historią naszego 
miasta i regionu. Podczas tych zajęć w lekkiej 
i zwięzłej formie, młodemu pokoleniu prze-
kazywane będą treści o przeszłości Leżajska 
i okolic. Prelekcje połączone będą z różno-
rodnymi  formami przekazu: zabawą, quizem, 
tekstem, światłem, dźwiękiem, obrazem i pro-
jekcją wideo. To oferta skierowana do przed-
szkoli i klas nauczania początkowego szkół 
podstawowych.

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE 
„ARCHIPELAG SKARBÓW”

Termin: 21-22 października 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Wierzawicach
Organizator: ZS w Wierzawicach
Krótki opis: Warsztaty profilaktyczne dla 
dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu 
Szkół w Wierzawicach.

WYSTAWY FOTOGRAFICZNE – LEŻAJSK W ARCHIWALNYM OBIEKTYWIE XX WIEKU
Termin: październik – listopad – grudzień; Cykliczne wystawy (wymieniane co miesiąc)
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta
Krótki opis: Wystawy fotografii archiwalnej 
ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Dziejów 
Miasta oraz udostępnione przez pasjonatów 
fotografii i dziejów ziemi leżajskiej. Zbiory 
zdjęć ukazywać będą historię miasta i jego 
mieszkańców na przestrzeni XX wieku. Pre-
zentowane pamiątki przeszłości, przybliżą 
wiele ciekawych i niecodziennych zdarzeń 
z różnych dziedzin życia mieszkańców oraz 
zmieniający się krajobraz miasta i okolic. Przy 
otwarciu wystaw będzie okazja do dyskusji  
i wymiany wspomnień oraz doświadczeń ko-
lekcjonerskich. W miarę możliwości wystawy 
będą wymieniane co miesiąc. 

KRESY WCZORAJ I DZIŚ -
DLA PASJONATÓW LWOWA, GRODNA

I WILNA
Termin: 14 października, 12 listopada  
i 9 grudnia,  w godz. 17.00 - 19.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Pracownia 
Dokumentacji Dziejów Miasta
Krótki opis: Wieczory upamiętniać będą 
dzieje wielu dzisiejszych mieszkańców 
Leżajszczyzny pochodzących z dawnych  
Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
W latach 1944-1947 i późniejszych na 
teren dzisiejszej ziemi leżajskiej przyby-
ło ponad 2500 osób, którzy uciekli przed 
mordami OUN-UPA, bądź zostali wygnani 
z ojczystej ziemi na Wschodzie w ramach 
„Akcji Wisła”. Spotkania wzbogacone będą 
prezentacjami multimedialnymi, filmami  
i wystawami. Otwarte spotkania skierowa-
ne są do pasjonatów Kresów oraz wszyst-
kich mieszkańców Leżajska i okolic.

październik - grudzień 2015



KURIER POWIATOWY ■ 5/2015 (134) KURIER POWIATOWY ■ 5/2015 (134)20 21

PAŹDZIERNIKOWY KONCERT MARYJNY 
W BIEDACZOWIE

Termin: 25 października 
Miejsce: Kościół Parafialny
w Biedaczowie-Gwizdowie
Organizator: Ośrodek Kultury
w Biedaczowie
Krótki opis: Koncert Pieśni Maryjnych 
jest wpisany na stałe w kalendarz imprez 
Biedaczowa. Biorą w nim udział zespoły 
wokalne i instrumentalne, soliści i całe ro-
dziny z terenu wsi.

ELIMINACJE GMINNE
I POWIATOWE KONKURSU 

LITERACKO-PLASTYCZNEGO 
„LITERATURA I DZIECI. 

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”
Termin: listopad 
Miejsce: Ośrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym
Organizatorzy: Ośrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym, Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie
Krótki opis: Przedmiotem konkur-
su jest twórczość znaczących i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach porusza-
ją tematykę związaną z podróżowaniem po świecie (realnym i tym w wyobraźni), wiedzą 
o krajach bliskich i dalekich oraz życiu ich mieszkańców. 

LEŻAJSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ 
Termin: 22 października, 25 listopada 
i 15 grudnia, w godz. 17.00 - 19.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK - Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta
Krótki opis: Spotkania poświęcone będą hi-
storii naszej małej ojczyzny, jaką jest Leżajsk 
i ziemia leżajska. W wieczorach o dziejach 
regionu niejednokrotnie udział wezmą zapro-
szeni goście: świadkowie historii, historycy  
i pasjonaci. Prelekcje będą wzbogacone pre-
zentacjami multimedialnymi, filmami i wysta-
wami. Otwarte spotkania skierowane są do 
wszystkich mieszkańców Leżajska i okolic.

JESIENNE SPOTKANIA SZTUKI I SŁOWA
Termin: (każdy piątek listopada, godz.18:00) 
Zakończenie: 4 grudnia, godz. 18:00
06.11.2015r. - autorski wieczór poezji: 
Marian Miłobóg 
13.11.2015r. - autorski wieczór poezji: 
Magdalena Podobińska 
20.11.2015r. - autorski wieczór poezji:
Jerzy Welc 
27.11.2015r. – wieczór poezji wszystkich 
członków Leżajskiego Klubu Poetów
„Na Marginesie” 
04.12.2015r. – koncert finałowy,
promocja kalendarza artystycznego
Krótki opis: Jesienne Spotkania Sztuki i Sło-
wa to impreza, której celem jest promowanie 
lokalnych twórców amatorskiej twórczości 
literackiej oraz grup muzycznych, a także bu-
dowanie tradycji teatralnej. Każdorazowo jest 
to cykl spotkań, odbywających się w piątkowe 
jesienne wieczory, podczas których prezen-
tują się twórcy słowa, muzyki oraz grupy te-
atralne. Przy okazji spotkania podsumowują-
cego twórczość wszystkich poetów Leżajskie-
go Klubu Poetów „Na Marginesie” planowany 
jest koncert finałowy połączony z występem 
grup teatralnych oraz muzycznych. Drukowa-
ny jest również pamiątkowy folder z utworami 
twórców. Foldery wręczane są przybyłym na 
spotkanie gościom.

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI 
„BOŻONARODZENIOWE OZDOBY

CHOINKOWE”
Termin: każdy poniedziałek i czwartek 
listopada oraz 3,7,10 grudnia 
Miejsce: MCK w Leżajsku- pracownie 
plastyczne 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku
Krótki opis: Warsztaty zorganizowane dla 
dzieci, których celem jest popularyzacja zwy-
czajów związanych z Świętami  Bożego Naro-
dzenia. Uczestnicy zajęć artystycznych oprócz 
samodzielnego wykonywania stroików świą-
tecznych i ozdób choinkowych, z prostych 
materiałów plastycznych będą poznawać 
jak powstały ozdoby choinkowe wykonywa-
ne przez nasze babcie oraz współczesne ich 
odpowiedniki. Finałem warsztatów będzie 
kiermasz, na którym zostaną zaprezentowane 
prace dzieci. 

W KRĘGU DZIEWIĘCIU MUZ
Termin: Każdy trzeci piątek miesiąca
(20.11, 18.12) godz. 17.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Krótki opis: W ramach tego cyklu prezento-
wane będą: koncerty instrumentalne, recyta-
cje, wystawy, inscenizacje, zarówno dla dzie-
ci, jak i dla dorosłych. 20 listopada blok tych 
imprez otworzy Noc w bibliotece.

PODSUMOWANIE WYSTAWY ph. 
„ODNALEŹĆ SIEBIE” ORAZ KONKURSU 
PLASTYCZNEGO ZORGANIZOWANEGO 

W RAMACH OBCHODÓW 600-LECIA WSI 
PISKOROWICE

Termin: 22 października 
Miejsce: OK w Piskorowicach
Organizator: OK w Piskorowicach 
Krótki opis: Wieczorne spektakle teatralne 
w wykonaniu amatorskich i zawodowych 
grup teatralnych z Województwa Podkar-
packiego.

BARWY JESIENI
Termin: 22 października 2015r.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury  
w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Podsumowanie konkursu pla-
stycznego dla oddziałów przedszkolnych 
z terenu Gminy Grodzisko Dolne. 

POWIATOWE PREZENTACJE 
KULINARNE DZIECI I MŁODZIEŻY –

SARZYŃSKA JESIEŃ 2015
Termin: 30 października 
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej 
Sarzynie

RECYTATORSKI KONKURS POWIATOWY
Termin: 28 października, godz. 10.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Krótki opis: Konkurs skierowany jest do 
uczniów szkół średnich i gimnazjalnych oraz 
osób dorosłych. Głównym celem konkursu 
jest  popularyzacja wiedzy o twórczości li-
terackiej Haliny Poświatowskiej, kształcenie 
umiejętności interpretacji tekstu i rozwijanie 
technik recytatorskich. 

LISTOPAD

TWORZĘ SIEBIE - WARSZTATY
ROZWOJU OSOBISTEGO

Termin: listopad - grudzień
Miejsce: MCK w Leżajsku 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku
Krótki opis: Celem warsztatów jest reduko-
wanie stresu, zmniejszenie poziomu napięcia  
i uwolnienie negatywnych emocji, podno-
szenie samoświadomości i samooceny, 
rozwijanie umiejętności interpersonalnych, 
poznawanie motywów własnych zachowań, 
introspekcja, rozwijanie spontaniczności 
i lepszej ekspresji samego siebie. Warsz-
taty kierowane są do młodzieży i doro-
słych, którzy mają trudności w stworzeniu  
i utrzymaniu bliskich relacji z innymi (przy-
jaciele, znajomi) lub nie potrafią nawiązać 
takich relacji. Doświadczają powtarzających 
się, niekorzystnych wzorców interperso-
nalnych (konflikty, samotność, rozstania, 
dystans, zazdrość, rywalizacja). Potrzebują 
panować nad swoimi emocjami i zachowa-
niami tak, aby nie krzywdzić, nie prowoko-
wać, nie manipulować innymi. Potrzebują 
rozwinąć swoje umiejętności komunikacji, 
mediacji, asertywności w celu poprawienia 
relacji w szkole, rodzinie, pracy itp.
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97 - ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI W GRODZISKU 

DOLNYM
Termin: 11 listopada 
Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Organizator: Gmina Grodzisko Dolne
Krótki opis: Są to uroczystości przed po-
mnikiem „Żywią i Bronią” w Grodzisku 
- Miasteczku i na cmentarzu parafialnym 
pod obeliskiem „Pamięci tym, którzy cier-
pieli i oddali swe życie za Ojczyznę” oraz 
Msza Święta w Intencji Ojczyzny.

POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI W LEŻAJSKU

Termin: 11 listopada, godz. 12.00
Miejsce: Leżajsk, Bazylika OO. Bernardynów
w Leżajsku
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 
Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku
Krótki opis: W programie uroczystości: Msza 
Święta w intencji Ojczyzny; patriotyczny program 
artystyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu 
Szkół Technicznych w Leżajsku oraz złożenie 
wieńców i kwiatów przy pomniku poległych  
w walkach niepodległościowych.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU - „…BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY…” - 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W KURYŁÓWCE

Termin: 11 listopada 
Miejsce: Msza Św. w Kościele Św. Mikołaja w Kuryłówce, plac przed pomnikiem
w centrum Kuryłówki, Sala widowiskowa - GOK w Kuryłówce.
Organizator: GOK w Kuryłówce, ZS w Kuryłówce, Parafia Tarnawiec 
Krótki opis: W XXI wieku Polska jest krajem 
wolnym i niepodległym, ale nie zawsze tak 
było. Jak uczy historia nasza Ojczyzna wiele 
razy upadała, by na nowo powstać. Obowiąz-
kiem nas żyjących w wolnej Polsce jest, o tym 
pamiętać a młodemu pokoleniu przypominać 
i uczyć patriotyzmu.

WIEM WIĘCEJ I POTRAFIĘ
Termin: listopad-grudzień
Miejsce: MCK w Leżajsku 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku
Krótki opis: „Wiem więcej i potrawie” to 
cykliczne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzie-
ci w wieku 6-12 lat. Podstawowym założe-
niem warsztatów jest stymulowanie rozwoju 
wszechstronnych uzdolnień dziecka w ra-
dosnej atmosferze zabawy poprzez zmysły. 
Będziemy bawić się w myśl starożytnej mak-
symy Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. 
Pokaż, a zapamiętam. Zainteresuj – wówczas 
zrozumiem”.

JAZZ W OK-U
Termin: 13 listopada
Miejsce: Sala kominkowa Ośrodka Kultury
w Nowej Sarzynie
Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej 
Sarzynie

JESIENNE SPOTKANIA TEATRALNE
W GIEDLAROWEJ

Termin: 13-15 listopada 
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOK w Giedlarowej 
Krótki opis: Wieczorne spektakle teatralne 
w wykonaniu amatorskich i zawodowych grup 
teatralnych z województwa podkarpackiego.

KONCERT „RADOŚNI WOLNOŚCIĄ, WOLNI Z RADOŚCIĄ” Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Termin: 11 listopada 
Miejsce: MCK w Leżajsku - sala widowiskowa 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Koncert z okazji rocznicy odzyskania niepodległości pt. „Radośni wolnością 
– wolni  z radością”, w którym udział brać będą zespoły artystyczne działające przy Miej-
skim Centrum Kultury w Leżajsku. Będą to: Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Hajduczki”, 
Grupa Teatralna „Baratario”, Grupa wokalna „Meritum”, Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” oraz 
Zespół Pieśni i Tańca „San” z kapelą. W celu przełamania stereotypów będzie to koncert  
o charakterze radosnego świętowania, pozbawiony patosu i pompatyczności. Program ten 
ma uświadomić mieszkańcom Leżajska, że Święto Niepodległości może mieć radosne, bez-
pretensjonalne oblicze i że może przebiegać w duchu ponadnarodowej przyjaźni. 

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

W WIERZAWICACH
Termin: 8 listopada 
Miejsce: Ośrodek Kultury  
w Wierzawicach
Organizator: GOK, Ośrodek Kultury
w Wierzawicach
Krótki opis: Koncert patriotyczny poprze-
dzony uroczystą Mszą Św. w intencji po-
ległych w obronie Ojczyzny.

ŚPIEWANIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH 
PRZY AKOMPANIAMENCIE PANA 

ZDZISŁAWA ZAWILSKIEGO
Termin: 10 listopada
Miejsce: Sala konferencyjna Muzeum Ziemi 
Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej
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GIEŁDA
KOLEKCJONERSKO - HOBBYSTYCZNA 

Termin: 15 listopada; 20 grudnia
Miejsce: MCK w Leżajsku - atrium taneczne 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku
Krótki opis: Giełda kolekcjonersko-hobby-
styczna, na której można sprzedać, kupić, wy-
mienić wszelkie materiały i obiekty kolekcjo-
nerskie i hobbystyczne (książki, czasopisma, 
opisy, plany, pocztówki, zdjęcia, publikacje 
książki fachowe, armatorskie gadżety, pa-
miątki reklamowe).  

PREMIERA MUSICALU „SKRZYPEK
NA DACHU” – Koncert dobroczynny

Termin: 13 grudnia 
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOK w Giedlarowej 
Krótki opis: Premiera musicalu realizowane-
go przez młodzież i dorosłych z terenu gmi-
ny Leżajsk połączona ze zbiórką środków dla 
dzieci potrzebujących wsparcia. Reżyseria: 
Henryk Hryniewicki – aktor Teatru „Maska” 
w Rzeszowie, przygotowanie wokalne: Anna 
Czenczek – dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej 
w Rzeszowie, choreografia: Karolina Majdan.

PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ
Termin: 20 grudnia
Miejsce: Sala widowiskowa Ośrodka Kultury 
w Nowej Sarzynie
Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej 
Sarzynie

WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH
Z TERENU GMINY LEŻAJSK 

Termin: 21 grudnia 
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOPS, KGW,  
GOK w Giedlarowej 
Krótki opis: Tradycyjna wieczerza wigilijna 
dla osób samotnych z terenu gminy Leżajsk 
połączona z dzieleniem się opłatkiem i wspól-
nym śpiewaniem kolęd.

WIGILIA DLA SAMOTNYCH
Termin: 22 grudnia
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, GOPS, 
GOK  

KOLĘDA Z MAJDANIARZAMI
Termin: 26 grudnia
Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia 
„Majdaniarze”
Organizator: Stowarzyszenie Folklorystyczne 
„Majdaniarze”

WSPÓLNE ŚPIEWANIE KOLĘD
PRZY AKOMPANIAMENCIE

PANA ZDZISŁAWA ZAWILSKIEGO
Termin: 28 grudnia
Miejsce: Sala konferencyjna Muzeum Ziemi 
Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej

POŚNIK U MAJDANIARZY
Termin: 12 grudnia
Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia 
„Majdaniarze”
Organizator: Stowarzyszenie Folklorystyczne 
„Majdaniarze”

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 
Termin: 4 grudnia 
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej
Organizator: WDK w Kolonii Polskiej

MIĘDZYPOWIATOWY FESTIWAL 
PIOSENKI „MIKOŁAJ”

Termin: 6 grudnia
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizator: GOK i GBP w Kuryłówce 
Krótki opis: Festiwal piosenki Mikołaj wrósł 
na stałe w kalendarz imprez GOK. Fenomen 
„Mikołaja” to przede wszystkim tradycja, 
przecież każdy z nas jest ciągle dzieckiem 
i lubi otrzymywać prezenty, a tych pod-
czas festiwalu nie brakuje zarówno dla 
widzów, a przede wszystkim dla uczestni-
ków. Przecież niecodziennie wygrywa się 
rower górski czy tablet, ale rywalizacja nie 
może przysłonić dobrej zabawy i radości, 
którą powinny sprawiać śpiewane piosen-
ki. Z roku na rok przyjeżdża do nas coraz 
więcej talentów wokalnych z nadzieją, że 
może „JA” zdobędę Grand Prix. Zapewne 
nie inaczej będzie w tym roku. 

WIECZÓR ANDRZEJKOWY DLA DZIECI
Termin: 24 listopada 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Krótki opis: Wróżby, gry i zabawy oraz dysko-
teka dla dzieci.

ANDRZEJKOWY WIECZÓR WRÓŻB
Termin: 30 listopada
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej
Organizator: WDK w Kolonii Polskiej

HIT – FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ I TURYSTYCZNEJ
Termin: 21 listopada
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Organizatorzy: Komenda Hufca ZHP Leżajsk i Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Krótki opis: Kulminacyjnym punktem festiwalu był Koncert Galowy, podczas którego nastą-
pi ogłoszenie werdyktu. Koncert galowy odbędzie się o godz. 18. Gwiazdą wieczoru tego-
rocznego konkursu będzie zespół „Cisza jak ta”.

WIŚLANA TRASA ROWEROWA
Termin: 24 listopada
Miejsce: MCK w Leżajsku- sala małych 
form 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku
Krótki opis: Spotkanie z podróżnikiem 
Krzysztofem Totuń 

MIKOŁAJKI DLA DZIECI
Termin: 4 grudnia
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Gry i zabawy oraz mikołajko-
we spotkanie dla dzieci.

GRUDZIEŃ

BIESIADA Z ZESPOŁEM
PIEŚNI I TAŃCA SAN

Termin: 28 listopada 
Miejsce: MCK w Leżajsku- atrium 
taneczne 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku oraz ZPiT „San”

WIECZÓR ARTYSTYCZNY „IDĄ, IDĄ 
ŚWIĘTA...” połączony z JUBILEUSZEM 

50-LECIA KAPELI LUDOWEJ 
„GRODZISZCZOKI”

Termin: 20 grudnia 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: W dniu tym spotykają się  
i prezentują na scenie wszystkie zespoły  
i koła zainteresowań działające pod patro-
natem Ośrodka Kultury. Na program tego 
niezwykłego wieczoru składają się kolędy  
i pastorałki w wykonaniu Młodzieżowej Ka-
peli Ludowej, Zespołu Śpiewaczego „Wio-
la” z Chodaczowa, wigilijno-noworoczne 
widowiska obrzędowe przedstawiane przez 
zespoły regionalne „Grodziszczoki” i „Lesz-
czynka” oraz zaproszone kapele i zespoły  
z innych miejscowości. W tym roku Kapela 
„Grodziszczoki” świętować będzie jubile-
usz 50-lecia działalności artystycznej. 
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IX MIĘDZYNARODOWY HALOWY 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

Termin: 5 grudnia                                          
Miejsce: Nowa Sarzyna 
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Nowej Sarzynie                                  
tel. (17) 241 28 99
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 32 51, fax 241 31 11 
Krótki opis: Turniej będzie rozgrywa-
ny systemem turniejowym w kategorii 
młodzik z udziałem drużyn piłkarskich  
z terenu Powiatu Leżajskiego oraz drużyn 
zagranicznych z Ukrainy. Impreza ma na 
celu popularyzację współzawodnictwa 
oraz wymianę doświadczeń szkoleniowo-
-wychowawczych przez trenerów i działa-
czy sportowych. 

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
„NOWOSARZYŃSKA JEDENASTKA”

Termin: 7 Listopada                           
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 32 51, fax (17) 241 31 11
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 28 99
Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie, Stowarzyszneie Rozwoju 
Zespołu Szkół „Prymus” w Nowej Sarzynie, Grupa Radnych „Nasze Strony” 
Krótki opis: Dystans ok. 11 km, nawierzchnia 20 % asfalt, 80 % terenowa, konfiguracja 
trasy – płaska z jedym niewielkim podbiegiem. 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
W KATEGORII TRAMPKARZ

Termin: 6 grudnia
Miejsce: Nowa Sarzyna 
Organizatorzy: Powiatowe Zrzeszenie 
Zespołów Sportowych w Leżajsku            
tel. (17) 243 61 41
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Nowej Sarzynie - tel. (17) 241 28 99
Krótki opis: Uczestnikami halowych 
piłkarskich rozgrywek są drużyny chłopców 
reprezentujące poszczególne gminy 
wchodzące w skład Powiatu Leżajskiego. 

JESIENNE ZAWODY SPINNINGOWE 
Termin: 18 października
Miejsce: San Rzuchów
Organizator: Polski Związek Wędkarski - 
Koło Nr 18 „San” w Leżajsku
e-mail: pzwlezajsk18@interia.pl

X HALOWE MŁODZIEŻOWE 
MISTRZOSTWA W HALOWEJ PIŁCE 

NOŻNEJ – I ETAP (ELIMINACJE) 
Termin: listopad – grudzień
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizator: Miejsko Zakładowy Klub 
Sportowy „Unia” Nowa Sarzyna
tel. (17) 240 79 75, fax (17) 240 79 78
Urząd Miasta i Gminy W Nowej Sarzynie
tel. (17) 241 32 51, fax (17) 241 31 11
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Nowej Sarzynie tel. (17) 241 28 99

XI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY 
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO
Termin: 5 grudnia, godz. 10
Miejsce: Leżajsk
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku                           
tel. (17) 242 00 33
Krótki opis: Uczestnicy tunieju mają możli-
wość sprawdzenia swoich umiejętności w tej 
królewskiej grze. Wszyscy otrzymują mikołaj-
kowe paczki oraz drobne upominki ufundowa-
ne przez sponsorów. Co roku w zmaganiach 
szachowych bierze udział ponad 200 zawod-
ników. 

MIKOŁAJ NA WODZIE
Termin: 7 grudnia
Miejsce: Leżajsk 
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Leżajsku 
Pływalnia Miejska OCEANIK
tel. (17) 242 01 18, fax (17) 242 03 02

SZACHOWY TURNIEJ DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY – MIKOŁAJKI 2015

Termin: 5 grudnia 
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Miejsko Zakładowy Klub 
Sportowy „UNIA” Nowa Sarzyna            
tel. (17) 24 11 070
Szkoła Podstawowa w Nowej Sarzynie

PAŹDZIERNIK

GRUDZIEŃ

LISTOPAD

Imprezy
sportowe

październik - grudzień 2015
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26 września br. na scenie sa-
rzyńskiego Domu Kultury miała 
miejsce niecodzienna uroczy-
stość. Obchodząca jubileusz  
25-lecia Kapela Ludowa „Maj-
daniarze” przywitała gości krót-
kim koncertem. Następnie głos 
zabrał założyciel i lider zespo-
łu Roman Kostyra. Opowiadał  
o muzykach, których przewinę-
ło się przez ćwierć wieku 130,  
o występach, których było nie-
mal 860. 

Kapela często występowała 
na antenie radiowej regionalnej 
i ogólnopolskiej: w „Kierma-
szu pod kogutkiem”, audycjach: 
„Burczy bas”, „Wieści”, „Na przy-
piecku”. Przez długie lata „Maj-
daniarze” zajmowali czołowe 
pozycje na rzeszowskiej liście 
kapel. Czterokrotnie uczestni-
czyli w Ogólnopolskim Festiwa-
lu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu n. Wisłą, gdzie za 
każdym razem byli wyróżniani. 
Zespół brał też udział w Świa-
towych Festiwalach Zespołów 
Polonijnych, które cyklicznie 
odbywają się w Rzeszowie, gdzie 
występował z kapelą „Krako-
wiak” z Bostonu oraz wieloma 
innymi zespołami. Zespół kon-
certował w niemal całej Polsce, 
występował też w USA, Holan-
dii, Francji, Niemczech oraz na 
Ukrainie, Litwie i  Łotwie. Ka-
pela oraz jej lider są laureatami 
licznych nagród i wyróżnień. 
Roman Kostyra posiada hono-
rowe tytuły „Mecenasa Kultury 
Ludowej” i „Społecznika Roku”. 
W 1998 roku dostał nagrodę 
im. Franciszka Kotuli. Z okazji 
35-lecia pracy twórczej otrzymał 
odznaczenie Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego „Za-
służony dla Kultury Polskiej”.

Kapela, podobnie jak jej lider, 
również otrzymała tytuł „Mece-
nasa Kultury Ludowej”. Dostała 
też nagrody: Powiatu Leżajskie-
go, Wojewody Podkarpackiego 
oraz Programu I Polskiego Ra-
dia.

Po przybliżeniu zebranym 
historii zespołu, Roman Kostyra 
otrzymał gratulacje podzięko-
wania: w imieniu senator Janiny 
Sagatowskiej od przedstawicielki 

jej biura Kamili Piech, w imieniu 
Powiatu Leżajskiego od członka 
zarządu Lucjana Czenczka, od 
dyrektorów nowosarzyńskich in-
stytucji Kultury Grażyny Wadas 
i Bogusława Rupa oraz od dyrek-
tora Ośrodka Kultury w Gaci Ry-
szarda Hanejki, który przed laty 
grał w „Majdaniarzach”. Wyrazy 
uznania otrzymał też od zaprzy-
jaźnionego Zespołu Śpiewaczego 
i Kapeli „Sarzynioki”, których 
koncertem występy sceniczne się 
zakończyły. Następnie Roman 
Kostyra poczęstował gości jubi-
leuszowym tortem, po czym za-
prosił do wspólnej biesiady.

A tak to się zaczęło…
Stowarzyszenie Folklorystycz-

ne „Majdaniarze” powstało w No- 
wej Sarzynie w kwietniu 1997 
roku. Jest to powstanie formal-
ne, bowiem Stowarzyszenie jest 
kontynuatorem działalności Ka-
peli Ludowej, występującej pod 
tą samą nazwą od 1990 roku. 
Stowarzyszenie przejęło wszyst-
kie imprezy dotąd organizowa-
ne przez Kapelę, wniosło też do 
wspólnej historii kilka nowych 
inicjatyw.

W 1990 roku Roman Kosty-
ra występujący w zespole ludo-
wym Lasowiak, działającym 
przy stalowowolskim Domu 
Kultury, zapragnął prowadzić 
własną kapelę. Powstała ona  
w Nowej Sarzynie w domu pry-
watnym Kostyry, przyjmując 
nazwę „Majdaniarze”. Począt-
kowo była to kapela rodzinna. 
Występowali w niej przedstawi-
ciele czterech rodzin: Kostyrów, 
Gumieniaków, Hałasów i Piąt-
ków. Przez 15 lat działalności 
skład kapeli ulegał zmianom. 
Łącznie występowało w niej 
około 50 osób, nie tylko z Nowej 
Sarzyny czy najbliższych okolic. 
Czesława i Jan Gumieniakowie 
z Łętowni, Józef i Katarzyna 
Kostyrowie również z Łętowni, 
Stanisław (Ostrów), Józef (Gać) 
, Andrzej i Zenon Piątkowie 
(Nowa Sarzyna), Zenon Woj-
tanowski (Sarzyna), Stanisław 
Żuraw (Łukowa), Antoni (Nowa 
Sarzyna), Franciszek (Gwizdów), 
Jan (Biedaczów) Hałasowie, Ma-

25-lecie Kapeli Ludowej „Majdaniarze”
rian Reczek (Nowa Sarzyna), 
nieżyjący od 1.1.1998 Wojciech 
Paszek (Janda - Nowa Sarzyna), 
Jan Cwynar (Gać), Maria Wnęk 
(Sarzyna), Jan Jakielaszek (Gać), 
Weronika Kuczek (Nowa Sarzy-
na), nieżyjący już Piotr Ożóg 
(Tarnogóra), Henryk Drzewicki 
(Nowa Sarzyna), zmarły dwa lata 
temu Kazimierz Śmiałek (Wól-
ka Grodziska), Ryszard Hanejko 
(Przeworsk), Józef i Elżbieta Ko-
lano (Nowa Sarzyna), Andrzej  
i Zbigniew Chorzępowie (Nowa 
Sarzyna), Dariusz Wasilewicz 
(Nowa Sarzyna), Jan i Maria 
Cebulowie (Kolbuszowa), Jerzy 
Wrona (Kolbuszowa), Stefan 
Franczyk (Rzeszów), Edward 
Dubiel (Janda), Jan Płachta 
(Janda), Anna Paszek (Sarzyna), 
Anna Pigulska (Sarzyna), Woj-

ogłoszenie płatne

ciech Padowski (Ruda Łańcuc-
ka), Bogumiła Zebzda (Sarzyna), 
Ewelina Łuczak (Sarzyna). To 
tylko część muzyków i śpiewa-
ków związanych przez te lata  
z kapelą. Przewinęło się również 
sporo osób, którzy występowali  
w kapeli sporadycznie, przy okazji 
imprez, nagrań. Wymienieni re-
prezentują cztery pokolenia twór-
ców ludowych. Rozpiętość wieku 
jest bardzo duża.

Stowarzyszenie Folklorystycz-
ne Majdaniarze, a wcześniej Ka-
pela, jest organizatorem kilku 
imprez cyklicznych zapowiada-
nych w informatorze kulturalnym 
Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Rzeszowie. Pierwszą i najstar-
szą jest „Maj – Danówka”, inne to 
np. Międzynarodowe Spotkania 
Poetów „Wrzeciono” czy Pożegna-
nie Wakacji. 

Stowarzyszenie Folklorystycz-
ne Majdaniarze stale współ-
pracuje z Ośrodkami Kultury 
i zespołami ludowymi m.in. 
z Grabownicy, Gaci Przewor-
skiej, Janowa Lubelskiego, Kol- 
buszowej, Kamienia, Woje-
wódzkim Centrum Kulturalnym  
w Przemyślu, Towarzystwo Przy-
jaciół Wąglan.

Od marca 1998 Stowarzysze-
nie jest gospodarzem comiesięcz-
nych „Czwartkowych Podwieczor-
ków z Majdaniarzami. Do dnia 
31 grudnia 2006 roku odbyło się 
ponad 126 spotkań.
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7 września br. odbyła się 
uroczystość objęcia stanowiska 
przez nowego Komendanta Po-
wiatowego Policji w Leżajsku 
podinspektora Witolda Furgałę. 
Obejmujący stanowisko Komen-
dant odebrał akt powołania z rąk 
Pierwszego Zastępcy Podkarpac-
kiego Komendanta Wojewódz-
kiego Policji. W uroczystości tej 
wzięli udział: Starosta Leżajski 
- Marek Śliż, Prezes Sądu Rejo-
nowego – Dorota Rutkowska, 
szefowa Prokuratury Rejonowej 
w Leżajsku – Lucyna Pełka, Ko-
mendant Powiatowy PSP w Le-
żajsku bryg. Bogdan Kołcz oraz 
burmistrzowie i wójtowie gmin 
wchodzących w skład Powiatu 
Leżajskiego.

■ Małgorzata Kurasz: Czy 
mógłby Pan w skrócie przed-
stawić swój życiorys zawodowy 
oraz opowiedzieć naszym Czy-
telnikom trochę o sobie?

Obecnie mieszkam w Jarosła-
wiu, ale pochodzę z Lubaczowa. 
Przed pracą w Policji przez 8 lat 
byłem nauczycielem w Szkole 
Podstawowej, z racji mojego wy-

kształcenia – ukończyłem studia 
pedagogiczne. Potem moje życie 
zawodowe związałem z Policją 
– po ukończeniu Szkoły Poli-
cyjnej w Szczytnie rozpocząłem 
pracę w Komendzie Rejonowej 
w Lubaczowie w pionie prewen-

cji (luty 1991 r.). Później był Ja-
rosław, gdzie zajmowałem się 
przestępstwami gospodarczymi, 
a potem kierowałem rewirem 
dzielnicowych. Kolejny etap  
w moim życiu zawodowym  
z powrotem związany był z Lu-
baczowem – objąłem tam stano-

wisko Pierwszego Zastępcy Ko-
mendanta Powiatowego.  Dalsza 
moja kariera zawodowa to służ-
ba w Oddziale Prewencji Po-
licji w Rzeszowie, a następnie  
w Zespole Skarg i Wniosków 
Wydziału Kontroli KWP w Rze- 
szowie. Od grudnia 2014 r. pełni-
łem obowiązki Zastępcy Komen-
danta Powiatowego w Jarosławiu 
zajmując się zagadnieniami pre-
wencyjnymi, a od marca 2015 r. 
już, jako Pierwszy Zastępca – za-
gadnieniami kryminalnymi. 

Z kolei od 9 lipca 2015 r. 
powierzono mi obowiązki Ko-
mendanta Powiatowego Policji  
w Leżajsku, a 7 września zosta-
łem formalnie powołany na to 
stanowisko.

■ Praca w policji jest na 
pewno trudna i odpowiedzial-
na. Czy w ciągu trwania swojej 
służby w Policji miał Pan jakieś 
trudne, specyficzne sprawy,  
o których pamięta Pan do dziś?

Praca Policjanta w związku 
ze swym charakterem jest bar-
dzo stresująca. Cierpliwość, od-
porność na stres, asertywność, 

komunikatywność i dobry stan 
zdrowia to absolutnie niezbęd-
ne atrybuty kandydata do pracy. 
Wielu chłopców marzy o pracy 
w grupach antyterrorystycznych, 
Centralnym Biurze Śledczym, 
czy też w prewencji, ale życie jest 
brutalne – nie każdy może wstą-
pić do Policji. 

Moim zdaniem największe 
emocje zawsze towarzyszą nam 
w początkach naszych dróg za-
wodowych. Tak również było  
i w moim przypadku. Pamię-
tam do dziś pierwsze dni mojej 
pracy w Lubaczowie, gdzie, jako 
młody oficer, prosto po szkole  
w Szczytnie, pełniąc jeden ze 
swoich pierwszych dyżurów na 
stanowisku kierowania trafił mi 
się od razu przypadek zabójstwa. 
To zdarzenie wywarło na mnie 
duży wpływ, ponieważ wyma-
gało ode mnie ogromnej odpo-
wiedzialności za podejmowane 
działania, a przecież nie miałem 

jeszcze wtedy stosownego do-
świadczenia.

Innym przypadkiem, który 
zapamiętałem, choć z goła z in-
nych powodów, to był czas mojej 
pracy w oddziale prewencji, gdy 
jako dowódca kompanii brałem 
udział w przywracaniu naruszo-
nego porządku i bezpieczeństwa 
w Przemyślu gdzie na mieście 
starli się pseudokibice Czuwaju 
i Polonii.

Każdy dzień Policjanta jest 
inny, niesie ze sobą inne zdarze-
nie wymagające indywidualnego 
podejścia oraz czujności i odpo-
wiedzialności.

■ Jakie problemy ma leżaj-
ska policja, czyli innymi słowy, 
jakich przestępstw w Powiecie 
Leżajskim jest najwięcej?

Siatka przestępstw w Powie-
cie Leżajskim pokrywa się z ro-
dzajem przestępstw na terenie 
Województwa Podkarpackiego 
czy nawet całego kraju. Zdecy-
dowanie najwięcej jest kradzie-
ży, włamań, uszkodzeń mienia, 
a także przestępstw czy też wy-
kroczeń drogowych. Policjanci 

starają się na bieżąco wszystkim 
tym przypadkom przeciwdziałać 
na miarę naszych możliwości. 
Należy jednak pamiętać, iż jed-
nostka w Leżajsku nie jest duża 
– to 106 funkcjonariuszy, którzy 
muszą zabezpieczyć cały powiat.

Od siebie mogę dodać, iż  
w tym czasie, gdy kieruję tą Ko-
mendą, zauważam, iż zaangażo-
wanie Policjantów w pracy jest 
naprawdę duże. Podkreślić na-
leży także, iż bycie Policjantem 
nie kończy się wraz z zakończe-
niem godzin służby. I tej zasa-
dzie zdecydowanie hołdują nasi 
Policjanci – interesują się zagad-
nieniami przestępczymi także 
po swojej pracy, interweniują  
i reagują w każdych sytuacjach, 
gdy widzą, że dzieje się coś złego 
w otoczeniu.

■ Z ogólnokrajowych ba-
dań wynika, że Policja cieszy 
się dużym zaufaniem Polaków. 
Mimo to komunikacja między 

Nowy Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku

Kilka pytań do nowego
Komendanta:
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Nowy ambulans w SP ZOZ
Leżajski Szpitalny Odział Ratunkowy został doposażony w ambulans marki Mercedes.

Zakup karetki był możliwy dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu szpitala oraz 
środkom przekazanym w ramach dofinansowania przez Powiat Leżajski, samorządy z terenu 
powiatu oraz przedsiębiorców, w tym: Powiat Leżajski: 100 000,00 zł, Miasto i Gmina Nowa 
Sarzyna: 44 000,00 zł, Gmina Leżajsk: 40 200,00 zł, Miasto Leżajsk: 30 000,00 zł, Gmina 
Kuryłówka: 11 566,00 zł, Gmina Grodzisko Dolne: 16 484,00 zł, Miejski Zakład Komunalny  
Sp. z o. o. w Leżajsku: 4 000,00 zł, Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.: 3 000,00 zł. 
Łączna wartość zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem to 359 628,45 zł. 

Ambulans wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy, m. in. (respirator, defibry-
lator, pompę infuzyjną, ssak, nosze samojezdne) oraz posiada niezależne źródło ogrzewania 
i klimatyzację. Takie wyposażenie daje możliwość skutecznego monitorowania stanu zdrowia 
pacjenta i zwiększa efektywność niesionej pomocy.

Dyrekcja SP ZOZ w Leżajsku w imieniu własnym i pacjentów dziękuje wszystkim sponsorom 
za udział w tak ważnym dla mieszkańców powiatu przedsięwzięciu.

Podkarpaccy strażacy i ra-
townicy medyczni ze szpitala w 
Leżajsku będą współpracować 
w sytuacji zagrożeń z udziałem 
czynnika chemicznego, biolo-
gicznego i radiacyjnego. Poro-
zumienie w tej sprawie zostało 
podpisane 25 września br, a zes- 
pół ratownictwa medycznego 
wpisano do wojewódzkiego pla-
nu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego, opracowanego 
przez Wojewodę Podkarpackie-

go. Porozumienie zostało pod-
pisane pomiędzy Podkarpackim 
Komendantem Wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej 
- nadbryg. Bogdanem Kuligą 
a dyrektorem Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku Maria-
nem Furmankiem. Wszystkie 
strony porozumienia dążyły do 
takiej współpracy, ponieważ wi-
działy konieczność prowadze-
nia wspólnych przedsięwzięć 

w ramach współdziałania przy 
realizacji zadań z ratownictwa 
medycznego oraz chemicznego 
i ekologicznego. Podpisany do-
kument ustala zasady i zakres 
współpracy. „To ważne podczas 
prowadzenia równoczesnych 
działań strażaków i ratowników 
medycznych w miejscu zdarze-
nia, w którym doszło do uwol-
nienia substancji niebezpiecz-
nych” – podkreślił Podkarpacki 
Komendant PSP nadbryg. Bog-
dan Kuliga.

Zespół ratownictwa medycz-
nego ze szpitala w Leżajsku bę-
dzie posiadał większe wyposaże-
nie niż zwykły zespół ratownic-
twa medycznego, aby jednora-
zowo zaopatrzyć do 20 poszko-
dowanych w miejscu zdarzenia,  
w tym 5 ciężko, bez uzupełniania 
sprzętu w bazie.

To jedyny w skali kraju, for-
malnie wpisany do wojewódz-
kiego planu działania Państwo-
wego Ratownictwa Medycznego, 
zespół ratownictwa medycznego 
ściśle dedykowany do współpra-
cy z grupą specjalistyczną ratow-
nictwa chemiczno-ekologiczne-
go PSP.

SP

Porozumienie straży pożarnej
i ratownictwa medycznego

społeczeństwem a Policjantami 
szwankuje. Wiele przestępstw  
i wykroczeń nie jest zgłasza-
nych, bo nie wierzą, że Policja 
może im pomóc. Wielu nawet 
nie wie, kto jest ich dzielnico-
wym. Co robicie w tym temacie, 
aby poprawić tę sytuację?

Najlepszym sposobem na 
wzrost zaufania do Policji, jest 
według mnie, systematyczna 
praca, która przynosi najlepsze 
efekty: praca wykrywcza pozwa-
la na rozliczanie karne sprawców 
przestępstw, działania prewen-
cyjne wpływają pozytywnie na 
obniżenie  ilości przestępstw.  

Co do kwestii znajomości 
dzielnicowych to w dużej mierze 
zależy to również od obywateli. 
W gminach są Komisariaty/Po-
sterunki, a także punkty przy-
jęć, gdzie Policjanci przyjmują 
mieszkańców. Zawsze warto 
porozmawiać z Policjantem, nie 
tylko przy okazji zgłoszenia ja-
kiegoś przestępstwa czy wykro-
czenia. Warto także wiedzieć, 
kto jest w naszej okolicy dziel-
nicowym, – bo przecież instytu-
cja dzielnicowego ma zapewnić 
mieszkańcom szybszy i bezpo-
średni kontakt z Policją.

■ A teraz pytanie z innej 
dziedziny: jak układa się Panu 
współpraca z samorządami po-
wiatowym i gminnymi?

Jestem tutaj od niedawna, 
bo dopiero od lipca, ale życzył-
bym sobie, by ta współpraca 
układała się tak dobrze, jak do 
tej pory. Zauważam ogromną 
przychylność tutejszych włoda-
rzy i wsparcie przy podejmowa-
nych przeze mnie działaniach. 
Zdecydowanie mogę stwierdzić, 
iż współpraca moja z Zarządem 
Powiatu Leżajskiego czy też wój-
tami i burmistrzami układa się 
bardzo dobrze.

■ I ostatnie pytanie: Planuje 
Pan jakieś zmiany w funkcjono-
waniu Komendy Powiatowej? 

Nie planuję żadnych drastycz-
nych zmian organizacyjnych. 
Uważam, iż nie należy psuć tego 
co dobrze działa i funkcjonuje. 
Mam pomysł, aby w przyszłości 
utworzyć tzw. Referat Wspoma-
gający, którego zadaniem będzie 
realizacja zagadnień logistycz-
nych, co na pewno odbędzie się 
z korzyścią dla Komendy i pe-
tentów.

Podkreślę raz jeszcze, iż zado-
wolony jestem z pracy leżajskich 
Policjantów, a przede wszystkim 
ogromnie cenie sobie współpra-
cę z moim Pierwszym Zastępcą 
– młodszym inspektorem Wa-
cławem Sobolem – jego wiedza 
i doświadczenie to cenna pomoc 
dla mnie. Wierzę, że lokalna spo-
łeczność docenia pracę leżajskich 
Policjantów, bo przecież praca  
w Policji to służba społeczeństwu. 
Dziękuję za rozmowę.
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Lato powoli zbliża się do koń-
ca, a my ciągle mamy niedosyt 
podróży. Tym razem mając kilka 
dni urlopu, stawiamy na naszego 
Burgmana. Zadajemy sobie jed-
nak pytania, ile możemy przeje-
chać kilometrów, by nasza kolej-
na przygoda nie została okupio-
na obolałymi czterema literami. 
W końcu natrafiamy na genialną 
informację. 13-15 września po 
raz 24 w Kalocsa na Węgrzech 
odbędzie się Papryka Fesztival. 
Po kilku dniach jedziemy już do 
naszych bratanków, śladem wina, 
gulaszu i papryki. Przekraczamy 
granicę węgierską. Kilkadziesiąt 
kilometrów dalej zatrzymujemy 
się w okazałej winnicy, która 
zwabiła nas dorodnymi grona-
mi. Napełniamy sakwy, robimy 
zdjęcia i jedziemy do stolicy Wę-
gierskich win. Tutaj na zbiegu 
Bodrogu i Cisy, u podnóża wul-
kanicznej góry leży Tokaj, gdzie 
w XIII wieku król Bela IV osiedlił 
włoskich winiarzy. To oni założy-
li pierwsze winnice. Korzystając 
z informacji turystycznej szybko 
znajdujemy pensjonat, w którym 
pozbywamy się motocyklowe-
go wdzianka i kurzu z naszych 
gardeł. Po chwili jesteśmy już na 
głównym deptaku miasta odwie-
dzając kolejne sklepiki. W cen-
trum, tuż przy fontannie rado-
snego Bachusa mieszczą się piw-
nice Rakoczego. Tutaj korono-
wano w 1526 r. Jánosa Szapolyai, 
szwagra i zięcia Zygmunta Sta-
rego. Nieco dalej przy głównym 
placu wznosi się barokowy ratusz 
i kościół z początków XX wieku. 
Po przejściu kolejnej uliczki, któ-
rej pilnuje Św. Jan Nepomucen 
natrafiamy na otwartą winiarnię. 

W piwnicach Himesudvar setki 
butelek czeka na klientów. Wcho-
dzimy do kamiennych podzie-
mi, które wypełniają drewniane 
beczki. Niestety ceny nas odstra-
szają. Nadrabiamy wszystko po 
drugiej stronie ulicy. Po chwili 
degustujemy cały wachlarz To-
kajskich win. Tokaj Furmint to 
białe półsłodkie wino, które wy-
jątkowo przypadło nam do gustu, 
również ze względu na cenę - 100 
forintów, czyli- 1,40 zł za lampkę. 
Potem był półwytrawny Furmint, 
owocowy Muscat, wytrawny To-
kaj Samorodni i „Król win i wino 
królów” Tokaj Aszu. 

Nowy dzień przywitał nas 
wspaniałą pogodą. Jeszcze krótki 
spacer uliczkami Tokaju, ostatnie 
zakupy i ruszamy dalej. Mijamy 
Nyiregyhaze, Debreczyn i jakże 
często odwiedzane przez Pola-

ków Hajduszoboszlo. Za nami 
250 km. Naszym kolejnym, ku-
linarnym celem jest Szolnok. 
To ciche i spokojne miasteczko, 
leżące poza turystycznymi szla-
kami tylko raz w roku przyciąga 
tłumy turystów. To właśnie we 
wrześniu organizowany jest tutaj 
festiwal gulaszu. Niestety mamy 
pecha. Ze względu na znacz-
ną ilość okolicznych festiwali, 
Gulasfesztival odbył się tydzień 
wcześniej. Nasze poszukiwania 
gulaszu w okolicznych restaura-
cjach, również, o dziwo kończą 
się fiaskiem. Nie możemy zrozu-
mieć, dlaczego, w gulaszowej sto-
licy nie można zamówić tej naro-
dowej potrawy. A może wszyscy 
mają już dość po dwudniowym 
obżarstwie? Ale nie ma tego złe-
go, co by na dobre nie wyszło. 
Kucharz z pobliskiej restauracji 

specjalnie dla nas przyrządzi gu-
lasz. Wykorzystujemy czas ocze-
kiwania na obejrzenie centrum 
miasta. W końcu jest. Gorący, 
pachnący, świeżutki, doskona-
ły! Na koniec pamiątkowa fotka  
z korpulentnym szefem kuchni.

Jedziemy dalej. Mijamy nie-
kończące się pola kukurydzy 
i dojrzewającego słonecznika.
Wieczorem, jesteśmy u celu na-
szej podróży. Idziemy w stronę 
deptaka, skąd dobiega muzyka. 
Udekorowany paprykami pasaż, 
liczne stoiska utwierdzają nas 
w przekonaniu, że rusza - Ka-
locsa Paprika Fesztival. Przy 
okazji znajdujemy nocleg, par-
kując motory w garażu gospo-
darza. Dzisiaj festiwal, różnie 
bywa - dodaje jego córka. Przez 
kolejne godziny oglądamy stra-
gany z regionalnymi wyrobami 
i degustujemy lokalne wyroby. 
Oczywiście dominuje papryka.  
A co można z niej zrobić, poza 
paprykowym warkoczem de-
korującym stragany, kuchnie  
i obejścia? Pasty, przeciery, kon-
centraty, faszerować (np. kiszoną 
kapustą – mniam!), sproszkować, 
posiekać, dodać do salami, kieł-
basy i wódki, do gulaszu i zupy 
rybnej, zjeść na kanapce i bez ka-
napki. Wieczorem ożywa główna 
scena i kolejne stragany. Późno  
w nocy wracamy do pensjonatu.

Rano na placu Świętej Trój-
cy, odkrywamy drugie oblicze 
miasta. Tutaj znajduje się kate-

Śladem wina i papryki - Węgry

z Ireneuszem Wołkiem

Piwnice Tokaju Paprykowe wieńce

Winobranie Dojrzewający Tokaj

Burgman, deszcz i my Bachus na tokajskim rynku
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dra, pałac biskupi, seminarium, 
obserwatorium astronomiczne  
i muzeum papryki. Niestety, tu 
zakaz wstępu, tam remont albo 
zamknięte. W kościele Św. Szcze-
pana uczestniczymy we mszy, 
gdzie zostanie poświęcony pa-
prykowy wieniec, a wszystko to 
w towarzystwie władz miasta 
odzianych w czerwone, haftowa-
ne peleryny.

W końcu główna atrakcja festi-
walu - konkurs kulinarny. W bia- 
łych czapkach, jak przystało na 
szacownych przedstawicieli sma-
kowitego fachu, po festiwalowym 
placu przechadza się wysoka ko-
misja. Im większy brzuch jurora, 
tym większy szacunek i pewność 
wieloletniego doświadczenia. 
Trasa komisyjnej przechadzki 
wiedzie wzdłuż szeregu stano-
wisk, w których najważniejszy 
jest kocioł, a właściwie bogracz. 
Bo bogracz (węg. bogrács) to nie 
danie, a rodzaj kociołka do przy-
rządzania potraw nad ogniskiem. 
A co w środku? Mięso - wszelkiej 
maści, baranie głowy i kurze 
grzebienie, ryby, kapusta, ser, 
ziemniaki i oczywiście papryka. 
A mistrzowie kulinarnego rze-
miosła, dwoją się i troją uzbrojeni 
w chochle, noże, tasaki, mniejsze 
i większe łychy lub łyżki. Sieka-
ją, wrzucają, mieszają i próbują. 
Dla zaostrzenia apetytu, Papri-
kapalinka - wódka - oczywiście  
z papryką. A jak odróżnić pa-
pryki? Smak słodkiej édes, trud-
no pomylić ze smakiem ostrej 
csípős, ale i na krzaku łatwo je 
rozpoznać. Różnią się charak-

terem - ostra śmiało sterczy ku 
górze, zaś słodka zwisa w dół. 
Niestety pogoda się załamu-
je, niwecząc nastrój oficjalnych 
uroczystości w towarzystwie 
konnych Hajduków. Ogranicze-
ni motocyklowym bagażem, nie 
wiele możemy kupić. Ale i tak 
w naszych reklamówkach lądują 
bawełniane woreczki wypełnione 
„czerwonym złotem Węgier”.

Opuszczamy paprykową sto-
licę. Przed nami kolejne 300 km 
w strugach deszczu. Wracamy na 
północ. Za Budapesztem deszcz 
ustaje, choć marna to pociecha 
przy spadającej temperaturze. 
Wieczorem jesteśmy w tak chęt-
nie odwiedzanym przez Polskich 
turystów mieście. Turecka prze-
szłość, węgierska teraźniejszość, 
braterska przyjaźń i Egri Bikaver 
- to może być tylko Eger. Znajdu-
jemy przyjemny pensjonat w Do-
linie Pięknych Dziewic, Kobiet, 

Pań - zwał jak zwał - ale dolina 
piękna. „Nie zna Węgier ten, kto 
nie napije się wina z beczki w Do-
linie Pięknej Pani”. Powiedzenie 
to potraktowaliśmy bardzo do-
słownie. Pierwszy raz poszukuje-
my gwarnego miejsca, gdzie gra 
muzyka, a znalezienie takowego 
miejsca nie jest wcale oczywiste. 
Zaglądamy do licznych winiarni 
wykutych w skale. Wybór pada 
na winiarnię „Borozoja” skąd do-
biegają chóralne śpiewy. Wcho-
dzimy w głąb skalnego urwiska 
i siadamy przy masywnej ławie 
na końcu sali. Dalej, już tylko 
drewniane beczki, w których 
dojrzewają szlachetne trunki.  
W Egerze produkuje się 4 rodzaje 
win: białe - Muskotály i Leányka 
oraz czerwone - Bikavér (słynny 
Egri Bikaver) i Médoc Noir. Za-
mawiamy wina przy barze - tutaj 
obowiązuje samoobsługa - i daje-
my się ponieść atmosferze miej-

sca. W XVIII wieku w Egerze 
sprzedawano wino również na 
hausty - kto nie miał na dzbanek 
lub był pod ścisłą kuratelą mał-
żonki wsadzał gębę pod kurek  
i pił tyle ile się zmieści. Gdzienie-
gdzie zachował się nawet dawny 
pogański rytuał strącania odro-
biny wina na ziemię, aby przod-
kowie też się z nami napili. Ach 
te tradycje, gdzie wina dostatek! 
Ponoć sama nazwa „Dolina Pięk-
nej Pani” wywodzi się z tego, że 
każda pani staje się tutaj piękna, 
a im więcej wina i szalonej cy-
gańskiej muzyki, tym bardziej. 
Brzuchy zgłodniały to i my zmie-
niliśmy lokal. Po północy wszyst-
kie knajpy zamieniły się już  
w gwarne przybytki wzajemnego 
uwielbienia. Nawet nie zauważy-
liśmy, że kelner mówi po polsku. 
Spełnieni i napełnieni wracamy 
do naszego pensjonatu o jakże 
trafnej nazwie Bachus. 

Na zakończenie naszego wy-
jazdu postanawiamy obejrzeć 
z bliska winnice. Idziemy co-
raz wyżej i wyżej zanurzając się 
pomiędzy tysiącami winnych 
krzewów. Nie możemy się po-
wstrzymać. Co chwilę z błogo-
ścią połykamy kolejne grona. Na 
dodatek mamy szczęście. Natra-
fiamy na winobranie. Kilkanaście 
osób precyzyjnie obcina i układa 
dorodne kiście w plastikowych 
wiadrach. Szybko znajdujemy 
wspólny język - migowy - i uzy-
skujemy pozwolenie na fotogra-
fowanie i filmowanie. Tak mijają 
kolejne trzy godziny. 

Pora wracać. Pozostawiamy za 
sobą kraj wina, papryki i gulaszu. 
Kraj: sympatycznych, gościnnych 
ludzi, którzy robili wszystko, by 
nasz pobyt był niezapomnianym 
przeżyciem, a częste wizyty w lo- 
kalach nie zrujnowały naszych 
kieszeni. Bo Węgry to nie tylko 
Budapeszt, to przede wszystkim 
Węgrzy, którzy od lat, pomimo 
bariery językowej, doskonale 
wpisują się w powiedzenie „Po-
lak, Węgier, dwa bratanki, i do 
szabli i do szklanki”.

Tekst, zdjęcia - Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

you tube - Niezwykly Świat - Węgry 

Węgierski oryginał Węgierskie złoto

Gdaaakający gulasz Dolina Pięknej Kobiety - winiarnie wykute w skałach

Gulaszowy MasterChef Csípős - śmiało sterczy ku górze
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W niespełna kilka miesięcy 
po udanym debiucie w Teatrze 
„Maska”, zespół „White Socks” 
wydał swoją pierwszą płytę za-
tytułowaną „Three Monkeys”. Po 
przesłaniu jej do redakcji Pol-
skiego Radia Rzeszów, młodzi 
muzycy z Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku: Patryk Ma-
teja – wokalista i gitarzysta, Pa-
weł Banach – perkusista i Patryk 
Kleczkowski – gitarzysta basowy 
otrzymali zaproszenie od Kie-
rownika Redakcji Muzycznej Je-
rzego Szlachty do  programu pt. 
„Rock Noc”. 15 lipca br. o godzi-
nie 20.00 White Socksi  spotkali 
się „na żywo” ze słuchaczami.  
W trakcie audycji zaprezentowa-
li kilka utworów z pierwszej pły-
ty - tytułowy „Three Monkeys”, 
a także kolejne: „What do Cy-
borgs Dream about?” oraz „An-
gel”. Podczas wywiadu, młodzi 
muzycy, zwierzyli się ze swoich 
planów wyjazdu na koncert do 
Niemiec, a ponieważ marzenia 
się spełniają, już na początku 
sierpnia byli w drodze do Tun-
zenberga w Bawarii. Na festiwal 
„Tanz am Berg” zespół otrzymał 
zaproszenie od Georga Maiera 
– perkusisty zespołu „A.T.M.”, 
reprezentującego stowarzysze-
nie „Kulturbraueri Tunzenberg”. 
Koncert, który rozpoczął się  
22 sierpnia 2015r. o godz. 14. 00 
trwał nieprzerwanie do póź-
nych godzin nocnych. „White 
Socks” był jedynym zespołem, 
który reprezentował nasz kraj. 
W górzystej, słonecznej Bawa-
rii, w miejscowości oddalonej 
o 1200 km od Leżajska, młodzi 
muzycy spotkali się nie tylko  
z bardzo ciepłym przyjęciem, ale 
wręcz żywiołową reakcją ze stro-
ny uczestników koncertu. Ba-
warczycy znakomicie bawili się 
słuchając klasycznego rocka oraz 

oryginalnej muzyki z repertuaru 
zespołu. Była to również okazja 
do wymiany doświadczeń z nie-
mieckimi rówieśnikami z zespo-
łów: „A.T.M.”, „DTO” oraz „Cra-
ving Sun”, którzy tworzą podob-
ną gatunkowo muzykę. W  dzień 
odjazdu, lidera zespołu – Patryka  
Mateję  spotkała  niespodzianka 
w postaci niezwykłego prezentu, 
jakim była nowa gitara, którą 
podarował mu jeden z mieszkań-
ców Tunzenberga, zauroczony 
jego grą w zespole oraz solowym 
występem akustycznym. Dnia  
23 sierpnia br. zespół był już w 
drodze powrotnej do Polski. 
Obdarowani prezentami, pełni 
wrażeń i nowych doświadczeń, 
a także marzeń o wspaniałym 
sprzęcie muzycznym, który mieli 
okazję zobaczyć, White Socksi 
powrócili do Polski.

Małgorzata Korczyńska

W dniu 02.09.2015 r. w Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej odbyło 
się uroczyste otwarcie wysta-
wy prac plastycznych osób  
z niepełnosprawnością z terenu 
Powiatu Leżajskiego o wymow-
nym tytule „Odnaleźć siebie”. 
Autorami wystawionych prac 
byli uczestnicy zajęć terapeu-
tycznych Domów Pomocy Spo-
łecznej, Środowiskowych Do-
mów Samopomocy, Ośrodków 
Rewalidacyjno-Wychowaw- 
czych, Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej z terenu Powiatu Leżaj-
skiego. Wystawa była ogólno-
dostępna w Muzeum od 02.09 
do 18.09., a następnie prace 
wystawione będą w GOK Gmi-
ny Leżajsk – Ośrodek Kultury  
w Piskorowicach. Wernisaż 
wystawy prac plastycznych 
osób z niepełnosprawnością 
z terenu Powiatu Leżajskiego 
został zorganizowany po raz 
pierwszy pod hasłem „Odna-
leźć siebie”. Honorowy patro-
nat nad wystawą objął Starosta 
Leżajski Marek Śliż. Wysta-
wa nie zostałaby zorganizo-
wana, gdyby nie wkład oraz 
doskonała współpraca osób 
reprezentujących 10 instytu-
cji działających na rzecz osób  
z niepełnosprawnością z terenu 
powiatu, w tym: Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Leżajsku, Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Jelnej, 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Sarzynie, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Leżaj-
sku, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Laszczynach  
i Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Zmysłówce, Domu 
Pomocy Społecznej w Brzózie 
Królewskiej im. J. Żurawia, Do- 
mu Pomocy Społecznej w Pisko-
rowicach-Mołyniach, Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Leżajsku, Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowaw- 
czego w Laszczynach oraz  
Ośrodka Rewalidacyjno-Wycho- 

wawczego w Nowej Sarzynie.
Uroczystość otwarcia wy-

stawy rozpoczęła się występem 
Pani Moniki Szpunar, która 
wykonała piosenkę Anny Jantar 
„Radość najpiękniejszych lat” 
oraz piosenkę z filmu „Dzwon-
nik z Notre Dame” śpiewaną 
przez Mieczysława Szcześniaka 
pod tytułem „Kiedyś”. Następ-
nie gospodarze uroczystości 
Pan Mariusz Konior – Dyrektor 
PCPR oraz Pani Danuta Kurzyp 
– Dyrektor ŚDS w Jelnej przy-
witali zaproszonych gości oraz 
przedstawili cel wystawy pro-
mującej twórczość osób z nie-
pełnosprawnością. Kolejnym 
punktem otwarcia wystawy 
był występ Kamila Praconia – 
uczestnika ŚDS w Zmysłówce, 
który wykonał utwór Seweryna 
Krajewskiego pt. „Każdy swoje 
10 minut ma”. Przed uroczy-
stym otwarciem wystawy, któ-
rego dokonał Starosta Leżajski, 
przedstawicielka autorów prac 
plastycznych prezentowanych 
na wystawie Pani Ewa Kazak 
złożyła na ręce wszystkich ze-
branych bardzo wzruszające 
podziękowania, które zakoń-
czyła słowami: „Proszę odna-
leźć w nas… piękno, które cza-
sem nie jest dostrzegane”. Na 
sali rozległy się gromkie brawa, 
które z pewnością świadczyły  
o aprobacie do wypowiedzia-
nych słów. Następnie goście 
mogli już podziwiać bogatą we 
wspaniałe prace plastyczne wy-
stawę. 

Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim instytu-
cjom oraz osobom zaangażo-
wanym w przygotowanie wy-
stawy, w tym: Pani Magdalenie 
Niemczyk z GOK w Giedlaro-
wej, dyrekcji i pracownikom 
Muzeum Ziemi Leżajskiej,  
a w szczególności artystom, za 
sprawą których wystawa ta stała 
się ważnym wydarzeniem arty-
stycznym powiatu leżajskiego.

Damian Majkut

Odnaleźć SIEBIE

Zespół „White Socks”
koncertuje w Niemczech

Patryk Mateja, Paweł Banach, Patryk Kleczkowski
 w programie Jerzego Szlachty pt. Rock Noc
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Tegoroczny, XII Powiatowy 
Przegląd Twórczości Artystycz-
nej Osób Niepełnosprawnych 
był wkomponowany i uatrak-
cyjnił jakże ważne i doniosłe dla 
naszego społeczeństwa uroczy-
stości. 

10 września br. w Ośrodku 
Kultury w Nowej Sarzynie mia-
ły miejsce wydarzenia związane 
z jubileuszami: 15-lecia działal-
ności Stowarzyszenia ,,Dobry 
Dom” oraz 10-lecia Zakładu Ak-
tywności Zawodowej. 

Obchody rozpoczęły się uro-
czystą Mszą Świętą w kościele 
parafialnym w Nowej Sarzynie,  
w której uczestniczyli pod-
opieczni placówek, ośrodków, 
organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób z nie-

pełnosprawnością w Powiecie 
Leżajskim oraz przedstawiciele 
władz wojewódzkich i samo-
rządowych. Podczas homilii 
kapłan wielokrotnie podkreślał 
role krzyża w życiu człowieka, 
zwłaszcza osoby niepełnospraw-
nej. Po zakończeniu Mszy Św. 
zaproszeni goście udali się do 
Ośrodka Kultury, gdzie odbywa-
ły się pozostałe części jubileuszy. 

Po przywitaniu przybyłych 
gości miała miejsce prezentacja 
multimedialna, która pokazy-
wała jak wiele przedsięwzięć 
zrealizowało w przeciągu ostat-
nich 15 lat swojej działalności  
i obecnie realizuje Stowarzysze-
nie „Dobry Dom” na rzecz osób 
niepełnosprawnych i potrzebu-
jących. Kiedy nadszedł czas na 

Święto tych, którzy wzięli sprawy w swoje ręce
Ważne rocznice w ramach XII Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Nagrody
dla produktów
Poltino

Nagroda i certyfikaty przy-
znane w ramach programów 
Polski Producent Żywności 
2015 oraz Poznaj Dobrą Żyw-
ność potwierdzają wysoką 
jakość i walory kulinarne wy-
robów Poltino.

Podczas tegorocznej edycji Targów Polagra Food miały miej-
sce liczne imprezy towarzyszące.

W dniu 21.09.2015 wręczono nagrody w ramach Inicjaty-
wy Pozytywistycznej Polski Producent Żywności 2015, którą 
organizuje Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  
z Poznania. Co roku nagradzane są najlepsze polskie produk-
ty żywnościowe, polscy producenci, sprawdzeni zarówno przez 
ekspertów, jak i na podstawie specjalistycznych badań. Pod-
czas tegorocznej edycji, jednym z ogólnopolskich laureatów zo-
stał produkt marki Poltino - „Szpinak liście krojone porcjowane 
450g”. W bieżącej edycji konkursu, spośród 70 firm prezentują-
cych dziewięć województw, złożona z uznanych w branży eks-
pertów Kapituła przyznała 36 tytułów. 

W tym samym dniu wręczane zostały również certyfikaty  
w ramach organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi programu Poznaj Dobrą Żywność. Laureatów certyfi-
katu wybiera kapituła złożona ze znanych naukowców, eksper-
tów od żywienia, zdrowia, produkcji spożywczej. Tutaj także nie 
zabrakło kolejnych produktów Poltino. Certyfikat otrzymały m.in. 
Warzywa na patelnię z przyprawą paryską 450 g, Warzywa na 
patelnię z przyprawą staropolską 450 g, Warzywa na patelnię  
z makaronem i przyprawą rzymską 450 g, Zupa brokułowa  
z kaszą 450g oraz Zupa grzybowa 450 g.

gratulacje i podziękowania, go-
ście składający życzenia szcze-
gólnie podkreślali ogrom pracy, 
jaki włożono w funkcjonowanie  
i rozwój Stowarzyszenia i Zakła-
du Aktywności Zawodowej. 

Następnym punktem uro-
czystości były występy scenicz-
ne uczestników tegorocznego 
Przeglądu. Na scenie w Nowosa-
rzyńskim Ośrodku Kultury było 

kolorowo i wesoło, teatralnie 
i wokalnie, a każdy występ ar-
tystów publiczność nagradzała 
gromkimi brawami. Wisienką na 
torcie był mini-recital laureatów 
festiwalu „Zaczarowana piosen-
ka” im. Marka Grechuty organi-
zowanego przez p. Annę Dymną. 

Gdy występy artystyczne 
dobiegły końca, na wszystkich 
imprezowiczów czekało jeszcze 
wiele atrakcji na świeżym powie-
trzu. Pyszne, pieczone przekąski 
z grilla dodawały sił do zabawy 
przy akompaniamencie zespołu 
STALLARIS. 

Dla tych, którzy lubią mocne 
wrażenia i powiew wiatru we 
włosach czekały „srebrzyste ru-
maki” z Klubu motocyklowego 
,,Wehikuł”, który prezentował 
swoje motocykle oferując dla 
chętnych przejażdżkę ulicami 
Nowej Sarzyny. 

W imieniu własnym oraz Za-
rządu Stowarzyszenia ,,Dobry 
Dom” dziękuję uczestnikom, 
wolontariuszom, darczyńcom 
oraz wszystkim tym, którzy 
bodaj w najmniejszym stopniu 
przyczynili się do uświetnienia 
tegorocznej retrospektywy.

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia ,,Dobry Dom” 

Marek Piechuta 
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24 sierpnia br. z udziałem Ja-
rosława Wróblewskiego oraz ze-
społu Camerata Cracovia zakoń-
czył się XXIV Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Organowej  
i Kameralnej w Leżajsku.

Można powiedzieć, że pod-
czas tegorocznej edycji Festiwa-
lu skonfrontowała się tradycja  
z nowoczesnością. Niewątpliwie 
imponująco wypadł koncert in-
auguracyjny, który dla wielu jego 
uczestników pozostawił nieza-
pomniane wrażenia. Na począ-
tek zabrzmiały organy, na któ-
rych zagrał młody artysta Marek 
Smoczyński. Szczególnym wyda-
rzeniem była druga część kon-
certu inauguracyjnego festiwalu 
– wystawienie oratorium Jana 
Kantego Pawluśkiewicza – „Nie-
szpory Ludźmierskie” w wykona-
niu Orkiestry Symfonicznej Fil-

harmonii Podkarpackiej, chóru 
Wydziału Muzyki Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego oraz znako-
mitych artystów scen polskich: 
Hanny Banaszak, Beaty Rybotyc-
kiej, Elżbiety Towarnickiej, Grze-
gorza Turnaua, Jacka Wójcickie-
go, Zbigniewa Wodeckiego.

Nie mniej interesujące były 
kolejne koncerty. Podczas festi-

Podobnie jak w latach ubie-
głych Gminny Ośrodek Kultury 
w Giedlarowej przy wsparciu 
Parafii pw. Świętego Michała Ar-
chanioła zorganizował imprezę 
folklorystyczną pod nazwą Jar-
mark Kulturalny „Na Michała”, 
która odbyła się 27 września br. 
na parkingu przy Kościele Para-
fialnym w Giedlarowej. Współ-
organizatorem imprezy był Po-
wiat Leżajski.

Giedlarowski Jarmark Kultu-
ralny „Na Michała” to impreza 

organizowana w okolicach od-
pustu parafialnego. Jej celem jest 
podtrzymywanie i kultywowanie 
ludowych tradycji, pieśni i oby-
czajów, które nieuchronnie od-
chodzą w zapomnienie. Jarmar-
kowi towarzyszą wystawy oraz 
prezentacje zespołów obrzędo-
wych, kiermasze rękodzieła oraz 
degustacja potraw. W tym roku 
GOK zorganizował tę imprezę 
pod hasłem „Przegląd Pieśni 
Biesiadnej”. 

Obrzędy jesienne – 
Święto Pieczonego Ziemniaka

13 września br. w Parku Wiejskim w Brzó-
zie Królewskiej odbyło się „Święto Pieczonego 
Ziemniaka” połączone z I Turniejem Kół go-
spodyń Wiejskich o puchar Wójta Gminy Le-
żajsk. Organizatorami tego Święta byli: Gmina 
Leżajsk, Gminny Ośrodek Kultury, Koło Go-
spodyń Wiejskich z Brzózy Królewskiej oraz 

miejscowy Ośrodek Kultury i Biblioteka. Po raz kolejny współ-
organizatorem tej imprezy był Powiat Leżajski. „Święto Pieczo-
nego Ziemniaka” jest wpisane w szlak Turystyczny Województwa 
Podkarpackiego, co jest potwierdzone otrzymanym certyfikatem.  
W tym dniu panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Wólki Niedźwiec-
kiej, Wierzawic, Brzózy Królewskiej, Malenisk, Dębna i Przychoj-
ca mogły popisać się nie tylko swoimi talentami kulinarnymi, ale 
i wykazać się pomysłowością i sprawnością podczas turniejowych 
konkurencji. Robienie stracha na wróble z wylosowanych rzeczy, 
pokaz mody z surowców wtórnych, bieg w gumofilcach to niektó-
re z konkurencji I Turnieju KGW. Wszystkie grupy przygotowały 
też stoiska z tradycyjnymi potrawami z ziemniaka. Amatorzy tra-
dycyjnych potraw mogli posmakować pysznych pierogów, plac-
ków, babek, tortów ziemniaczanych i wielu innych smakołyków. 
Na scenie można było podziwiać zespół tańca ludowego „San” 
działający przy MCK w Leżajsku, zaśpiewała też Gabrysia Szczęch 
– uczennica Akademii Artystycznej DoReMi oraz zagrał zespół 
„Sami Swoi” z Huciska. Scenka „Rzepka” pokazana przez czytel-
ników Biblioteki Publicznej również cieszyła oglądających. Dzieci 
miały dużo radości z balonowych piesków robionych przez Pawła 
Zygmunta przebranego za klauna. Były też dla nich słodycze. Nie 
mogło w ten dzień zabraknąć ogniska i pieczenia w nim ziemnia-
ków. Brzózańskie ziemniaczane święto zakończyło się wręczeniem 
pucharów dla uczestników turnieju oraz współną biesiadą przy 
ognisku. Dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym było 
możliwe zorganizowanie tej imprezy.

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej już za nami…

XXII Giedlarowski Jarmark
Kulturalny „Na Michała”

walu usłyszeliśmy jeszcze m.in.: 
grającego na trąbce Rober-
ta Majewskiego (29 czerwca), 
Trio Mulieres: Magdalena Frąc-
kiewicz – fortepian, Dorota 
Pliszka – wiolonczela, Marta 
Gołębiewska – klarnet (6 lipca), 
sopranistkę Elżbietę Towarnic-
ką (13 lipca), harfistkę Annę 
Piechura – Gabryś (20 lipca), 
sopranistkę Jadwigę Skwierz 
– Sakakibarę, tenora Kota Ito  
z towarzyszeniem Krystiana 
Krauza na fortepianie (3 sierp-
nia), skrzypka Krzysztofa Ja-
kowicza (10 sierpnia), a także 
recitale organowe znamieni-
tych muzyków Jana Boksz-
czanina (29 czerwca), Mag-
daleny Frąckiewicz (6 lipca), 
Mateusza Rzewuskiego (13 lip-

ca), Andrzeja Chorosińskiego 
(20 lipca), Hansa Fagiusa ze 
Szwecji (27 lipca), Luca Scandali 
z Włoch (3 sierpnia), prof. Jó-
zefa Serafina (10 sierpnia) oraz 
Ulrika Spang – Hanssena z Danii  
(17 sierpnia).

O randze Festiwalu może 
świadczyć fakt, iż po raz kolejny 
odbywał się on pod honorowym 
patronatem Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. 
Festiwal realizowany był przy po-
mocy finansowej Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach Programu „Wydarzenie 
artystyczne” Priorytet „Muzyka”. 

Wstęp na wszystkie koncerty 
Festiwalu był bezpłatny.

Fot. Anna Wiech
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Krystian Kołodziej wygrał
1 Grand Prix Podkarpacia młodzików!

„Nowa Sarzyna 2015” - Marcin i Łukasz
najlepsi w swoich kategoriach

Zawody wędkarskie o Puchar
Starosty Leżajskiego

Ogromny sukces
zawodniczek z ZSL w Leżajsku

W sobotę 19. 09. br. w Bła-
żowej, a w niedzielę 20. 09. br.  
w Dukli rozegrano 1 Grand Prix 
Podkarpacia w tenisie stołowym 
młodzików i kadetów.

W 1 GP Podkarpacia młodzi-
ków rywalizowało 45 chłopców 
i 42 dziewczynki. W kategorii 
chłopców niespodziewanie, po 
bardzo dobrej grze zawodnik 
PUKS „Arka” Łętownia - Kry-
stian Kołodziej pokonał wszyst-
kich rywali i zapewnił sobie pra-
wo gry w 1 GP Polski. Pozostali 
reprezentanci Arki też wypadli 
bardzo dobrze i zajęli miejsca: 
5 – Paulina Przybysz, 7 – Marcin 
Doktor i 33 – Patryk Przybysz.

Dobre przygotowanie do no-
wego sezonu w Dukli w 1 GP 
Podkarpacia kadetów zaprezen-
towali starsi zawodnicy Arki. 
Wśród 42 chłopców zostali skla-
syfikowani na miejscach: 5 – Mi-
chał Klocek, 9 – Dominik Stań-
ko, 21 – Marek Piędel i Marcin 
Węglarz. 

Przygotowania do zawodów  
i udział w nich był możliwy dzię-
ki wsparciu, jakie od wielu lat 
Arka otrzymuje od Gminy Nowa 
Sarzyna, Powiatu Leżajskiego 
oraz firm Pana Janusza Janika  
i Stanisława Buczka.

JS

Atrakcyjne nagrody ufundo-
wane przez Burmistrza Nowej 
Sarzyny, Starostę Leżajskiego  
i organizatora turnieju, czyli Pa-
rafialny Uczniowski Klub Spor-
towy „Arka” Łętownia, mocna 
(choć w młodszych kategoriach 
niezbyt liczna) grupa startują-
cych zawodników, profesjonal-
na obsada sędziowska w oso-
bach panów Henryka Oleksiuka  
i Marka Worka, to cechy tur-
nieju tenisa stołowego „Nowa 
Sarzyna 2015”.

Turniej rozegrano 22 sierp-
nia w hali MOSiR w Nowej 
Sarzynie. W obecności gospo-
darza obiektu – dyrektora Zdzi-
sława Makowieckiego, otwarcia 
zawodów dokonał Członek 
Zarządu Powiatu Leżajskiego 
pan Lucjan Czenczek. Koń-
cowa klasyfikacja (najlepsze 
czwórki): Młodziczki: 1. Brzy-
ska Anna – Kolping Jarosław; 
2. Przybysz Paulina – Arka 
Łętownia; 3. Stala Sylwia – 
Trzesń; 4. Kolano Wiktoria 

– Arka Łętownia; Młodzicy:  
1. Doktor Marcin - Arka Łę-
townia; 2. Chmielowski Jakub 
– Nurt Przemyśl; 3. Kołodziej 
Krystian - Arka Łętownia;  
4. Kubicki Patryk – Łopuszka 
Wielka; Gimnazjaliści: 1. Ma-
dej Łukasz - Arka Łętownia;  
2. Klocek Michał Arka Łętow-
nia; 3. Angrys Karol - Łańcut;  
4. Stańko Dominik - Arka Łę-
townia; Mężczyźni (1999 r. 
i starsi): 1. Flamenhaft Jacek 
– Krosno; 2. Ziobro Tomasz - 
Łańcut; 3. Antosiak Jarosław 
– Dubiecko; 4. Klocek Kamil - 
Arka Łętownia.

Upominek dla najmłodszego 
uczestnika zawodów otrzymał 
Kamil Kos z Grębowa (2007), dla 
najstarszego pan Wiesław Urba-
nik z Leżajska (1957), natomiast 
pan Zbigniew Chmielowski  
z Krościenka – za pokonanie 
najdłuższej drogi na zawody 
(ok. 140 km). Gratulujemy!

JS

Po raz trzeci dużym sukce-
sem zakończył się start żeńskiej 
drużyny tenisa stołowego Ze-
społu Szkół Licealnych im. Bo-
lesława Chrobrego w Leżajsku 
w krajowej Licealiadzie w Łodzi 
w dniach 12-13.06.br. W rywa-
lizacji najlepszych reprezentacji 
szkół ponadgimnazjalnych z po-
szczególnych województw, dru-
żyna ZSL Leżajsk, występująca 
w składzie: Alina Sztaba, Domi-

nika Kułacz, Karolina Pietrońska 
oraz Malwina Brzuszko, wywal-
czyła bardzo wysokie III miejsce. 

Opiekę nad reprezentacją 
ZSL sprawują: Rafał Tuleja – 
nauczyciel ZSL oraz Jan Sum 
- trener Arki Łętownia, którym 
dziękujemy. Gratulujemy dziew-
czętom oraz życzymy dalszych 
sukcesów.

AB

Już po raz kolejny w piękną 
sierpniową niedzielę wędkarze 
stanęli w szranki o Puchar Sta-
rosty Leżajskiego. Tradycyjnie, 
zawody odbyły się nad zbiorni-
kiem wodnym „Czyste” w Gro-
dzisku Dolnym a ich organizato-
rem, wzorem lat ubiegłych, było 
Koło Wędkarskie nr 37 „Pstrąg” 
w Grodzisku Dolnym. W zwo-
dach wystartowało 17 wędkarzy. 
Połów odbywał się metodą do-
wolną z wyłączeniem spinningu 
na dwie wędki. Starosta ufun-
dował puchary za trzy pierwsze 
miejsca. 

Po czterogodzinnej rywaliza-
cji puchary zdobyli: 1 miejsce 
– Mateusz Banaś: 7740 pkt.,  
2 miejsce – Marek Furman:  
5300 pkt., 3 miejsce – Euge-
niusz Mścisz: 4220 pkt.

Zawody zaszczycił swoją 
obecnością i wręczył puchary 
Starosta Leżajski Marek Śliż. Na 
zakończenie zawodów odbyło się 
wspólne pieczenie kiełbasy. 

Zarząd Koła Wędkarskie-
go nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku 
Dolnym składa podziękowanie 
Panu Staroście za ufundowanie 
pucharów.

Andrzej Sigda

Sukcesy Smak Górno Poltino Azalia 
Brzóza Królewska 

Podopieczna trenera Stanisława Zygmunta Brygida Piersiak 
zdobyła w kategorii młodziczek tytuł mistrzyni Polski LZS-ów 
w jeździe na czas, wywalczyła także w Darłowie, gdzie odbył się 
czempionat srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego. Rów-
nież w Darłowie wśród juniorek młodszych XI miejsce zajęła 
Kinga Kalembkiewicz, a wśród juniorek starszych VII miejsce 
Katarzyna Socha.     Kolejnym sukcesem zawodników Azalii było 
zwycięstwo Brygidy Piersiak  w jeździe na czas w serii Pucharu 
Polski oraz drugie miejsce młodzika Patryka Plasoty. 

Wyścig dla młodzików w ramach V etapu Tour de Pologne 
również należał do zawodników Azalii, Brygida Piersiak i Patryk 
Plasota, którzy  stanęli na podium Pod Wielką Krokwią.  
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Wrzesień od ośmiu lat w No- 
wej Sarzynie kojarzony jest  
z zawodami na orientację o Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy.  
W tym roku nowosarzyńskie 
zawody otrzymały rangę Dru-
żynowych Mistrzostw Polski 
pod patronatem Komisji Imprez 
na Orientację Zarządu Główne-
go PTTK w Warszawie. Impre-
za ta znakomicie łączy sport  
z turystyką i wymaga od uczest-
ników umiejętności posługiwa-
nia się mapą i kompasem oraz 
dobrej sprawności fizycznej. 

Łącznie w BUDZYNIU wzię-
ło udział ponad 200 osób z całej 
Polski (Warszawa, Szczecin, Ka-
towice, Częstochowa, Radom, 
Lublin) oraz uczniowie szkół 
powiatu leżajskiego. Bazę im-
prezy stanowiło Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Nowej Sarzynie,  
w którym działa Klub Turysty-
czny „Przygoda”. Uczestnicy 
rywalizowali na pięciu trasach: 

szkoły podstawowe (TD), mło-
dzież gimnazjalna i ponadgim-
nazjalna na trasie młodzieżowej 
(TM), juniorzy (TJ) oraz pozo-
stali uczestnicy, którzy ukończy-
li 20 lat (trasa TS). Po raz pierw-
szy w kategorii familijnej mogły 
się zmierzyć rodziny (TF). Eta-
py dzienne prezentowały jedne  
z piękniejszych obszarów po-
wiatu leżajskiego: od Julina 
przez Zerwankę do zalewu  
w Brzózie Królewskiej. Nocne 
etapy zostały rozegrane w oko-
licy Rudnika na ścieżce przy-

rodniczej „Kopki”. Poza mar-
szami w piątek na terenie lasu 
Budzyń uczestnicy zmierzyli 
się trasą biegową wykorzystu-
jącą słupki Zielonego Punktu 
Kontrolnego. Tradycyjnie rów-
nież  rozegraliśmy nasze InO-
Memory i etap w basenie przy 
udziale MOSIR-u i Szkoły Nur-
kowania „Aquarius”. Po dwóch 
dniach rywalizacji przyszedł 
czas na uroczystą dekorację 
zwycięzców. W niedzielę rano 
pamiątkowe puchary, dyplomy i 
nagrody wyróżnionym wręcza-

li: Wicestarosta Leżajski Zdzi-
sław Leśko, Sekretarz Miasta  
i Gminy Danuta Pinderska oraz 
Dyrektor Gimnazjum Lesław 
Marciniak. Najlepszą drużyną 
okazała się reprezentacja wo-
jewództwa śląskiego. Drugie 
miejsce zajęła Częstochowa,  
a trzecie reprezentacja woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go.

Pełne wyniki imprezy, mapy 
z zawodów oraz zdjęcia można 
znaleźć na stronie: skgk.pl oraz 
gimnazjum.nowasarzyna.pl

W sobotę 26 września br.  
w hali sportowej Zespołu Szkół 
Licealnych im. Bolesława Chro-
brego w Leżajsku odbyły się ko-
lejne zawody karate zorganizo-
wane przez Leżajski Klub Kyoku-
shin Karate (LKKK). V między-
narodowy turniej karate „Polish 
Open  IKO Galizia Cup” okazał 
się największą z dotychczas orga-
nizowanych przez (LKKK) w tym 
roku. W turnieju wzięło udział 
237 zawodników z 38 ośrodków 
z Białorusi, Ukrainy i Polski,  
z takich miast jak - Iwano-Fran-
kowsk, Kherson, Poltava, Grod-
no, Mińsk, Rawa Ruska, Bielsko 

Biała, Chełm, Brzostek, Libiąż, 
Chrzanów, Ciechanów, Krasne, 
Ojrzeń, Tarnobrzeg, Gorzyce, 
Iława, Jarosław, Sieniawa, Kato-
wice, Jedlicze, Krosno, Sarzyna, 
Łętownia, Leżajsk, Nowa Sarzy-
na, Mielec, Rudnik nad Sanem, 
Ostróda, Warszawa, Zakopane, 
Wrocław, Augustów, Przeworsk, 
Józefów, Zielonka, Ostrów Mazo-
wiecka, Sosnowiec. O wysokim 
poziomie turniejów organizo-
wanych przez LKKK świadczy 
fakt, że zawody swoim patrona-
tem objęli: Ambasada Japonii  
w Polsce, Wojewoda Podkar-
packi, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Starosta Leżaj-
ski i Burmistrz Miasta Leżajsk. 
Zawody w obecności Radnego 
Sejmiku Samorządowego Woje-
wództwa Podkarpackiego Pana 
Stanisława Bartnika, Wicestaro-
sty Leżajskiego Pana Zdzisława 

Leśko, Wicestarosty Powiatu Ni-
żańskiego Pana Adama Macha 
oraz Burmistrza Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna Pana Jerzego Pau-
la, otworzył Zastępca Burmistrza 
Miasta Leżajsk Pan Andrzej 
Janas. Turniej rozgrywany był  
w konkurencjach kumite (wal-
ka) i kata (ściśle określony układ 
poruszania się, bloków, ciosów  
i kopnięć). Sędzią głównym za-
wodów był Shihan Roman Wo-
zniak  z Krosna, zaś obserwato-
rem nadzorującym całość im-
prezy z ramienia PZK i Polskiej 
Federacji Karate Kyokushin był 
Prezes Shihan Eugeniusz Dadzi-
bug z Sosnowca. 

Okazałe puchary dla najlep-
szych zawodników ufundowała 
Wojewoda Podkarpacki Pani 
Małgorzata Chomycz–Śmigiel-
ska i Starosta Leżajski Pan Marek 
Śliż za co serdecznie dziękujemy.

Podziękowania kierujemy do 
Marszałka Województwa Pod-
karpackiego Pana Władysława 
Ortyla i Burmistrza Ireneusza 
Stefańskiego za ufundowanie 
upominków dla gości z Białorusi.

Nagrody najlepszym zawod-
nikom wręczali Wicestarosta 
Leżajski Zdzisława Leśko, Shihan 
Eugeniusz Dadzibug i Prezes le-
żajskiego klubu Mirosław Hołda.

Serdecznie dziękujemy go-
ściom za przybycie na organi-
zowane przez nasz klub zawody. 
Dziękujemy wszystkim wolon-
tariuszom, za pomoc w przygo-
towaniach do turnieju w piątek  
i przeprowadzeniu go w sobotę. 
Za sprawną organizację zawodów 
podziękowania należą się rów-
nież władzom samorządowym 
regionu na czele z Burmistrzem 
Miasta Leżajsk Panem Irene-
uszem Stefańskim, Starostom: 
Leżajskiemu i Niżańskiemu, Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna, dyrekcji Zespołu Szkół 
Licealnych im. Bolesława Chro-
brego w Leżajsku, nowosarzyń-
skiej Telewizji Kablowej „LO-
KALTEL”, Ośrodkowi Kultury  
w Nowej Sarzynie,  dyrektoro-
wi SP nr 2 w Rudniku n/Sanem 
Panu Tomaszowi Grzecznik, 
Zarządowi Klubu, działaczom 
i sympatykom leżajskiego klu-
bu oraz służbom medycznym  
i licznej publiczności. Współor-
ganizatorem turnieju był Urząd 
Miasta Leżajsk, a Partnerem 
przedsięwzięcia Województwo 
Podkarpackie.

Jeszcze raz dziękujemy i zapra- 
szamy w 2016 roku na VI edycję. 

DB

V Międzynarodowy Turniej Karate 
„Polish Open IKO Galizia Cup”

XXXVIII Drużynowe Mistrzostwa Polski w Marszach na Orientację „Budzyń 2015”
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BRYKIET TORFOWY
TANI OPAŁ

Bezpośredni importer:

GRODZISKO DOLNE:
Transport-Handel
Stanisław Bechta
Grodzisko Dolne 194 A
tel. 17 24 36 505
tel. 502 178 994

LEŻAJSK
Magazyn:
LEMET Leszek Kurasz
Nad Stojadłem 2
(obok strefy przemysłowej)
tel. 507 145 190

Brykiet torfowy jest doskonałym, ekologicznym
paliwem przeznaczonym do spalania w kotłach CO,
kominkach i w piecach tradycyjnych

Kaloryczność ok. 18 MJ/kg (ok. 80%
wartości opałowej węgla)
Ciepłota spalania jest trzykrotnie wyższa
od drewna opałowego
Popiół po spaleniu jest w 100% ekologiczny,
stanowi doskonały nawóz potasowo-fosforowy

Ceny hurt - detal

ogłoszenie płatne

ogłoszenie płatne
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