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Nieodpłatna 
pomoc prawna

Z dniem 1 stycznia 2016r. 
wchodzi w życie ustawa o nie-
odpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej. Reklamy, 
które pojawiły się w mediach, 
dawały nadzieję na nieodpłatny 
dostęp do fachowej pomocy 
prawnej. 

Jak to będzie w rzeczywistości?
Nieodpłatna pomoc prawna ma polegać na udzielaniu 
informacji osobie zwracającej się o pomoc o obowiązującym 
stanie prawnym, jej uprawnieniach lub obowiązkach. Prawnik 
ma wskazać wnioskodawcy sposób rozwiązania zgłaszanego 
problemu lub przygotować projekt pisma w sprawie do 
odpowiedniego organu.
Nie w każdej sprawie będzie można zwrócić się o po-
moc. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje prawa 
celnego, dewizowego, handlowego oraz sfery działalności 
gospodarczej.
Ustawodawca znacząco zawęził grupę osób, które mogą 
korzystać z tej formy pomocy prawnej. Przysługuje ona 
osobom: które nie ukończyły 26 roku życia oraz skończyły 65 
rok życia, korzystającym z pomocy społecznej, posiadaczom 
Karty Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom lub ofiarom 
wojny lub klęsk żywiołowych.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana od 1 stycznia 
2016r. na terenie powiatu leżajskiego w następujących 
lokalizacjach: 

Nowa Sarzyna – Urząd Miasta i Gminy 
od poniedziałku do piątku w godz. 8-12

Leżajsk - Miejskie Centrum Kultury 
od poniedziałku do piątku w godz. 9-13

Grodzisko Dolne - Urząd Gminy
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8-12

Kuryłówka – Urząd Gminy
we wtorki i piątki w godz. 8-12.

„Dobry Produkt 2015“ dla POLTINO
21 Certy�katów Dobry Produkt, przyznawanych najlepszym, wyróż-

niającym się jakością i innowacyjnością produktom spożywczym, zostało 
wręczonych podczas VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu. 

Największa debata sektora spożywczego i handlu, wydarzenie, w którym 
uczestniczą decydenci i kreatorzy branży – VIII Forum Rynku Spożywczego  
i Handlu, odbyła się w dniach 4-5 listopada br. w Warszawie. 

Certy�katy Dobry Produkt, prestiżowe wyróżnienia przyznają redakcje magazynu Rynek Spo-
żywczy, serwisów portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, we współpracy z Polską Organizacją Handlu  
i Dystrybucji oraz ekspertami branży. Celem wydarzenia jest popularyzacja i promocja najlepszych 
produktów spożywczych, wyróżniających się jakością, innowacyjnością, czy sposobem opakowania. 
Certy�katy Dobry Produkt 2015 przyznane zostały w czterech kategoriach: Produkt Tradycyjny i Re-
gionalny, Produkt Innowacyjny, Nowy Produkt, Produkt Wysokiej Jakości.

W kategorii Produkt Innowacyjny nagrodzony został min. produkt marki POLTINO – „Gry-
czotto z kurczakiem“. To kolejne uznanie innowacyjnego podejścia i kreowania  nowych rozwiązań w kategorii produktów mrożonych dla 
leżajskiego producenta, �rmy HORTINO ZPOW Leżajsk Sp. z o.o.

W NUMERZE:
Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU ……......................................… 4

POWIAT:
Powiat wyremontował kolejne odcinki dróg ….................................. 5
Nowy sprzęt w ZDP w Leżajsku ….....................................................… 5
Nagrody Powiatu Leżajskiego wręczone ….................................…. 6-7
Powiatowe Obchody Święta Niepodległości …..............................… 8-9
Nagroda Inspekcji Pracy ……......................................................... 12

Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POWIATOWYCH:
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ …................................................. 10-11

OŚWIATA:
Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka …. 13
Zaduma nad grobami Orląt …........................................................… 13
Dzień Języków Obcych w ZST …....................................................... 14
Festiwal Techniki …............................................................................ 14
Nowe wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej
w Nowej Sarzynie ….......................................................................... 15
Niezapomniane wspomnienia …......................................................... 15
„W centrum Europy” – czas podsumowań …....................................... 16

Z ŻYCIA GMIN …....................................................................… 17 – 21
GMINA LEŻAJSK, MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA,
GMINA KURYŁÓWKA, GMINA GRODZISKO DOLNE

KULTURA:
„Cantiamo” wyśpiewało kolejny sukces …........................................... 22
Sarzyńska Jesień …............................................................................ 22
HIT – Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej …............................ 23
VI Powiatowy Przegląd Twórczości Nauczycieli .............................… 23
Porcelanowy Jubileusz „Folusza” ….................................................. 24

KOMUNIKATY …................................................................................ 25
 
Ogromny sukces zawodniczek z ZSL w Leżajsku …............................. 26
Podsumowanie młodzieżowych rozgrywek piłkarskich
w Powiecie Leżajskim – Sezon 2015 ...........................................… 26
Sekcja kolarska „Smak-Górno” Poltino Azalia
w Brzózie Królewskiej ….................................................................… 27
LKKK zdobywa kolejne medale …..................................................... 27

PODRÓŻE Z IRENEUSZEM WOŁKIEM …...................................... 28-29

BLOK REKLAMOWY …................................................................. 30-32



KURIER POWIATOWY ■ 6/2015 (135) KURIER POWIATOWY ■ 6/2015 (135)2 3

W dzień Bożego Narodzenia
radość wszelkiego stwo	enia!”

Na radosny �as Świąt Bożego Narodzenia
pragnę złożyć ży�enia zdrowia, sz�ęścia,

pokoju ducha oraz obtości łask
od Dzieciątka Jezus.

Niech będą to święta pełne
rodzinnego ciepła, które zbliży nas

do siebie mocą wigilijnego opłatka,
wspólnego kolędowania

oraz wzajemnej ży�liwości.
 

Ży�ę, aby ta wyjątkowa,
świąte�na atmosfera bliskości i radości

towa	yszyła p	ez cały 2016 rok,
abyśmy chętniej otwierali serca

na pot	eby innych, wyrażali miłość
najbliższym oraz z powodzeniem

realizowali życiowe plany i wyzwania.
 

Je�y Paul
Poseł na Sejm RP

Biuro Poselskie Posła RP Jerzego Paula
ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
Budynek Urzędu Miasta i Gminy
tel. +48 790 588 990 

Filia Biura Poselskiego
ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk
Budynek Muzeum Ziemi Leżajskiej 
tel. +48 790 588 990 

„Jest w moim Kraju zwy�aj, że w dzień wigilijny, 

P	y wejściu pierwszej gwiazdy wie�ornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,

Najtkliwsze p	ekazując u�ucia w tym chlebie”

<C.K. Norwid>

W imieniu radnych Rady Powiatu Leżajskiego
P�ewodni�ąca Rady Danuta Pinderska

Błogosławionych Świąt Bo�go Narod�nia!
Niech Dziecię Jezus umacn� w sercach

miłość i k�epi nadzieję,
A uwająca u żłóbka Maryja
upra�a pot�ebne łaski i moce

na trud każdego dn� 2016 roku.

Janina Sagatowska
Senator R��ypospolitej Polskiej

W imieniu Za�ądu Powiatu Leżajskiego
Starosta Leżajski Mar� Śliż

W imieniu radnych Rady Powiatu Leżajskiego
P�ewodni�ąca Rady Danuta Pinderska

W imieniu Za�ądu Powiatu Leżajskiego
Starosta Leżajski Mar� Śliż

W radosnym nastroju Świąt Bogo Narod�n�
pragniemy zło�ć serde�ne ��enia

zdrowia, ��ęśc� oraz w�lkiej pomyślności.

Niech niepowta�alna atmosfera ciepła i nadziei, 
płynąca z tych ��ególnych rodzinnych świąt,

trwa cały rok i sp�yja spełnieniu ��eń
wypowiedzianych p�y wigil�nym stole.

Oby nadchodzący 2016 Rok p�yniósł prawdziwą radość,
zgodę, w�jemną ��liwość i otwarcie na pot�eby innych.
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W miesiącach październik– 
listopad radni powiatowi spo-
tkali się na trzech posiedzeniach 
– w dniu 8 października (nad-
zwyczajna sesja), 28 październi-
ka i 25 listopada br. 

Na nadzwyczajnej sesji Rady 
radni podjęli uchwałę w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie 
Powiatu na 2015 r.

Z kolei 28 października br. na 
XVII sesji radni zajęli się takimi 
sprawami, jak m.in.:

■ Podjęcie uchwały zmieniają-
cej Uchwałę Nr XXVI/134/2012 
Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 
20 czerwca 2012 r. w sprawie 
nadania statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku.

■ Informacja o stanie reali-
zacji zadań oświatowych Powia-
tu Leżajskiego za rok szkolny 
2014/2015, w tym o wynikach 
egzaminu maturalnego i egzami-
nu potwierdzającego kwali�kacje  
w zawodzie.

■ Informacja o organiza-
cji szkół i placówek oświato-
wych prowadzonych przez Po-
wiat Leżajski w roku szkolnym 
2015/2016.

Powyższe informacje przedsta-
wili dyrektorzy wszystkich szkół 
prowadzonych przez Powiat Le-
żajski: Bożena Garbacka – dyrek-
tor Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Leżajsku, 
Wojciech Kostek – dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Leżajsku, Zbigniew Trębacz 
– dyrektor Zespołu Szkół Liceal-
nych w Leżajsku, Halina Samko – 
dyrektor Zespołu Szkół Technicz-
nych w Leżajsku, Marta Maków-
ka – p.o. dyrektora Zespołu Szkół  
w Nowej Sarzynie, a także Ali-
na Cebulak – naczelnik Wydzia-
łu Edukacji, Zdrowia, Kultury  
i Promocji Starostwa Powiatowego  
w Leżajsku.

■ Podjęcie uchwały w sprawie 
nadania imienia Specjalnemu 
Ośrodkowi Szkolno-Wychowaw-
czemu w Leżajsku.

Dyrektor SOSW w Leżajsku – 
Bożena Garbacka w imieniu Rady 
Pedagogicznej SOSW w Leżaj-

sku, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego wystąpiła z wnio-
skiem o nadanie placówce imienia 
św. Jana Pawła II.

■ Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia maksymalnych stawek 
opłat za usunięcie pojazdu z dro-
gi oraz jego przechowywanie na 
parkingu strzeżonym.

■ Informacja z analizy oświad-
czeń majątkowych.

Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie 

�nansowej Powiatu Leżajskiego.
■ Podjęcie uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie 
Powiatu na 2015 r.

25 listopada br. – na listopa-
dowej sesji, dyskutowano nad ta-
kimi tematami, jak:

■ Informacja o „Raporcie z re-
alizacji Programu Ochrony Śro-
dowiska dla powiatu leżajskiego 
za lata 2013-2014”.

■ Informacja o systemie po-
mocy rodzinie oraz organizacji 
pomocy dla osób niepełnospraw-
nych na terenie powiatu leżajskie-
go. 

■ Podjęcie uchwały zmieniają-
cej Uchwałę Nr VI/30/2015 Rady 
Powiatu Leżajskiego z dnia 25 lu-
tego 2015 r. w sprawie określe-
nia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz za-
trudniania osób niepełnospraw-
nych oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację 
tych zadań w 2015 r.

■ Informacja o realizacji zadań 
z zakresu geodezji i kartogra�i, 
gospodarowania gruntami Skar-
bu Państwa oraz o stanie mienia 
komunalnego.

■ Informacja z realizacji pro-
gramu „Bezpieczny Powiat” na 
terenie powiatu leżajskiego.

■ Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie po-
rozumienia z Wojewodą Podkar-
packim w sprawie przyjęcia do 
prowadzenia niektórych zadań 
związanych z kwali�kacją woj-
skową w 2016 roku.

■ Podjęcie uchwały w spra-
wie przyjęcia rocznego programu 
współpracy powiatu leżajskiego 
z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami mogącymi 

realizować zadania pożytku pu-
blicznego na rok 2016. 

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

■ zapoznano się z Uchwa-
łą nr V/7/2015 z dnia 18 wrze-
śnia br. Składu Orzekającego RIO  
w Rzeszowie w sprawie informa-
cji Zarządu Powiatu Leżajskiego 
o przebiegu wykonania budże-
tu Powiatu za I półrocze 2015r. 
Przedłożona przez Zarząd infor-
macja została zaopiniowana po-
zytywnie,

■ rozpoczęto prace nad pro-
jektem budżetu Powiatu na 2016r.

■ zapoznano się z informacją 
o zadaniu Starosty wynikającym 
z ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej. 
Więcej o tym – patrz na str 2,

■ powierzono pełnienie obo-
wiązków Dyrektora Zespołu 
Szkół w Nowej Sarzynie p. Mar-
cie Makówka (nauczycielowi tej 
szkoły) od 1 września br. na okres 
10 m-cy,

■ zapoznano się z analizą pla-
nów �nansowych na 2015 rok 
szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Le-
żajski,

■ zatwierdzono arkusze orga-
nizacji szkół i placówek oświato-
wych prowadzonych przez Powiat 
Leżajski na rok szkolny 2015-
2016

■ wyrażono zgodę na złożenie 
wniosku o udzielenie wsparcia �-
nansowego w ramach rządowego 
programu 2015-2018 wspomaga-
nia organów prowadzących szko-
ły w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania  

i opieki w szkołach „BEZPIECZ-
NA+”. Wkład własny do projektu 
zapewni ZSL w Leżajsku,

■ zapoznano się z informa-
cją nt. bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w szkołach i placów-
kach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Leżajski po przerwie 
wakacyjnej.

■ zatwierdzono „Szczegółowy 
plan operacyjny zimowego utrzy-
mania dróg powiatowych w sezo-
nie zimowym 2015/2016”.

■ wyrażono zgodę na realiza-
cję przez SOSW w Leżajsku pro-
jektu pn. Erasmus Plus w ramach 
– Edukacja szkolna KA2 „�in-
king globally, learning together”. 
Projekt w całości będzie reali-
zowany w ramach środków ze-
wnętrznych.

Konwent Powiatów Woje-
wództwa Podkarpackiego; 15-le-
cie Podkarpackiego Stowarzysze-
nia Samorządów Terytorialnych 
w Rzeszowie; konferencja za-
mykająca perspektywę �nanso-
wą 2007-2013 – podsumowanie 
wdrażania Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego; konferencja 
podsumowująca realizację pro-
jektu „Sieć Szerokopasmowa Pol-
ski Wschodniej – województwo 
podkarpackie”; spotkanie konsul-
tacyjne w sprawie „Strategii dla 
Powiatu Leżajskiego na lata 2015-
2020”; uroczystość przyjęcia obo-
wiązków Dowódcy 21.Brygady 
Strzelców Podhalańskich przez 
płk dypl. Zenona Brzuszko; spo-
tkania z okazji Dnia Nauczyciela.

Ponadto Zarząd uczestniczył w 
wydarzeniach kulturalnych i spor- 
towych na terenie powiatu, w tym 
m.in.: Jubileusz 40-lecia powsta-
nia i działalności Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Le-
żajsku; wystawa prac osób z nie-
pełnosprawnością z terenu Po-
wiatu Leżajskiego ph. „Odnaleźć 
siebie” w Piskorowicach; obchody 
Święta Niepodległości; uroczy-
ste spotkanie z okazji „Dni HDK 
PCK”; podsumowanie kolejnej 
edycji „Ligi Powiatowej 2015”.

Rada Powiatu Leżajskiego: obrady październik-listopad 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 ramach współpracy z gminami w listopadzie br. oddano do użytku kolejne przebudowane odcinki dróg powiatowych:

Droga powiatowa nr 1326R Piskorowice – Chałupki Piskorowickie w km 1+309 – 2+107, dł. 0,80 km. 
Wartość modernizacji drogi to 342 tys. zł sfinansowana po 50% przez Powiat i Gminę Leżajsk.

Droga powiatowa nr 1246R  Kuryłówka – gr. pow. Tarnogród w miejscowości Jastrzębiec w km 17+117 – 17+732, dł. 0,615 km  
(do granicy z woj. lubelskim).

Wartość zmodernizowanej drogi to 253 tys. zł sfinansowana po 50% przez Powiat Leżajski i Gminę Kuryłówka.

Droga powiatowa 1268R Kopanie Żołyńskie – Grodzisko Dolne w km 0+000 – 1+203, dł. 1,203 km. 
Wartość przebudowanej drogi to 467 tys. zł sfinansowana po 50% przez Powiat Leżajski i Gminę Grodzisko Dolne. 

Zakres przebudowy dróg obejmował głównie: wzmocnienie jezdni warstwą kruszywa łamanego o grub. 15 cm i warstwami 
(wiążąca i ścieralna) z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości odpowiednio 6 i 4cm, renowację systemu odwodnienia 
przez oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych, przebudowę przepustów pod zjazdami i koroną drogi oraz umocnienie 
poboczy kruszywem. 

ZCZ

Powiat wyremontował kolejne odcinki dróg 

Nowy sprzęt w ZDP w Leżajsku
Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku jest lepiej przygotowany do walki z zimą. W ostat-

nim czasie zakupił dodatkowy pług do odśnieżania.
Pług PJ20 jest pługiem odśnieżnym jednostronnym przeznaczonym do prowadzenia ak-

cji patrolowej oraz interwencyjnej w lekkich warunkach zimowych. Daje bardzo dobre efekty 
przy usuwaniu nie ubitego śniegu i błota pośniegowego. Przystosowany jest do współpracy  
z ciągnikiem rolniczym.

Parametry pługa: szerokość odkładnicy 2,6 m; skręt odkładnicą prawo/lewo za pomocą si-
łownika. Wartość zakupu: 7626 zł brutto.

PW
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Nagrody
Powiatu Leżajskiego
wręczone! 

W dniu 15 października br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród Powiatu Leżajskiego 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu oraz 
nagród Starosty Leżajskiego dla nauczycieli za szczególne 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

Wręczenia nagród dokonali Marek Śliż – Starosta Leżajski, 
Zdzisław Leśko – Wicestarosta Leżajski oraz Lucjan Czenczek – 
Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego.

Uroczystość wręczania nagród uświetnił swoim występem 
Kuba Amarowicz.

Nagrody w dziedzinie KULTURY
Nagrody Powiatu Leżajskiego przyznawane są za działalność 
i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W tym roku Zarząd 
Powiatu przyznał jedną nagrodę oraz jedno wyróżnienie.
Nagrodę otrzymał: ■ KUBA AMAROWICZ
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki.
Wyróżnienie otrzymała: ■ CZESŁAWA TUPAJ
za upowszechnianie tradycji i ludowych obyczajów.

Nagrody dla NAUCZYCIELI
W bieżącym roku Zarząd Powiatu Leżajskiego przyznał 10 na-
gród II stopnia za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzo-
nych przez Powiat Leżajski. Zostali nimi uhonorowani:
z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku:
■ DYMITR MALEC, ■ IZABELA MIAZGA, ■ LUCYNA SŁONIEC 
z Zespołu Szkól Technicznych w Leżajsku:
■ ADAM SŁOMIANY, ■ WANDA RAKSZAWSKA-STOPYRA, 
■ MIROSŁAW SZLĄSKIEWICZ 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku:
■ EWA DUBIEL, ■ MONIKA CHRZĄSTEK 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska: 
■ ELŻBIETA DĄBROWSKA-RUTOWICZ,
■ ALEKSANDRA JUŚKO
Ponadto ■ WOJCIECH KOSTEK – dyrektor Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej otrzymał w październiku br. nagro- 
dę Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w za-
kresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Nagrodzeni oraz organizatorzy i zaproszeni goście.

Organizatorzy oraz zaproszeni goście.

Nagrodzony Kuba Amarowicz.

Wyróżniona przez Powiat Leżajski Czesława Tupaj.
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Nagrody w dziedzinie SPORTU 
Nagrody Powiatu Leżajskiego przyznawane są zawodnikom za 
osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym 
współzawodnictwie sportowym, a także dla trenerów oraz innych 
osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

w kategorii DZIAŁACZ:
■ ZBIGNIEW HATYLAK, ■ KRZYSZTOF KLOCEK

w kategorii ZAWODNIK:
■ KATARZYNA SOCHA, ■ KINGA KALEMBKIEWICZ,
■ BRYGIDA PIERSIAK, ■ PATRYK PLASOTA
zawodnicy Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Azalia” 
w Brzózie Królewskiej
■ KATARZYNA BURDA, ■ NATALIA STACHULA,
■ IZABELA DEC, ■ MACIEJ JEZIOROWSKI,
■ HUBERT FLESZAR, ■ JULIA ŻAK, ■ DANIEL BŁOŃSKI,
■ KRZYSZTOF ZAJĄC, ■ MACIEJ MACH
zawodnicy Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate
■ ŁUKASZ SKIBA
zawodnik Resovii Rzeszów trenujący lekkoatletykę (biegi 
średnie)
■ KAMIL KLOCEK, ■ KRYSTIAN KOŁODZIEJ,
■ MARCIN DOKTOR
zawodnicy Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Arka”w Łętowni
■ RYSZARD DRYPS
zawodnik, który w kategorii wiekowej 50-59 lat zdobywa 
osiągniecia na szczeblu krajowym i międzynarodowym
w biegach i maratonach
■ MARCIN KARAKUŁA
zawodnik Leżajskiego Towarzystwa Sportowego FENIKS,
a także klubu sportowego Resovia Rzeszów

Nagrodzeni nauczyciele.

Zawodniczka Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate.

Krzysztof Klocek – nagrodzony w kategorii Działacz sportowy.

Nagrodzony Ryszard Dryps.Zbigniew Hatylak - nagrodzony w kategorii Działacz sportowy.
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11 listopada br. w Leżajsku 
odbyły się Powiatowe Obcho-
dy 97-ej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się  
o godz. 12.00 Mszą Św. w Bazy-
lice OO. Bernardynów w  inten-
cji Ojczyzny z udziałem pocz-
tów sztandarowych, delegacji  
z wieńcami, zaproszonych gości 
i mieszkańców Powiatu Leżaj-
skiego. 

Po Mszy Świętej młodzież  
z Zespołu Szkół Technicznych 
z Leżajska przedstawiła patrio-

tyczny  program artystyczny, po 
którym złożono wieńce i kwia-
ty pod pomnikiem poległych  
w walkach niepodległościowych.

Okolicznościowe wieńce zło-
żyło ok. 30 delegacji, w tym 
m.in.: Światowy Związek Żołnie-
rzy Armii Krajowej oraz Związek 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, Jednostka 
Strzelecka nr 20 35 z Zespołu 
Szkół Licealnych, Oddział Ka-
walerii Ochotniczej w barwach 
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana 
III Sobieskiego, Poseł – elekt Je-

Powiatowe Obchody 
Organizatorzy oraz zaproszeni goście.

Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Procesja z darami.

Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku 
Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.

Orkiestra Reprezentacyjna Kawalerii Ochotniczej
w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.

Jednostka Strzelecka nr 2035
z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.

Patriotyczny program artystyczny w wykonaniu
młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.
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Święta Niepodległości
rzy Paul, radni Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego, Rad-
ni i Zarząd Powiatu Leżajskiego, 
Miasto Leżajsk, Gmina Leżajsk, 
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, 
ARiMR w Leżajsku, NSZZ „So-
lidarność”, Inspekcja Sanitarna, 
Policja, Państwowa Straż Pożar-
na, Ochotnicza Straż Pożarna, 
Muzeum Ziemi Leżajskiej, Miej-
skie Centrum Kultury w Leżaj-
sku, Akcja Katolicka, Klub Ga-
zeta Polska w Leżajsku, Klub To-
warzystwa Miłośników Lwowa  
i Kresów Południowo – Wschod-
nich w Leżajsku, Zespół Szkół 
Licealnych w Leżajsku, Zespół 
Szkół Technicznych w Leżajsku, 
Zespół Szkół w Nowej Sarzynie, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Leżajsku, Gimna-
zjum Miejskie w Leżajsku, szko-
ły podstawowe Nr 1, 2 i 3 w Le-

żajsku oraz Związek Harcerstwa 
Polskiego – Hu�ec w Leżajsku.

Kolejnym punktem uroczy-
stości była de�lada główną ulicą 
Leżajska pod Miejskie Centrum 
Kultury w Leżajsku. W de�la-
dzie wzięła udział Orkiestra Re-
prezentacyjna Kawalerii Rzeczy-
pospolitej Polskiej wraz z Od-
działem Kawalerii Ochotniczej 
w barwach 20 Pułku Ułanów im. 
Króla Jana III Sobieskiego w Le-
żajsku, Jednostka Strzelecka nr 
2035 z Leżajska, a także miesz-
kańcy  Ziemi Leżajskiej. Przy 
Miejskim Centrum Kultury od-
był się koncert Orkiestry, a wszy-
scy mogli biesiadować przy dar-
mowej grochówce wojskowej. 

Organizatorami w/w Świę-
ta było Starostwo Powiatowe  
w Leżajsku oraz Klasztor OO. 
Bernardynów w Leżajsku.

Organizatorzy dziękują za pomoc
w przygotowaniu Obchodów:

- dyrekcji, młodzieży i nauczycielom
z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku 

- Orkiestrze Reprezentacyjnej Kawalerii Ochotniczej w barwach 
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego

- komendantowi oraz funkcjonariuszom
Policji z Komendy Powiatowej z Leżajska

- Harcerzom z Hufca Leżajsk
- dyrekcji oraz pracownikom Muzeum Ziemi Leżajskiej

- dyrekcji oraz pracownikom
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

- Panu Januszowi Zygmuntowi – FHU „Jeż”
- Andrzejowi Więcławowi – Usługi Kulinarne w Leżajsku

- Eugeniuszowi Borkowskiemu – Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
w Wierzawicach 

- PHPU „Małopolska” Gorący – Jodłowscy Sp.j. 
z Sokołowa Młp.

Szczególne słowa podziękowania należą się:
- Strzelcom z Jednostki Strzeleckiej nr 2035 z Leżajska

- Oddziałowi Kawalerii Ochotniczej w barwach
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego

- pocztom sztandarowym reprezentującym instytucje
i organizacje z terenu powiatu

Delegacje z okolicznościowymi wieńcami. Delegacja Rady Powiatu Leżajskiego.

Salwa honorowa.

Uroczysta defilada ulicą Mickiewicza.

Darmowa grochówka wojskowa wydawana przy MCK.
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Muzeum Ziemi Leżajskiej jest samorządową instytucją kultury, 
funkcjonującą jako jednostka organizacyjna Powiatu Leżajskiego. 
Działalność ustawowa i statutowa Muzeum obejmuje:

■ gromadzenie zabytków w zakresie archeologii, historii, sztuki, 
etnogra�i, browarnictwa,

■ inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie 
zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,

■ przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapew-
niających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz maga-
zynowania ich w sposób dostępny do celów naukowych,

■ zabezpieczanie i konserwacja zbiorów,
■ organizowanie wystaw stałych i czasowych,
■ zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze 

zbiorów,
■ współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i orga-

nizacjami o podobnych celach, w Polsce i poza jej granicami,
■ prowadzenie działalności wydawniczej,
■ prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w formie lek-

cji muzealnych, sesji, spotkań, szkoleń, koncertów, recitali  oraz in-
nych przedsięwzięć promujących Muzeum,

■ przyjmowanie zabytków w depozyt zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

■ WYSTAWY STAŁE:
HISTORYCZNA MIASTA I REGIONU - prezentuje muzealia 

dotyczące bogatej historii Leżajska i okolic, m.in. akty i przywileje, 
pieczęć miasta, fragment cmentarzyska ciałopalnego, dokumenty 
szkolne, militaria, Leżajsk na dawnych fotogra�ach.

ETNOGRAFIA I ZABAWKARSTWO LEŻAJSKIE - ukazuje 
dawne drewniane zabawki m.in.: ptaki klepaki, bryczki, wózki, koły-
ski dla lalek, konie bujane. W warsztacie stolarskim znajduje się XIX-
-wieczna tokarka do drzewa. Cześć etnogra�czna wystawy ukazuje 
dawne przedmioty codziennego użytku, niezbędne przy pracy domo-
wej, jak i na roli.

BROWARNICTWO LEŻAJSKIE - przedstawia historię świato-
wego i leżajskiego browarnictwa, proces produkcji piwa oraz ku�e, 
etykiety i nagrody, które zdobywał leżajski browar. 

■ WYSTAWY CZASOWE - organizowane na okres od dwóch ty-
godni do sześciu miesięcy, prezentujące historię, kulturę i sztukę.

■ LEKCJE MUZEALNE: oferta dostępna na stronie internetowej: 
www.muzeum-lezajsk.pl w zakładce: Edukacja – rezerwacja lekcji 
pod numerem telefonu: 17 240 22 35 wew. 11 lub 15.

Muzeum Ziemi Leżajskiej

Stała Ekspozycja „Browarnictwo na Ziemi Leżajskiej”,
fot. Andrzej Chmura

Stała Ekspozycja „Browarnictwo na Ziemi Leżajskiej”
sala nr 2, fot. Andrzej Chmura
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■ NOWOŚĆ WYDAWNICZA MUZEUM: Józef Półcwiartek, An-
drzej Chmura „Zabawkarstwo leżajskie w historii i kulturze regio-
nu”, Leżajsk 2015. Do nabycia w sklepiku muzealnym.

■ ZWIEDZANIE MUZEUM:
CZERWIEC/SIERPIEŃ: 
poniedziałek, środa-piątek: 9.00-16.00
wtorek 9.00-18.00
sobota-niedziela 10.00-16.00
WRZESIEŃ/MAJ:
poniedziałek, środa-piątek: 9.00-16.00
wtorek 9.00-18.00
sobota- nieczynne
niedziela 10.00-16.00.
Ostatnie wejście na pojedynczą ekspozycję – 60 minut przed  

zamknięciem Muzeum. Kompleksowe zwiedzanie Muzeum – 120 mi-
nut przed zamknięciem Muzeum.

■ KONTAKT: Muzeum Ziemi Leżajskiej, ul. Mickiewicza 20A, 
37-300 Leżajsk, tel./fax: 17  240 22 35, Informacja Turystyczna tel.: 
17 240 22 35 wew. 15, www.muzeum-lezajsk.pl, 

Warsztat zabawkarski z przełomu XIX i XX wieku na ekspozycji 
zabawkarskiej w Muzeum, fot. Kamil Szczepanik

Budynek warsztatu zabawkarskiego,
fot. Kamil Szczepanik

Warsztaty zabawkarskie dla dzieci, fot. Kamil Szczepanik
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W dniu 26 października br. 
w sali widowiskowo-kinowej 
Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie odbyło się  Woje-
wódzkie Podsumowanie Współ-
zawodnictwa Sportowego Szkół, 
Gmin, Powiatów i Klubów za rok 
szkolny 2014/2015.

Zawody szkolne organizowa-
ne przez Szkolny Związek Spor-
towy rozgrywane są w trzech ka-
tegoriach wiekowych: dla szkół 
podstawowych - Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej, dla gimnazjów 
- Gimnazjada Młodzieży i dla 
szkół średnich - Licealiada. W 
ubiegłym roku szkolnym zorga-

nizowano tego typu zawody we 
wszystkich powiatach i prawie 
wszystkich gminach naszego wo-
jewództwa. Startowało w nich 
ponad 105 tysięcy młodych spor-
towców.

Aż 164 szkół ponadgimnazjal-
nych brało udział w zawodach 
wojewódzkich w kategorii  Lice-
aliady.  5 z nich nagrodzono:

5 miejsce – Zespół Szkół Li-
cealnych w Leżajsku

4 miejsce – I Liceum Ogólno-
kształcące w Sanoku

3 miejsce – I Liceum Ogólno-
kształcące w Przemyślu

2 miejsce – Samorządowe Li-

ceum Ogólnokształcące w Stalo-
wej Woli

1 miejsce – V Liceum Ogól-
nokształcące w Rzeszowie

Wyróżnienie odebrała cztero-
osobowa delegacja z ZSL w Le-

żajsku, w skład której weszli na-
uczyciel wychowania �zycznego 
mgr Rafał Tuleja oraz reprezen-
tacja tenisa stołowego dziewcząt 
(Karolina Pietrońska, Dominika 
Kułacz, Malwina Brzuszko).

Pod takim właśnie hasłem 
odbyła się kolejna edycja presti-
żowego konkursu Państwowej 
Inspekcji Pracy. Celem konkur-
su było promowanie pracodaw-
ców, którzy organizują prace 
w sposób zapewniający wysoki 
poziom bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia pracowników oraz 
przestrzeganie przepisów prawa 
pracy.

4 listopada br. w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego odbyło się uro-
czyste podsumowanie konkur-
su. W kategorii pracodawców 
zatrudniających do 50 pracow-
ników nagrodzona II miejscem 
została mieszkanka Leżajska – 
pani Maria Polit – właścicielka 
Salonu Kosmetycznego VENUS, 
mieszczącego się przy ul. Mic-
kiewicza w Leżajsku. 

Pani Maria prowadzi swoją 
działalność od 2007 roku. Wła-
ścicielka salonu należy również 
do leżajskiej Izby Rzemieślniczej, 
której kierownik – pan Zbigniew 
Walas namówił i zmotywował 
ją do udziału w w/w konkursie.  
A uzyskanie tej nagrody nie było 
łatwe. Kandydaci do tytułu „Pra-
codawcy – organizatora pracy 
bezpiecznej” musieli spełnić sze-
reg wymogów, aby zakwali�ko-
wać się do konkursu. Przy oce-
nie brano pod uwagę m.in.: prze-
strzeganie przepisów prawa pracy 
(dot. m.in. stosunku pracy, czasu 
pracy, wynagrodzenia i innych 
świadczeń związanych z pracą, 
urlopów pracowniczych, ochro-
ny pracy młodocianych, ochro-
ny pracy kobiet; rozwiązywania 
z pracownikami stosunku pracy 
z przyczyn niedotyczących pra-
cowników, regulaminów pracy; 
regulaminów wynagradzania, za-

kładowych układów zbiorowych 
pracy, funduszu świadczeń socjal-
nych),  przestrzeganie przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy (w tym: ocena ryzyka zawo-
dowego; stan obiektów, pomiesz-
czeń, stanowisk pracy, zaplecza 
higieniczno-sanitarnego, wentyla-
cji, ogrzewania, oświetlenia; stan 
oraz jakość zabezpieczeń maszyn  
i urządzeń technicznych, urządzeń 
i instalacji elektrycznych), rozwią-
zania systemowe dot. zarządzania 
BHP oraz kwestie wypadków przy 
pracy (wskaźnik częstotliwości  
i ciężkości wypadków przy pracy).

Konkurs jest swoistego rodza-
ju sposobem na promowanie i ho-
norowanie przedsiębiorców za ich 
nadzwyczajne działania na rzecz 
bezpieczeństwa pracy. 

■ Co oznacza to wyróżnienie 
dla Pani Marii Polit i jej Salonu 
Kosmetycznego VENUS?

W konkursie na „Pracodawcę 
– organizatora pracy bezpiecznej” 
zdecydowałam się wziąć udział 
po raz pierwszy, tym bardziej cie-
szy mnie ten sukces – stwierdza 
pani Maria. Jest to dla mnie do-

wód, że podejmowane dotychczas 
działania, zarówno w dziedzinie 
bezpieczeństwa, jak i innowacyj-
ności w obrębie organizacji pracy 
przynoszą efekty. Cieszy mnie, że 

wysiłki, które podejmuję dają wy-
mierne efekty i są zauważalne na 
zewnątrz. To, że wystartowałam 
pierwszy raz i od razu znalazłam 
się w czołówce nagrodzonych �rm 

oznacza, iż moje działania jako 
pracodawcy zmierzają w dobrym 
kierunku.

Przeprowadzony konkurs jest 
dowodem na to, że we współ-
czesnym świecie rozpoznawalna 
marka jest równie ważna jak gwa-
rancje bezpiecznej pracy przy-
pieczętowane najlepiej statuetką 
przyznawana przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Posiadanie jej 
przez panią Marię to jej najlepsza 
rekomendacja i potwierdzenie so-
lidności i rzetelności.

Pani Marii gratulujemy i ma- 
my nadzieję, iż klienci jej Salonu 
Kosmetycznego również docenią 
ten tytuł.

Nagroda Inspekcji Pracy

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku
nagrodzony w wojewódzkiej
Licealiadzie!
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9 października b. r. w auli 
konferencyjnej Franciszkań-
skiego Centrum Kultury przy 
Bazylice O.O. Bernardynów  
w Leżajsku odbyła się podkar-
packa konferencja nt. Wczesne 
wspomaganie szansą zrówno-
ważonego rozwoju dziecka. 

W konferencji uczestniczy-
li dyrektorzy i pracownicy pod-
karpackich poradni psycholo-
giczno – pedagogicznych. Kon-
ferencja została zorganizowana 
przez Podkarpackie Kuratorium 
Oświaty, Poradnię Psychologicz-
no-Pedagogiczną w Leżajsku  
i Bazylikę O.O. Bernardynów  
w Leżajsku.

W tematyce konferencyjnej 
dr Radosław Piotrowicz (Aka-
demia Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie) przedstawił wie-
lopro�lową diagnozę małego 
dziecka, wskazania dla specja-
listów i rodziców małych dzieci  
z symptomami zaburzeń rozwo-
jowych oraz konstruowanie in-
dywidualnych programów tera-
peutycznych.

Różnice i podobieństwa w re- 
alizacji wczesnej interwencji  
i wczesnego wspomagania roz-
woju dziecka pokazał Maciej 
Stopyra, na co dzień dyrektor 
Ośrodka Wczesnej Interwencji  
i Niepublicznej Poradni Wcze-
snego Wspomagania Rozwo-
ju Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym - Koło w Rzeszo-
wie.

Dyrektor leżajskiej Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej p. Wojciech Kostek omówił 
w swoim wystąpieniu znaczenie 
wczesnego wspomagania rozwo-
ju dziecka w lokalnym systemie 
edukacji oraz rolę poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej w je- 
go realizacji. Neurologopeda le-
żajskiej poradni p. Magdalena 
Kozyra-Sekulska przedstawiła 
metodę prof. Alfreda Tomatisa, 
która jest bardzo istotnym ele-
mentem terapii logopedycznej 
dzieci autystycznych, a �zjote-
rapeuta p. Maja Gajewska omó-
wiła metodę NDT Bobath wyko-

rzystywaną w codziennej pracy  
z dziećmi.

Współpracę z rodzicami dzie- 
ci objętych wczesnym wspo-
maganiem rozwoju przedstawi-
ły panie Agnieszka Poczekajło  
i Marzena Selwa z poradni w Kol- 
buszowej.

Podczas konferencji Księ-
garnia Akademii Pedagogicznej  
z Warszawy przygotowała sto-
isko, umożliwiając uczestnikom 
zakup pomocy dydaktycznych 

do pracy z dziećmi. 
Po części szkoleniowej uczest- 

nicy zwiedzali Muzeum Pro-
wincji O.O. Bernardynów w Le-
żajsku, a po obiedzie korzystali  
z indywidualnych konsultacji 
prowadzonych przez dr Radosła-
wa Piotrowicza. 

Konferencja była s�nansowa-
na ze środków Podkarpackiego 
Kuratorium Oświaty. 

WK

W październiku br. podob-
nie jak w latach ubiegłych, za 
sprawą głównego organizato-
ra przedsięwzięcia - Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku, ru-
szyła akcja upamiętnienia Po-
laków pochowanych na Cmen-
tarzu Obrońców Lwowa, zwa-
nym także Cmentarzem Orląt. 

Najpierw w szkołach śred-
nich: Zespole Szkół Licealnych 
i Zespole Szkół Technicznych  
w Leżajsku, Zespole Szkół  
w Nowej Sarzynie oraz Gimna-
zjum Miejskim w Leżajsku, zo-
stała przeprowadzona zbiórka 
pieniędzy na zakup zniczy. W 
akcję włączyło się także leżaj-
skie koło Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południo-

wo – Wschodnich, dokładając 
swoją cegiełkę. W sumie ze-
brano kwotę ponad dwa tysiące 
trzysta złotych.

W dniu 27 października br. 
grupy uczniów wraz z opieku-
nami z poszczególnych szkół, 
do których dołączyła jeszcze 
młodzież z leżajskiego gimna-
zjum, wyruszyły do Lwowa, 
by przekazać zakupione znicze 
Polskiemu Towarzystwu Opieki 
nad Grobami Wojskowymi we 
Lwowie. 

Poranek w dniu wyjazdu był 
mroźny i mglisty.  Szybko zapa-
kowaliśmy znicze do autokaru 
i o 5.15 wyruszyliśmy w drogę. 
Grupa liczyła 45 osób, a prze-
wodzili jej wicedyrektorzy Ze-

społu Szkół Licealnych – Dy-
mitr Malec i Waldemar Tłu-
czek. Mieliśmy także przewod-
nika w osobie Eugeniusza Josse 
oraz kapelana wycieczki, któ-
rym został ks. Dariusz Wojnar. 
Po raz pierwszy postanowiliśmy 
przeprawić się nowym przej-
ściem granicznym Budomierz 
– Hruszew. Przekroczenie gra-
nicy przebiegło dość spraw-
nie, ale czar prysł, gdy wjecha-
liśmy na drogę prowadzącą 
w stronę celu naszej podróży.  
Jej stan, delikatnie mówiąc po-
zostawiał wiele do życzenia, 
ale niedogodności niwelowa-
ły barwne opowieści naszego 
przewodnika. Ciekawym mo-
mentem był przejazd przez je-
den z największych poligonów 
wojskowych w Europie, przez 
który prowadziła ta wątpliwej 
jakości droga. Po dotarciu do 
Lwowa i przekazaniu zniczy 
rozpoczęliśmy najważniejszą 
część naszej wycieczki – zwie-
dzanie cmentarzy: Orląt i Ły-
czakowskiego. Najpierw w ka-
plicy modlitwę za zmarłych za-
inicjował ks. Dariusz. Z kolei 
pan Eugeniusz wspaniale przy-
bliżał nam historię powstania 
cmentarza oraz życiorysy bo-
haterskich obrońców Lwowa. 
Pamięć spoczywających uczci-
liśmy złożeniem kwiatów oraz 
zapaleniem zniczy. Na zwiedza-
nie jednej z najpiękniejszych  
i najstarszych nekropolii w Eu-
ropie należałoby poświęcić kil-
ka dni, a nie tak jak my, kilka 

godzin. Dlatego odwiedziliśmy 
tylko najważniejsze groby, na 
których także zapłonęły znicze. 
Na Łyczakowie pochowani są 
między innymi: Maria Konop-
nicka, Artur Grottger, Stefan 
Banach, Konstanty Ordon, Se-
weryn Goszczyński.

Po zakończeniu zwiedzania 
cmentarzy, korzystając z pięk-
nej aury jesiennej i doskonałej 
widoczności udaliśmy się na 
wzgórze zamkowe - Kopiec Unii 
Lubelskiej, skąd podziwialiśmy 
wspaniałą panoramę całego 
Lwowa. Ważną częścią eskapa-
dy była także wizyta w zaprzy-
jaźnionej średniej szkole gastro-
nomiczno – hotelarskiej, gdzie 
spożyliśmy przygotowany przez 
uczniów posiłek. Droga po-
wrotna tą samą trasą, przebiegła 
znacznie szybciej, a Leżajsk po-
witał nas ponownie gęstą mgłą.

Przekazane przez nas znicze 
zapłonęły w dniu 1 listopada na 
grobach żołnierzy spoczywają-
cych na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa, poległych w walkach  
z Ukraińcami oraz w czasie woj-
ny polsko-bolszewickiej w 1920 r. 

W imieniu wszystkich 
uczestników pragnę serdecz-
nie podziękować Starostwu Po-
wiatowemu w Leżajsku za po-
krycie kosztów przejazdu oraz 
Burmistrzowi Miasta Leżajska 
za włączenie do akcji młodzie-
ży z Gimnazjum Miejskiego  
w Leżajsku.

Stanisław Majcher,
nauczyciel ZSL

Wczesne wspomaganie szansą
zrównoważonego rozwoju dziecka

Zaduma nad grobami Orląt
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30.11.br. w Zespole Szkół 
Technicznych w Leżajsku od-
był się „Dzień Języków Obcych”.  
W tym roku motywem przewod-
nim były: historia, kultura, ję-
zyk i obyczaje państw, których 
języków uczy się młodzież na-
szej szkoły, czyli Wielkiej Bry-
tanii, Niemiec, Francji i Rosji. 

Część artystyczna miała miejsce 
w szkolnej auli. Wzięli w niej 
udział zaproszeni goście: dyrek-
tor szkoły Halina Samko, Wice-
starosta Leżajski Zdzisław Leśko, 
Przewodnicząca Rady Rodziców 
Bernadeta Wróbel oraz nauczy-
ciele i uczniowie. Na program 
złożyły się: scenki rodzajowe, 
skecze oraz �lm przygotowa-
ny przez uczniów klasy drugiej 
technikum informatycznego 
przedstawiający, jak potrzebę 
nauki języków obcych rozumie 
młodzież. Zebrani obejrzeli też 
�lm pt. „Jak brzmią polskie sło-
wa w porównaniu z innymi ję-

zykami”, nagrany przez uczniów 
klasy pierwszej technikum me-
chanicznego CAD/CAM i wy-
słuchali piosenek wykonanych 
przez: Alicję Wróbel, Weronikę 
Jeleśniański i Jakuba Batorowi-
cza. Wręczono również nagrody 
laureatom konkursów, zorgani-
zowanych w ramach „Dnia Języ-
ków Obcych” – „Konkursu Zna-
jomości Idiomów Angielskich” 
i konkursu „Poznaj Kulturę Ro-
syjską”. 

Po zakończeniu części arty-
stycznej dyrektor szkoły Halina 
Samko podziękowała organiza-
torom – nauczycielom Zespołu 

Języków Obcych za przygoto-
wanie imprezy oraz Wicestaro-
ście Leżajskiemu za przybycie  
i wsparcie �nansowe imprezy 
oraz przypomniała młodzieży, że 
dzięki znajomości języków ob-
cych, popartej fachowymi umie-
jętnościami w danym zawodzie, 
zwiększa się swoje szanse na 
rynku pracy. Na koniec wszy-
scy mogli skosztować słodkości 
przygotowanych specjalnie na 
tę okazję przez uczniów techni-
kum żywienia i usług gastrono-
micznych. 

ZST

Przyszłość należy do zawo-
dów technicznych” – pod takim 
hasłem odbył się tegoroczny Fe-
stiwal Techniki, zorganizowany 
w Zespole Szkół Technicznych 
już po raz czwarty. Jego ideą jest 
popularyzacja wiedzy technicz-

nej i matematyczno – przyrod-
niczej. Impreza była skierowa-
na do mieszkańców całego re-
gionu, jednak jej szczególnymi 
odbiorcami były dzieci ze szkół 
podstawowych. W hali widowi-
skowo – sportowej uczniowie  

i nauczyciele naszej szkoły przy-
gotowali stanowiska prezentu-
jące kierunki techniczne, ma-
tematykę, chemię, �zykę oraz 
zawody takie jak: fryzjer, sprze-
dawca, hotelarz czy technik ży-
wienia. Nie zabrakło też szkol-
nych kół zainteresowań i wy-
stępu zespołu B17. Dzięki sze-
rokiej gamie atrakcji Festiwalu, 

dzieci mogły sterować robotem 
reagującym na dotyk, obejrzeć 
skonstruowane przez uczniów 
technikum mechatronicznego 
drony, zagrać na konsoli Play-
station oraz w gry zaprogramo-
wane przez naszych uczniów, 
poznać działanie kasy �skalnej  
i silnika samochodowego, do-
wiedzieć się, czym zajmuje się 
energetyka odnawialna, spró-
bować wypieków serwowa-
nych przez  „Małą Cukiernię”. 
Równie dużym zainteresowa-
niem cieszyły się doświadcze-
nia z �zyki i chemii, pokazy  
z biologii, a także matematycz-
ne łamigłówki wymagające po-
łączenia logicznego myślenia ze 
sprawnością manualną, pokazy 
strzelectwa sportowego i udzie-
lania pierwszej pomocy przed-
medycznej. Ogromny podziw 
wśród dzieci wzbudził bolid,  
w całości skonstruowany i zbu-
dowany przez studentów Poli-
techniki Rzeszowskiej, wśród 
których są absolwenci naszej 
szkoły. 

Ponadto wszyscy chętni mo-
gli wejść do pracowni szkol-
nych, w których przygotowano 
specjalne pokazy i konkursy. 

ZST

„Dzień Języków Obcych” w ZST 

Festiwal Techniki

Jedną z atrakcji Festiwalu były gry zaprogramowane
przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
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W dniach 11 – 18 września b.r. 
 udaliśmy się na wycieczkę do 
krainy Albionu, czyli Wielkiej 
Brytanii. Po załadowaniu zadzi-
wiająco dużej ilości bagażu wsie-
dliśmy do autobusu. Jechaliśmy 
mijając po drodze kilka państw: 
Niemcy, Holandię, Belgię oraz 
Francję. W ten sposób, około 
czwartej nad ranem dojechali-
śmy do Calais. Stamtąd, po do-
kładnej kontroli naszego autoka-
ru i pierwszym „Hello” od celni-
ków, wyruszyliśmy promem do 
celu naszej podróży – Wielkiej 
Brytanii. 

W ramach wycieczki zwie-
dziliśmy punkt widokowy �e 
London Eye,budynek parlamen-
tu ze słynną wieżą zegarową „Big 
Ben”, przepiękną katedrę West-
minster Abbey, zatłoczony tury-
stami plac Piccadilly Circus ze 
słynnym neonem reklamowym 
oraz West End, miejsce znane  
z licznych teatrów i kin. Nasz 
spacer po Londynie zakończył 
się na placu Trafalgar, skąd me-
trem udaliśmy się do Tower Hill, 
miejsca znanego z twierdzy To-
wer i słynnego mostu Tower 
Bridge. 

Następny dzień spędziliśmy 
w Windsorze, gdzie mieliśmy 
okazję zajrzeć do apartamen-
tów królewskich. Zamek Wind-
sor poraził nas swoim pięknem 
i majestatem: jest największym 
zamieszkałym zamkiem świa-
ta. Z Windsoru udaliśmy się  

w kierunku Hampton Court, 
ulubionego miejsca Henryka 
VIII, gdzie chętnie przyjeżdżał 
na polowania. 

Brighton, nadmorska miej-
scowość nad kanałem La Man-
che, była kolejnym punktem na-
szej wycieczki. Po wizycie w oce-
anarium Sea Life Centre, gdzie 
na wyciągnięcie ręki mogliśmy 
podziwiać morską faunę, uda-
liśmy się do XVIII wiecznego 
Królewskiego Pawilonu wybu-
dowanego w stylu hindi, miejsca 
wypoczynku nad morzem króla 
Jerzego IV. Kolejną atrakcją tu-
rystyczną Brighton było, jedno 
z najdłuższych w Europie, molo 

z kasynem i automatami do gry.
Nareszcie długo wyczekiwany 

kolejny punkt naszej wycieczki, 
czyli Madame Tussauds Museum 
- muzeum �gur woskowych zna-
nych ludzi z rozmaitych dziedzin 
życia. Poza zrobieniem zdjęć  
z naszymi idolami mieliśmy oka-
zję poznać historię Londynu 
„podróżując w czasie” mini lon-
dyńskimi taksówkami. 

Będąc w Anglii nie mogliśmy 
nie udać się do Oksfordu, „mia-
sta malowniczych wież”, siedzi-
by najstarszego anglojęzycznego 
uniwersytetu na świecie. Ostatni 
dzień naszego pobytu, w bardzo 
deszczowej pogodzie, spędzi-

liśmy w londyńskich muzeach. 
Były to trzy sąsiadujące ze sobą 
muzea: Muzeum Historii Natu-
ry, Muzeum Techniki i Muzeum 
Wiktorii i Alberta. Każdy z nas 
miał okazję znaleźć coś intere-
sującego dla siebie. Rejs statkiem 
po Tamizie do Greenwich był na-
szym pożegnaniem z Londynem. 
Pełni wrażeń, bogaci w nowe do-
świadczenia wróciliśmy do Pol-
ski. Dzięki organizatorom, opie-
kunom i sponsorom naszej wy-
cieczki (czyli rodzicom) przeży-
liśmy niezwykłą przygodę, która 
na długo pozostanie w naszej pa-
mięci. Dziękujemy Panu Dyrek-
torowi Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku za �nansowe wspar-
cie tego przedsięwzięcia.

Organizatorzy i uczestnicy
 wycieczki z Zespołu Szkół

Licealnych im. Bolesław Chrobrego
w Leżajsku

Niezapomniane wspomnienia

Nowe wyposażenie pracowni biologiczno –
chemicznej w Nowej Sarzynie

W październiku b.r. Zespół 
Szkół im. I. Łukasiewicza w No-
wej Sarzynie zyskał nowe wypo-
sażenie pracowni biologiczno 
– chemicznej. Powiat Leżajski, 
zgodnie z przyjętą strategią no-
woczesnego kształcenia młodzie-
ży włączył się do programu doto-
wanego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Rzeszowie  
w ramach edukacji ekologicznej 
zadania „Mamy dowody w spra-
wie wody” – Rozwój bazy dydak-
tycznej pracowni biologiczno 
– chemicznej Zespołu Szkół im.  
I. Łukasiewicza w Nowej Sarzy-
nie w kierunku kształtowania 
postaw proekologicznych w spo-
łeczności szkolnej. Szkoła otrzy-

mała sprzęt i pomoce dydaktycz-
ne w postaci: spektrofotometru, 
mikroskopu cyfrowego, aparatu 
do pomiaru BZT, komory termo-
statycznej, teleskopowego drążka 
do czerpaków, termostatu i ph-
-metru. Wartość dotacji wynio-
sła 35 374,80zł, a cała wartość za-
dania 44 218,50zł.

AK
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Grudzień to czas podsumo-
wań, rozliczeń i podziękowań. 
Warto przypomnieć to, co dobre 
i zachęcić do kontynuacji inicja-
tyw przynoszących pozytywne 
rezultaty. Jedną z nich jest Kon-
kurs Wiedzy o Europie i Unii Eu-
ropejskiej organizowany przez 
Gimnazjum im. Pamięci O�ar 
Pacy�kacji w Woli Zarczyckiej, 
nad którym honorowy patronat 
objął Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Burmistrz Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna Jerzy Paul oraz 
Europoseł Tomasz Poręba.

„W centrum Europy” - pod ta-
kim hasłem odbywał się w maju 
br. drugi już Konkurs. Na zapro-
szenie dyrektora Adama Stanasz-
ka i nauczycielek Lucyny Michny 
i Agaty Kurlej odpowiedziało 10 
gimnazjów z terenu naszego po-
wiatu. Uroczystego otwarcia do-
konali sekretarz Urzędu Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna Danuta 
Pinderska i Wicestarosta Leżaj-
ski Zdzisław Leśko. Zaprosze-
ni goście przypomnieli o chrze-
ścijańskich wartościach i ideach 
„ojców zjednoczonej Europy” 
oraz o korzyściach płynących  
z członkostwa w UE. 

Tegoroczne spotkanie miało 
dwa niezależne konkursy. Pierw-
szym był test wiedzy o Unii Euro-
pejskiej, pisany przez 50 uczniów 
z 10 gimnazjów. Najwięcej na 
temat UE wiedział Patryk Wło-
darczyk z Gimnazjum w Brzózie 
Królewskiej przygotowany przez 
Panią Elżbietę Stępniowską. Zna-
komitą znajomością zagadnień 
unijnych wykazali się też Mate-
usz Sałęga z Gimnazjum w Łę-
towni, Sołectwo Majdan Łętow-
ski i Kamil Naróg z Gimnazjum 
w Leżajsku.

Drugi konkurs przebiegał  
w trzech etapach, za których ko-
ordynację odpowiadali Jacek 
Wójcik - informatyk w tutejszym 
gimnazjum i Małgorzata Kra-
wiec- pedagog szkolny.

 Na początku uczestnicy roz-
wiązywali elektroniczny test 
sprawdzający wiedzę ogólną, 
następnie omawiali spoty re-
klamujące własną miejscowość,  
z uwzględnieniem obiektów �-
nansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. Ostatnią częścią był 
quiz, w którym należało wykazać 
się znajomością miast europej-
skich i języków obowiązujących 

w UE, ważnych postaci związa-
nych z kulturą europejską oraz 
obiektów polskich. Uczniowie 
prezentowali ogromną wiedzę, 
rywalizacja budziła wiele emocji, 
gdyż stawką było pięć biletów na 
wyjazd do Brukseli, który zorga-
nizował Europoseł Tomasz Po-
ręba. Najlepszą okazała się dwu-
osobowa drużyna z gimnazjum w 
Giedlarowej. Uczennice Aleksan-
drę Czaplę i Klaudię Szkodziń-
ską przygotowała Pani Lucyna 
Łuszczak. Zespół z Gimnazjum 
w Woli Zarczyckiej Monika Gap 
i Wojciech Bogdan, zdobył dru-
gie miejsce. Na podium znaleźli 
się również uczniowie z Gimna-
zjum w Łętowni - Sołectwo Maj-
dan Łętowski Marcin Szewczyk 
i Ireneusz Jędrek, przygotowani 
przez Panią Teresę Sarzyńską.

Miłą atmosferę podczas kon-
kursu zapewnił zebranym uczest-
nikom i gościom zespół muzycz-
ny z Gimnazjum w Woli Zarczyc-
kiej prowadzony przez Panią Ewę 
Siwiec. W przygotowanie, oprócz 
organizatorów zaangażowanych 
było wiele osób, między inny-
mi pani Agata Bogdan – anima-
tor kultury w Ośrodku Kultury 

w Woli Zarczyckiej, Halina Kur-
caba wraz z Kołem Gospodyń 
Wiejskich, Wiesław Kurcaba – 
konsultant ds. historycznych, 
Małgorzata Wójcik – plastyk, fo-
tograf. 

Przedsięwzięcie wsparli liczni 
sponsorzy: UMiG Nowa Sarzyna, 
Starostwo Powiatowe w Leżaj-
sku, Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Tomasz Poręba, Zakła-
dy Mięsne „Smak- Górno”, �rma 
„Dominnet” w Brzózie Królew-
skiej, Kancelaria Radcy Prawne-
go Stanisław Kurlej, Hurtowa-
nia Wikliniarska Mieczysława 
Kidy, pan Stanisław Piechowski 
właściciel sklepów wielobranżo-
wych, Cukiernia Torcik pani Be-
aty Kurcaba, Zakład Kamieniar-
ski pana Mieczysława Flisa oraz 
Rada Rodziców w miejscowym 
gimnazjum.

Organizatorzy konkursu ser-
decznie dziękują wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w przygoto-
wanie II Powiatowego Konkursu 
Wiedzy o Europie i Unii Euro-
pejskiej i zapraszają do wzięcia 
udziału w kolejnych edycjach.

Małgorzata Krawiec

„W CENTRUM EUROPY” – czas podsumowań

W Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku we wrześniu 2015r. rozpoczęła się realizacja nowe-
go projektu „Feel the spirit of a modern Europe bringing entrepreneurship into schools”  
(Nowoczesna Europa wnosi przedsiębiorczość do szkół ) w ramach programu Erasmus + i po-
trwa do końca sierpnia 2017 roku.

W dniach 12-15 października b.r. do szkoły przybyli nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie - niemieckiej, włoskiej i czeskiej. 
Było to pierwsze spotkanie  w ramach rozpoczętego projektu Erasmus +.

Celem głównym projektu jest stworzenie w szkole niemieckiej, będącej koordynatorem całego przedsięwzięcia „�rmy uczniowskiej”,  
a w krajach partnerskich �lii tejże �rmy. Dzięki powstałej �rmie uczniowie zaangażowani w projekt nabędą praktycznych umiejętności 
zarządzania i kierowania �rmą. Nauczą się przedsiębiorczości, ale posiądą również umiejętności pracy w zespole, społecznego zaangażo-
wania w pracę, której efekty będą służyć innym. Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na pomoc szkole w Sri Lance, która została 
zniszczona przez tsunami.

Biorąc udział w projekcie uczniowie nabędą  wiedzy dotyczącej świata pracy, wezmą udział w różnych formach szkoleń, warsztatów 
związanych z tematyką pracy, a nauczyciele poprawią swoje umiejętności informacyjno-komunikacyjne. 

Dzięki wyjazdom za granicę do Niemiec, Włoch i Czech uczestnicy projektu poprawią znajomość języków obcych, przełamią bariery 
kulturowe, odrzucą stereotypy.

Nauczyciele z zagranicy przebywając w naszej szkole i naszym mieście nie tylko omawiali strategię realizacji projektu, ale również od-
wiedzili zakłady pracy funkcjonujące w naszym regionie (Browar, Brzost), zwiedzili miasto, zobaczyli Klasztor OO.Bernardynów wraz  
z muzeum. Odbyli wizytę w Ratuszu, gdzie pan Burmistrz Leżajska opowiedział im o historii, teraźniejszości i przyszłości miasta. Zwiedzili 
również skansen w Sanoku, a także wzięli udział w przygotowanym z okazji Dnia Nauczyciela przyjęciu okolicznościowym. 

Pełni wrażeń, dobrych pomysłów i zapału do pracy powrócili do swoich szkół, by w grudniu 2015 znów się spotkać – tym razem w Me-
itingen w Niemczech -  już z uczniami.

szkolny koordynator projektu Ewa Kwitkowska
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Już niedługo �rmy na tere-
nie gminy Leżajsk będą mogły li-
czyć na nowe wsparcie. Kolejnym 
krokiem w tym kierunku są pod-
jęte przez Radę Gminy Leżajsk 
dwie uchwały. Pierwsza w spra-
wie przystąpienia Gminy Leżajsk 
do Lokalnego Funduszu Pożycz-
kowego „Samorządowa Polska” 
Leżajsk Sp. z o.o. oraz do Krajo-

wego Funduszu Poręczeniowego 
„Samorządowa Polska” sp. z o.o., 
zaś druga – w sprawie zaciągnię-
cia zobowiązania.

Efektem tych działań będzie 
powstanie lokalnego funduszu 
pożyczkowego. Jego głównym ce-
lem jest pobudzenie aktywności 
gospodarczej w postaci mikro-
pożyczek i poręczeń na preferen-

cyjnych warunkach dla lokalnych 
przedsiębiorców. Fundusz ruszy  
w pierwszej połowie 2016 roku.

Wyróżnikiem produktów po-
życzkowych dystrybuowanych  
w Lokalnym Funduszu Pożyczko-
wym są m.in.: atrakcyjne i kon-
kurencyjne oprocentowanie – na-
wet od 2 proc. w skali roku, niskie 
koszty uzyskania pożyczki, ela-

styczne formy zabezpieczeń oraz 
profesjonalna pomoc i doradztwo. 
W ofercie znajdują się także pro-
dukty dedykowane osobom do-
piero zamierzającym rozpocząć 
własną działalność gospodarczą.

Rada Gminy Leżajsk, na sesji 
27 października br., przyjęła dwie 
ważne uchwały: w sprawie zwol-
nień od podatku od nierucho-
mości, stanowiących regionalną 
pomoc inwestycyjną dla przed-
siębiorców prowadzących działal-
ność gospodarczą na terenie Gmi-
ny Leżajsk oraz w sprawie zwol-
nień z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis.

W myśl tych uchwał, podmioty 
gospodarcze spełniające określo-
ne w uchwale kryteria będą mogły 
ubiegać się o zwolnienie od po-
datku od nieruchomości.

Uchwała została przekazana 
Wojewodzie w celu kontroli me-
rytorycznej przed ogłoszeniem 
jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.  
W życie wejdzie w dwa tygodnie 
po opublikowaniu w dzienniku, 
ale już teraz zachęcamy do podej-
mowania przygotowań i zbierania 
materiałów niezbędnych do zło-
żenia wniosku o zwolnienie z po-
datku.

Niepubliczne Gimnazjum  
w Dębnie jako jedna z dwóch 
szkół z naszego województwa 
jest tegorocznym uczestnikiem 
programu IKEA FAMILY „Na 
Rodzinę Można Liczyć”, które-
go organizatorami są IKEA oraz 
Fundacja Świętego Mikołaja.

Program „Na Rodzinę Można 
Liczyć” realizowany jest od 2012 
roku. Głównym jego celem jest 
rozwój kapitału intelektualnego 
młodych ludzi oraz wyrówny-
wanie szans edukacyjnych dzieci  
i młodzieży w Polsce przez fun-
dowanie w trakcie roku szkol-
nego stypendiów dla uczniów. 
Wspieramy tych, którzy angażu-
ją się społecznie i chcą rozwijać 
swoje pasje, ale nie mają wystar-
czających środków na realizację 
swoich marzeń.

Adresatem programu jest mło-
dzież zaangażowana społecznie:  
w projekty charytatywne, proeko-
logiczne oraz kulturalne. Warto 
inwestować w takie osoby, gdyż 
są one wzorem do naśladowania  
w swoim najbliższym otoczeniu 
oraz wśród ludzi, którym poma-
gają.

O Stypendia mogli ubiegać się 
uczniowie 2 i 3 klasy gimnazjum 
którzy mieszkają na terenie RP. 
Proces rekrutacji do najłatwiej-
szych nie należał, gdyż zaintere-
sowani musieli wykazać się na 
wielu płaszczyznach oraz udoku-
mentować:

■ średnią ocen w roku poprze-
dzającym przyznanie Stypen-
dium nie niższą niż 4,3 w gim- 
nazjum

■ zaangażowanie i aktywność 

społeczną w ciągu ostatniego 
roku (od 1.09.2014 r.)

■ osiągnięcia naukowe: w za-
wodach sportowych, artystycz-
nych, olimpiadach przedmioto-
wych i tematycznych itp. w ciągu 
ostatniego roku (od 1 września 
2014 r.)

■ potwierdzony miesięczny 
dochód netto na jednego członka 
rodziny (nie wyższy niż 1200 zł)

Tylko osoby spełniające wszys- 
tkie powyższe kryteria były bra-
ne pod uwagę przez Komisję 
przyznającą stypendia.

Łatwo nie było, tym bardziej 
cieszy fakt, że aż trzy uczennice 
z naszej szkoły otrzymały stypen-
dium, każde o wartości 2000 zło-
tych wypłacane w 10 miesięcz-
nych ratach po 200 zł.

Stypendystkom gratulujemy, 
życzymy dalszych sukcesów na-
ukowych, sportowych i arty-
stycznych, a przede wszystkim 
wytrwałości w działalności spo-
łecznej i… przyjemnego wyda-
wania stypendium!

Koordynator projektu
Sylwia Krawiec

Gmina Leżajsk przyjazna przedsiębiorcom

Wiktoria, Iwona i Gabriela laureatkami IV edycji 
Programu Stypendialnego „Na rodzinę można liczyć”!!!

Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk
Kazimierz Krawiec

Wójt Gminy Leżajsk
Krzysztof Sobejko

Niechaj nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
 będą pełne ciepła, miłości, rodzinnych spotkań i radości

z przyjścia na świat Dzieciątka Jezus.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło zrozumienia,

wzajemnej życzliwości i rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.
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11 listopada b.r. mieszkań-
cy naszej gminy świętowali 97. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Obchody rozpo-
częły się mszą św. w intencji Oj-
czyzny w Kościele Para�alnym  
w Nowej Sarzynie koncelebro-
waną przez ks. proboszcza Ka-
zimierza Kawę. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele władz 
samorządowych, instytucji pu-
blicznych, harcerze, młodzież 
szkolna, poczty sztandarowe ze 
szkół, OSP i NZZS „Solidarność” 
oraz mieszkańcy. W wygłoszonej 
homilii ks. proboszcz nawiązał 
do postaci Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego i Ignace-
go Paderewskiego, jako ojców 
rodzącej się w 1918 roku II Rze-
czypospolitej. Dzień Niepodle-
głości to nasz narodowy rachunek 
sumienia, którym musimy zapo-
czątkować proces zmian zmierza-
jący do odbudowy wartości mo-
ralnych, patriotyzmu i rodzimej 
gospodarki – powiedział ks. K. 
Kawa.  

Dalsze uroczystości odbyły 
się na Placu 11 Listopada pod 
Pomnikiem Walk o Niepodle-
głość. Po odśpiewaniu hymnu 
państwowego przy akompania-
mencie Młodzieżowej Orkie-

stry Dętej, głos zabrał Burmistrz 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 
poseł elekt  Jerzy Paul. Podzięko-
wał on wszystkim mieszkańcom 
za udział w obchodach patrio-
tycznych oraz za upamiętnienie 
w bieżącym roku miejsc związa-
nych z setną rocznicą pierwszej 
wojny światowej na terenie Tar-
nogóry, Jelnej i Sarzyny. Wszy-
scy jesteśmy częścią tej niezwykle 
burzliwej historii naszej Ojczy-
zny, pełnej wzlotów i upadków. 
To, że spotykamy się dziś razem 
w tym szczególnym dniu, jest 
wyrazem naszego patriotyzmu, 
troską o losy Polski i naszego ro-
dzinnego domu. Zaangażowa-
nie mieszkańców naszej gminy  
w krzewienie idei patriotycznych 
jest godne najwyższego uznania, 
dlatego pragnę z tego miejsca 
wszystkim Państwu serdecznie 
podziękować za podejmowanie 
inicjatyw, które uczą młode po-
kolenie postaw szacunku i umi-
łowania Ojczyzny – powiedział 
Jerzy Paul. Głos zabrał także ho-
norowy obywatel Nowej Sarzy-
ny Henryk Atemborski, który 
wskazywał, że budowa silnego, 
niepodległego państwa polskie-
go możliwa jest tylko w oparciu 
o uniwersalne wartości wypisane 

na naszych sztandarach: Bóg – 
Honor - Ojczyzna.  

Na zakończenie uroczystości 
wieńce i kwiaty złożyli: burmistrz 
Jerzy Paul wraz z zastępcą Andrze-
jem Rychlem - w imieniu mie- 
szkańców miasta i gminy; rad-
ni Jerzy Paul, Jacek Wojdałowicz 
i Stanisław Bieńkowski - w imie-
niu Rady Miejskiej w Nowej Sa-
rzynie; Henryk Atemborski wraz 
z młodzieżą z grupy harcerskiej 
„Kameleon” - w imieniu Świa-
towego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej i Narodowych Sił 
Zbrojnych; Marek Hojło, Dorota 
Cal-Tokarz i Wincenty Pażyra – 
w imieniu NSZZ „Solidarność” 
Zakładów Chemicznych „Ciech-
-Sarzyna”; Mieczysław Bis, Sta-
nisława Sroka i Helena Czecho-
wicz - w imieniu Klubu Seniora 
w Nowej Sarzynie; Grażyna Wa-
das i Bogusław Rup – w imieniu 
gminnych instytucji kultury; de-
legacja z Zespołu Szkół w Nowej 
Sarzynie na czele z Bartłomie-
jem Czechowiczem, delegacja 
ze Szkoły Podstawowej w Nowej 
Sarzynie na czele z dyrektor Mał-
gorzatą Sawicką oraz delegacja  
z Gimnazjum w Nowej Sarzynie 
na czele z wicedyrektor Małgo-
rzatą Tworkowską. 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Jerzy Paul
wybrany
Posłem RP

Sukcesem Jerzego Paula za-
kończyły się wybory parlamen-
tarne, który odbyły 25 paź-
dziernika br. Burmistrz Miasta  
i Gminy Nowa Sarzyna otrzymał  
w Okręgu Wyborczym Nr 23 
liczbę 12 540 głosów, dzięki cze-
mu uzyskał mandat poselski. 
Kandydat PiS na terenie Gminy 
Nowa Sarzyna zgromadził 5 448 
głosów. Zwyciężył także w pozo-
stałych gminach powiatu leżaj-
skiego, gromadząc: 2 959 głosów  
w Gminie Leżajsk, 1 510 w Mie-
ście Leżajsk, 1 471 w Gminie Gro- 
dzisko Dolne oraz 453 w Gminie 
Kuryłówka. Łącznie poparło go 
11 841 mieszkańców powiatu le-
żajskiego. Pozostałe głosy otrzy-
mał kolejno w powiatach: niżań-
skim - 226, łańcuckim - 160, rze-
szowskim – 87, grodzkim Rze-
szów - 87, stalowowolskim - 37, 
dębickim – 30, mieleckim – 16, 
kolbuszowskim – 14, strzyżow-
skim – 14, tarnobrzeskim – 13, 
grodzkim Tarnobrzeg – 10, rop-
czycko-sędziszowskim – 5. 

Zdobycie mandatu poselskie-
go przez burmistrza powoduje 
konieczność przeprowadzenia 
wyborów w Mieście i Gminie 
Nowa Sarzyna. Odbędą się one 
najprawdopodobniej w styczniu 
2016 roku. Do czasu wyborów 
miastem i gminą zarządzał bę-
dzie komisarz, powołany przez 
Premiera RP. 

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć mieszkańcom Miasta i Gminy Nowa Sa-

rzyna oraz Powiatu Leżajskiego
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości,
rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości.

Niech Nowonarodzone Dziecię, które przynosi miłość, do-
broć i pokój będzie dla Was mocą i wsparciem 
przy realizacji planów w nowym 2016 roku. 

Pełniący Funkcję Burmistrza Andrzej Rychel
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kurlej
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Jak każdego roku, nasze świętowanie roz-
poczyna uroczysta, patriotyczna Msza Świę-
ta. Podniosły nastrój, poczty sztandarowe, 
świątynia wypełniona skupieniem i powagą 
wielu mieszkańców obecnych na nabożeń-
stwie. 

Jest ciepło, deszcz przestał padać więc pa-
rasole już niepotrzebne, a niebo (choć ciem-
no dookoła) wybłękitniało za sprawą rzęsi-
stego oświetlenia naszego gminnego Pomni-
ka Wolności, do którego zmierzamy tłum-
nie po skończonej Mszy Św. Tu odbywa się 
uroczysty apel z „�agą na maszt”, z odśpie-
waniem hymnu państwowego, z towarzysze-
niem Kompanii Honorowej Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy, z okolicz-
nościowym przemówieniem Wójta gminy, 
które przypomina nie tylko przeszłe cza-
sy niewoli, ale opowiada o bohaterach, któ-
rych pamięć czcimy w tym właśnie pomni-
ku, szczególnie dziś. Delegacje wszystkich 
gminnych zakładów składają okolicznościo-
we wiązanki i wieńce. Towarzyszy  im raź-
ny dźwięk werbli Orkiestry Dętej Gminnego 
Ośrodka Kultury, który wznosi się do góry, 
przebija niebo i zanosi wici o naszej pamięci 
tym, którzy życie za wolność Ojczyzny odda-
li, a teraz z wysoka na nas patrzą…  

Po apelu, Gospodarz uroczystości zapra-
sza do Gminnego Ośrodka Kultury, na pa-
triotyczne widowisko pod tytułem: „A gdy 
wolności nadszedł czas”. W rytm „Warsza-
wianki”, maszerujemy do GOK-u. Sala pełna. 
I oto zaczyna się! 

A zaczyna się gdyśmy byli mocarstwem, 
gdyśmy byli wielcy i znaczący w Europie, 
gdyśmy zdobyli Moskwę, a pod Chocimiem 
dali nauczkę sułtanowi tureckiemu, gdy-
śmy Szwedów przegonili siłą oręża i strate-
gią wojsk hetmańskich. To był wiek XVII, 
a XVIII? Cóż przyniósł wiek XVIII? Mło-
dziutka blondynka w białej bluzce i czerwo-
nej spódnicy – to Polska! Jeszcze na tronie, 
jeszcze w koronie, jeszcze jej śpiewają „Pol-
skie kwiaty”? A już na scenie pojawiają się 
zaborcy, a za nimi klatka. Klatka dla Biało-
-Czerwonej, dla Ojczyzny! Jakże wymowny 
był to symbol. Polska bezradna, bezbronna, 
siłą wtłoczona za kraty. Daty: 1772, 1793, 
1795 - to lata straszne i pamiętne. Trzy roz-

biory. Polska nie istnieje! Zaborcy popi-
jają symboliczną herbatkę i grają w karty.  
A wolność? Polacy nigdy nie zrezygnują, Po-
lacy walczą póki życie trwa. Może z Napo-
leonem? Może z polskimi Legionami utwo-
rzonymi przez gen. Dąbrowskiego? Może po-
wstanie Listopadowe, Styczniowe? Wszystko 
daremne, upadek, śmierć, krwawe żniwa za-
borców. Dopiero wojna światowa1914 – 1918 
i Józef Piłsudski. Polacy odzyskują nareszcie 
niepodległość. Klatka rozbita! Polska wolna! 
Widzowie ocierali łzy. 

Relacja historyczna powiązana była prze-
pięknie z muzyką i śpiewem chóru męskiego 
„Cornelliuss” i zespołu wokalnego Artis. Ca-
łość zaś w aktorskim wykonaniu młodzieży 
Zespołu Szkół w Kuryłówce według pomysłu 
i reżyserii Joanny Serkiz. 

Wielkie patriotyczne przeżycie, przy-
pomnienie i lekcja historii. Naszej trudnej, 
krwawej historii, której dramat jak wiemy, 
nie zakończył się zdobyciem wolności i po-
wrotem na mapę Europy. Radujemy się na-
szym świętem narodowym i niech ta nasza 
radość i nadzieja trwają. Trzeba jednak pa-
miętać o czym mówi nam świat, że jest nie-
bezpieczny, że trwają krwawe wojny, i że ter-
roryzm coraz częściej pokazuje twarz wy-
krzywioną grymasem nienawiści. 

A dziś radujmy się także spokojem i po-
kojem w naszej kochanej Ojczyźnie. 

Aleksandra Janicka

„Jak w Kuryłówce wolność świętowali...”

W tym szczególnym okresie Świąt Bożego Narodzenia
Niech w Waszych domach zagości wzajemna życzliwość.

Serca Wasze niech otworzą się na drugiego Człowieka a Światło Betlejemskiej Gwiazdy
niech doda blasku Waszym dniom w nadchodzącym Nowym – 2016 Roku  

Mieszkańcom Powiatu Leżajskiego życzą
Wójt i Rada Gminy Kuryłówka
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Gmina finansuje szczepionki
przeciwko pneumokokom

Trwa akcja bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Do listopada 22 małych miesz-
kańców gminy Grodzisko Dolne skorzystało z bezpłatnych szczepień. Na realizację programu sa-
morząd przeznaczył ponad 42 tys. zł.

We wrześniu ruszył „Program pro�laktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie Grodzisko 
Dolne na lata 2015-2018”, który umożliwia bezpłatne szczepienia dzieci w wieku od 2 m-cy do 
2 lat. Program obejmuje dzieci, które są zameldowane na terenie gminy Grodzisko Dolne. Szcze-
pienia �nansowane są ze środków budżetu gminy, a realizatorem programu są 3 placówki: NZOZ 
„ZDROWIE” w Grodzisku Dolnym, NZOZ w Wólce Grodziskiej, „PANORAMA” sp. z o.o. NZOZ 
„CENTRUM ZDROWIA” w Grodzisku Dolnym.

Decyzję o zaszczepieniu dziecka podejmują rodzice. Kiedy dowiedzieliśmy się, że nasza Zuzia 
kwali�kuje się do programu szczepień, nie zastanawialiśmy się ani przez chwilę - podkreślają zgod-
nie państwo Jasicowie. Uważamy, że to najlepsza inwestycja w zdrowie naszego dziecka. Jesteśmy już 
po pierwszym szczepieniu, które Zuzia dobrze zniosła. Przed nami jeszcze dwie wizyty w przychodni. 

Szczegółowych informacji na temat kwali�kacji do programu udzielają ww. placówki medyczne. 
MH

Ponad 50 lat temu ślubowa-
li sobie miłość. W dniu 19 li-
stopada br., w obecności rodzin  
i przedstawicieli władz samorzą-
dowych świętowali uroczyście 
jubileusz długoletniego pożycia 
małżeńskiego.

Siedem par z gminy Grodzi-
sko Dolne zostało odznaczo-
nych medalami prezydenta RP za 
długoletnie pożycie małżeńskie.  

W uroczystej oprawie swój jubi-
leusz pary uczciły w Domu We-
selnym CRYSTAL w Grodzisku 
Dolnym.

Dostojnych jubilatów po-
witała kierownik USC, Danu-
ta Zygmunt: Jubileusz długo-
letniego pożycia małżeńskiego 
to szczególna chwila, w której 
uczestniczymy w wielkim wzru-
szeniu. To okazja, by zatrzymać 

się i spojrzeć wstecz. Minęło  
50 lat i więcej od chwili, kiedy po-
łączyliście swój los, mówiąc sakra-
mentalne „tak” i wkładając ob-
rączki. Dla społeczności jesteście 
ludźmi honoru, gdyż dotrzymali-
ście słowa danego wiele lat temu. 

Podziwu dla jubilatów nie 
krył wójt Jacek Chmura: Co naj-
mniej 50 lat trzeba razem spę-
dzić, by móc wystąpić z wnio-
skiem do prezydenta o przy-
znanie medalu. Nie wszyscy są  
w stanie tym warunkom sprostać, 
ale Wam się udało. Gratulujemy 
i cieszymy się, że w społeczności 
grodziskiej są takie pary, dla któ-
rych wartości jak rodzina, miłość 
i wzajemny szacunek są najważ-
niejsze. Te 50 już wspólnie prze-
żytych lat zaświadczają za Pań-
stwa i są dla nas wzorem godnym 
naśladowania. Gromadząc się tu 
dzisiaj oddajemy Wam należny 
szacunek, gdyż na niego w pełni 
zasługujecie. Szczęść Boże na każ-
dy dzień życia. 

Po przemówieniach przyszedł 
czas na uhonorowanie jubilatów. 
Wójt w asyście swego zastępcy  
i kierownika USC wręczył wzru-
szonym parom medale, imienne 
listy gratulacyjne, kwiaty i upo-
minki. Otrzymali je Państwo:

■ Maria i Jan Makówka ze 
Zmysłówki (50 lat), doczekali się 

6 dzieci i 12 wnucząt,
■ Maria i Ludwik Ślanda  

z Grodziska Dolnego (50 lat), 
doczekali się 3 dzieci, 7 wnucząt  
i 2 prawnuczek,

■ Adela i Mieczysław Podpo-
ra z Grodziska Górnego (50 lat), 
doczekali się 3 dzieci, 10 wnucząt 
i 1 prawnuka,

■ Helena i Jan Miś z Grodzi-
ska Górnego (50), doczekali się  
4 dzieci i 9 wnucząt,

■ Anna i Stanisław Pytel  
z Grodziska Dolnego (51), do-
czekali się 6 dzieci, 14 wnucząt  
i 4 prawnuków,

■ Maria i Franciszek Siuś-
ta z Laszczyn (52), doczekali się  
6 dzieci i 17 wnucząt i 7 prawnu-
ków,

■ Zo�a i Stanisław Cyburt ze 
Zmysłówki (56), doczekali się  
3 dzieci i 6 wnucząt.

Państwo Maria i Ludwik Ślan-
da medale odebrali w domu. 

Odznaczonym parom od-
śpiewano głośne „Sto lat”  
i wzniesiono toast. Cała uro-
czystość przebiegała w radosnej  
i przyjemnej atmosferze, której 
towarzyszył smaczny poczęstu-
nek oraz śpiew i muzyka akorde-
onowa, o którą zadbały zespoły 
„Wiola” z Chodaczowa i „Lesz-
czynka” z Wólki Grodziskiej. 

MH

50 lat wspólnej życiowej drogi

W tych wyjątkowych dniach życzymy, aby świąteczny czas upłynął w szczęściu, radości i pokoju, 
a Nowy Rok obfitował w Boże błogosławieństwo każdego dnia

Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura
Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne Jerzy Gdański
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Kolejne drogi scaleniowe jak nowe
Zakończono przebudowę kolejnych dróg poscaleniowych w Grodzisku Górnym  

i Wólce Grodziskiej, na realizację których Marszałek Województwa Podkarpackiego  
w roku bieżącym przekazał 257 tys. zł. Prace przebiegały w dwóch etapach, a wyko-
nawcą była Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych w Grodzisku Dolnym.

W ramach prowadzonych prac poscaleniowych, w miesiącu październiku wyko-
nano:

■ na obiekcie Wólka Grodziska - drogę nr 273, o długości 850 m.b. 
■ na obiekcie Grodzisko Górne – drogi: nr 593, o długości 270 m.b., nr 599, o dłu-

gości 310 m.b., nr 494 o długości 310 m.b., nr 2149 (Zagumienna), o długości 120 m.b.
Łączny koszt zrealizowanych prac wyniósł 157 tys. zł.
Z kolei w miesiącu listopadzie, w drugim etapie prac związanych z remontem dróg 

wykonano:
■ drogę nr 2149 w Grodzisku Górnym, o długości 950 m.b.
■ drogę nr 273 w Wólce Grodziskiej, o długości 300 m.b.
Na dokończenie obydwu odcinków dróg wydatkowano ok. 100 tys. zł. Prace pole-

gały na wykonaniu korony drogi poprzez budowę warstwy odsączającej oraz ułożeniu 
nawierzchni drogi z warstwy kamiennej wraz z zaklinowaniem, o łącznej grubości  
11 cm. 

W przyszłym roku planowane są do realizacji następne odcinki dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w obu miejscowościach, jednak zakres oraz wartość prac zależna 
jest od wysokości uzyskanej od marszałka dotacji. 

AT

Najzdolniejsza młodzież 
szkół licealnych i gimnazjalnych 
oraz uczniowie szkół podsta-
wowych - w sumie 98 uczniów, 
otrzymało stypendia Wójta Gmi-
ny za wysokie wyniki w nauce  
i szczególne osiągnięcia w spor- 
cie, działalności artystycznej 
oraz aktywności pozaszkolnej.

Podczas październikowej se-
sji Rady Gminy, odbyła się uro-
czysta gala stypendialna z udzia-
łem wyróżnionych uczniów, ich 
rodziców, opiekunów, dyrekto-
rów szkół, przedstawicieli samo-
rządu gminnego oraz radnych 
i sołtysów. Nie na wyrost uży-
to słowa gala, gdyż liczba tego-
rocznych wyróżnionych w pełni 
zasługuje na podkreślenie i spe-
cjalną oprawę.

Niemal setka utalentowanych 
prymusów - laureatów i �nali-
stów konkursów przedmioto-
wych, olimpiad i zawodów róż-
nego szczebla, otrzymała z rąk 
wójta stypendia, za rozwijanie 
pasji i talentów oraz wysokie wy-

niki w nauce. Wysokość nagro-
dy zależna była od stopnia speł-
nienia przez ucznia kryteriów 
stypendialnych. I tak stypen-
dia I stopnia (500 zł) otrzymało  
4 uczniów, II stopnia (250 zł)  
16 uczniów, III stopnia (150 zł) 
78 uczniów.

W sposób szczególny wójt 
docenił sukcesy uzyskane  
w skali światowej i ogólnopol-
skiej, które przyczyniły się do 
promocji Gminy. Stypendia spe-
cjalne przyznane zostały mi-
strzowskiej drużynie gimna-
zjalistów z Grodziska Górnego  
w składzie: M. Joniec. J. Polań-
ski, W. Kojder i B. Majkut, która  
w lipcu br. reprezentowała Pol-
skę w USA na Międzynarodo-
wym Finale Konkursu Botball 
2015 i zajęła 6 miejsce w klasy-
�kacji generalnej. Trzy kolej-
ne stypendia specjalne tra�ły 
do mieszkańców naszej gminy 
– zawodników Leżajskiego Klu-
bu Kyokushin - braci Radosława  
i Łukasza Fleszarów oraz Ma-

cieja Macha. Karatecy mogą po-
chwalić się tytułami i medalami 
na Mistrzostwach Podkarpa-
cia i Mistrzostwach Polski oraz  
w przypadku braci Fleszarów – 
powołaniem do Kadry Narodo-
wej i udziałem w Mistrzostwach 
Europy. Nagrody specjalne tra�-
ły również do środowiska stra-
żackiego. Za wybitne sukcesy  
w pożarnictwie, w tym zajęcie  
6. miejsca w Krajowych zawo-
dach OSP w Polanicy Zdroju w 
roku 2015, wójt uhonorował ko-
biecą drużynę OSP z Grodziska 
Dolnego, trenera drużyny i pre-
zesa jednostki OSP Grodzisko 
Dolne.

Większe niż przed rokiem 
wydatki na stypendia nie mar-
twią wójta Jacka Chmury -  
Z roku na rok przybywa młodzie-
ży, która kwali�kuje się do przy-
znania stypendium i to pomimo 
wysokich wymagań, jakie stawia 
Gminny Program Wspierania 
Uzdolnionych Uczniów. W bieżą-
cym roku na stypendia w edycji 

wiosennej i jesiennej została wy-
datkowana kwota 40 700 zł. Nie 
mam wątpliwości, że warto doce-
niać pracę i uzdolnienia młodzie-
ży, gdyż są one inspiracją do dal-
szego wysiłku dla naszych dzieci, 
a niejednokrotnie jest to również 
dobra i efektywna promocja Gmi-
ny. Przykładem niech będzie tutaj 
sukces z zakresu robotyki, dru-
żyny z gimnazjum w Grodzisku 
Górnym, który jest jednocześnie 
istotnym argumentem w ubiega-
niu się o środki unijne na rozwój 
szkoły.

Tradycją staje się już, że  
w trakcie uroczystości wręcza-
nia stypendiów prezentowane są 
wybrane talenty naszej młodzie-
ży. W ubiegłym roku Ania i Ola 
Rydzik pochwaliły się swoimi 
umiejętnościami muzycznymi, 
zaś tegoroczną galę stypendialną 
niezwykle oryginalnym i efek-
townym pokazem karate uświet-
nili stypendyści Łukasz i Rado-
sław Fleszar.

MH

Pracowitość i talent nagrodzone
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Jesień dla Chóru „Cantia-
mo” z Gimnazjum Miejskiego 
im. Władysława Jagiełły w Le-
żajsku i jego dyrygentki Barba-
ry Kuczek kojarzy się zazwyczaj  
z miastem Bydgoszcz i organizo-
wanym tu konkursem chórów. 
W tym roku XXXV Ogólnopol-
ski Konkurs Chórów a’ Cappella 
Dzieci i Młodzieży w Bydgosz-
czy odbył się w dniach 23-25 
października. Rangę imprezy 
potwierdza i podnosi zarazem 
miejsce przesłuchań i �nałowe-
go koncertu, jakim jest gościnna 
scena Filharmonii Pomorskiej 
im. Ignacego Paderewskiego w 
Bydgoszczy. Przede wszystkim 
jednak o poziomie i wyjątkowo-
ści tego konkursu decydują mu-
zycy. Do Bydgoszczy zjeżdżają 
chóry z całej Polski. Jednak do-
stać się tam nie jest ani prosto 
ani łatwo. O zakwali�kowaniu 
się do konkursu decyduje ko-
misja powołana przez organiza-
torów w porozumieniu z Mini-
sterstwem Edukacji Narodowej 
na podstawie nadesłanych na-
grań audio. O tym, iż poziom 
jest bardzo wysoki wie pani Bar-

bara Kuczek – dyrygentka chóru 
Cantiamo” z Gimnazjum Miej-
skiego im. Władysława Jagiełły 
w Leżajsku. Pierwszy raz wzię-
ła udział w bydgoskim konkur-
sie już w 2000r., czyli uczestni-
czy już w nim przez 15 lat i wie, 
że czasem jest się na podium,  
a w następnym roku może nie 
udać się dostać do konkursu. 
Nie wyobraża sobie jednak, by 
poddać się. „Konkurs bydgoski to  
z pewnością najtrudniejszy kon-
kurs chórów, w jakim brałam 
udział. Odbywa się on według 
ściśle określonego regulaminu. Ju-
rorzy biorą pod uwagę poprawną 
emisję, dykcję, artykulację, into-
nację, wyraz artystyczny poszcze-
gólnych utworów oraz prezenta-
cję wizualną na scenie. Jednak at-
mosfera tam panująca przyciąga. 
Do Bydgoszczy chce się wracać co 
rok.” – stwierdza dyrygentka.

Ciężka praca, niezliczone go-
dziny przygotowań i ogromne 
zaangażowanie chórzystek i dy-
rygentki przynosi jednak oczeki-
wane rezultaty.

Chór „Cantiamo” w katego-
rii dziecięcych chórów szkol-

nych do lat 16 zdobył SREBRNY 
KAMERTON – ogromny sukces 
poprzedzony wielkimi emocja-
mi związanymi z ogłoszeniem 
werdyktu przez jury. A na za-
kończenie – przepiękny Koncert 
Galowy z udziałem wielu chórów 
– część na scenie, a pozostali na 
widowni. Niezwykłe przeżycie 
artystyczne dla jednych i dru-
gich.

Srebrny Kamerton dla Chóru 
„Cantiamo” z Gimnazjum Miej-
skiego im. Władysława Jagiełły 
w Leżajsku pod dyrekcją pani 
Barbary Kuczek to wspaniałe 
wyróżnienie. Smak zwycięstwa 
w tym konkursie smakuje wyjąt-
kowo. Wysoki poziom, ogrom-
na konkurencja i wielkie emocje 
podczas konkursu – to wszystko 
sprawia, iż dla chórzystek i dla 
pani dyrygent Srebrny Kamerton 
ma wartość najwyższej lokaty.

Na pochwałę zasługują 
wszystkie chórzystki, które przy-
czyniły się do sukcesu: Aleksan-
dra Bobowska, Paulina Kusio, 
Karolina Działo, Barbara Mase-
łek, Elżbieta Ożóg, Kinga Prze-
płata, Dominika Ciągło, Jowi-

ta Zygmunt, Gabriela Gumuła, 
Wiktoria Zabłotnia, Aleksan-
dra Dąbek, Magdalena Pustel-
ny, Magdalena Opalińska, Ga-
briela Zasońska, Sandra Mączka, 
Klaudia Dyjak, Katarzyna Miel-
niczek, Wiktoria Chmielowiec, 
Emilia Kwiecińska, Weroni-
ka Kwiecińska, Karolina Malec, 
Kornelia Czapla, Sylwia Dąbek, 
Michalina Kisiel, Alicja Zięzio, 
Patrycja Gielara, Sara Pacyniak, 
Oliwia Stachowiak, Justyna Cier-
pisz, Klaudia Piwudzka, Magda-
lena Burek, Klaudia Żyrek. 

Dodatkowo, w październi-
ku br. Chór „Cantiamo” otrzy-
mał również Nagrodę Marszałka 
Województwa Podkarpackiego 
w ramach Programu wspierania 
edukacji uzdolnionej młodzieży 
„Nie zgubić talentu”. 

Ponadto Chór „Cantiamo” 
został zaproszony na Jasną Górę 
w celu uświetnienia Ogólnopol-
skiej Pielgrzymki Nauczycieli. 
Tam koncertował przed, na mszy 
oraz po mszy świętej. Chór zo-
stał nagrodzony gromkimi bra-
wami. Był to dla Chóru wielki 
zaszczyt oraz wyróżnienie. 

Podziękowania należą się 
opiekunom - pani Aleksan-
drze Kołodziej, byłej chórzyst-
ce Paulinie Feter oraz sponso-
rom, dzięki którym chór mógł 
wyjechać. Sponsorzy: Iwona 
Maria Sierżęga - Prezes Zarzą-
du Elektrociepłowni Nowa Sa-
rzyna, Heinrich Steinbrecher - 
BMF Polska Sp. z o.o., Europo-
seł - Stanisław Ożóg, Jan Dery-
ło - Biuro Rachunkowe “Ares”, 
Prezes Zarządu MZK Leżajsk – 
Władysław Albrycht, Stanisław 
Marchwiany - Prezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego, Andrzej 
Więcław (usługi cateringowe), 
ROLNIK - Helena i Zenon 
Grabarz, Sklep Firmowy nr 5 
Zakładów Mięsnych Jarosław - 
Stanisław Brzyski, Prezes PSS - 
Eugeniusz Mendyk.Cantiamo wyśpiewało kolejny sukces

W Ośrodku Kultury w No-
wej Sarzynie po raz kolejny od 
kilkudziesięciu lat zorganizo-
wano kolejną edycję prezentacji 
kulturalnych dzieci i młodzieży. 
Młodzi artyści zaprezentowali 
swoje umiejętności w konkur-
sach: recytatorskim, wokalnym 
i plastycznym. 30 październi-
ka br. podczas Koncertu Galo-
wego „Sarzyńska Jesień 2015” 
uroczyście wręczono 81 nagród 
laureatom konkursu plastyczne-
go, recytatorskiego i piosenki, 
spośród 261 uczniów przystę-
pujących do zmagań konkur-
sowych. Tradycją podsumowa-
nia zmagań konkursowych jest 

prezentacja laureatów konkur-
su piosenki oraz zdobywców 
pierwszych miejsc konkursu 
recytatorskiego, natomiast pra-
ce laureatów wyróżnionych  
w konkursie plastycznym moż-
na było podziwiać w holu 
Ośrodka Kultury. Koncert Ga-
lowy zgromadził wspaniałą pu-
bliczność. Specjalnie dla niej 
organizatorzy zaprosili do kon-
certu artystów muzyków mło-
dego pokolenia: Kubę Ama-
rowicza (gitara), Sylwię Suli-
kowską (skrzypce), jak również 
duet Karinę i Edytę Małeckie 
(�et poprzeczny). Najmłodszy-
mi wykonawcami koncertu ga-

lowego byli Daria Dmitrowska 
i zespół wokalny „Sarzyniaczki”. 
Prowadząca Magdalena Cze-
chowicz wielokrotnie podkre-
ślała zaangażowanie młodych 
artystów amatorów, jak również 

podziękowała ich opiekunom za 
poświęcony czas i przekazanie 
swoich umiejętności podopiecz-
nym. Współorganizatorem im-
prezy był Powiat Leżajski.

OK

Sarzyńska Jesień
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Blisko 300 harcerzy przyje-
chało w dniach 20-22.11 br. do 
Nowej Sarzyny, aby wziąć udział 
w Festiwalu Piosenki Harcerskiej 
i Turystycznej HiT. To już XII 
edycja wydarzenia organizowa-
nego przez komendę Hufca ZHP 
Leżajsk.

W piątek harcerze zakwatero-
wali się w Zespole Szkół im. Igna-
cego Łukasiewicza, gdzie odbył 
się uroczysty apel mundurowy 
oraz obrzędowe świeczkowisko. 
Przesłuchania konkursowe roz-
poczęły się natomiast w sobotnie 
przedpołudnie na sali widowi-
skowej nowosarzyńskiego Ośrod-
ka Kultury. Na scenie pojawiło się 
łącznie 25 zespołów oraz solistów, 
których oceniało Jury w składzie: 
Agnieszka Rydz, Agnieszka Ru-
szak, Bożena Zygmunt, Bogdan 
Rup oraz Eugeniusz Kwieciński. 

Każdy wykonawca miał za zada-
nie zaprezentować dwa utwory 
w tematyce harcerskiej lub tu-
rystycznej. Ogłoszenie wyników 
oraz wręczenie nagród miało 
miejsce o godzinie 18, podczas 
uroczystego Koncertu Galowego.

Główna nagroda Grand Prix 
została przyznana zespołowi 
Dwunastka i Przyjaciele z Hufca 
Łańcut. Pierwsze miejsce w kate-
gorii zespołowej otrzymał Sekstet 
Harcowy z Hufca Krosno, drugie 
Poczuj klekot moich kluczy, nato-
miast trzecie 1 Drużyna Nieprze-
tartego Szlaku z Hufca Leżajsk. 
W kategorii solowej, pierwsze 
miejsce zajęła druhna Domini-
ka Janusz z Hufca Leżajsk, dru-
gie miejsce druhna Karolina Dy-
jewska z Hufca Stalowa Wola, 
a trzecie miejsce powędrowało 
do druhny Wiktorii Pelc z Huf-

ca Łańcut. Zwycięzcy otrzyma-
li m.in. namioty, kuchenki tury-
styczne, głośniki bluetooth.

Po uroczystym wręczeniu na-
gród, na scenie pojawił się gość 
wieczoru – zespół Cisza Jak Ta. 
Kołobrzeska grupa została bar-
dzo serdecznie przywitana przez 
publiczność, zaprawiając do śpie-
wu, tańca oraz oklasków. Po Kon-
cercie Galowym o godzinie 24,  
w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół, odbyła się uroczysta Msza 
Święta. W niedzielę przyszedł 
czas na wykwaterowanie i powrót 
do domów. - Przyjeżdżam tutaj co 
roku od 4 lat. Przyciąga mnie at-
mosfera jaka tutaj panuje oraz to, 
że nikt nie ma na celu wygrać za 
wszelką cenę konkursu, a świetnie 
się bawić - powiedziała druhna 
Ewelina z Jarosławia.

Przesłuchania konkursowe 

i Koncert Galowy można było 
oglądać poprzez transmisję live 
za pośrednictwem Internetu. Ist-
niała także możliwość śledzenia 
fotorelacji prowadzonej na o�-
cjalnej stronie festiwalu na Fa-
cebooku. Organizatorem festi-
walu była Komenda Hufca ZHP 
Leżajsk, a współorganizatorem 
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, 
Zespół Szkół w Nowej Sarzynie 
oraz Ośrodek Kultury w Nowej 
Sarzynie.

AB

SPONSORZY:
Elektrociepłownia Nowa 

Sarzyna, Konstrukcje Stalo-
we Czesław Tworek KMT, Po-
wiat Leżajski, Firma Usługo-
wo Handlowa FIN US Robert 
Skwara, Usługi Elektroinstala-
cyjne „INSTEL” Justyna Józef-
ko, Drukarnia EMKA Miro-
sław Kłosowski, Metaloplasty-
ka „J&T” bramy, ogrodzenia, 
balustrady, Salon Fryzjerski 
Monika Śniosek, Lasy Pań-
stwowe Nadleśnictwo Leżajsk, 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Leżajsku, Jacmar s.c. Pub. 
Karakuła M., Sudoł J., LOBO 
– Hurtownia Owocowo Wa-
rzywna, GS Leżajsk, GS Gro-
dzisko Dolne, Pizzeria Aniela, 
SMAK Górno

POMOGLI RÓWNIEŻ:
Gminny Ośrodek Kultury 

w Kuryłówce, Gminny Ośro-
dek Kultury w Giedlarowej

Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka w Rzeszowie Filia  
w Leżajsku wspólnie ze Związ-
kiem Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział w Leżajsku oraz Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Promocji  
i Rozwoju Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej w Rzeszowie 
już po raz szósty zorganizowała 
Powiatowy Przegląd Twórczości 
Nauczycieli. 20 października br. 
w Muzeum Ziemi Leżajskiej od-
była się uroczystość otwierająca 
wystawę prac nauczycieli oraz 
prezentację twórczości poetyc-
kiej i naukowej. Obecni: Starosta 
Leżajska Marek Śliż i Burmistrz 
Miasta Leżajska Ireneusz Stefań-
ski wyrazili uznanie dla wszyst-
kich uczestników przeglądu. 
Zachęcili do dalszej aktywności 
artystycznej, potwierdzili swoją 
otwartość na wspomaganie im-
prezy. 

Przegląd nie był okazją do 
konkurowania ze sobą twórców, 
dawał natomiast możliwość za-
prezentowania efektów żmud-
nej nieraz i pracochłonnej pa-
sji. Spotkanie rozpoczęło się od 
wręczenia dyplomów i nagród 
książkowych dla twórców – na-
uczycieli. Następnie swoje utwo-
ry poetyckie przedstawili: Halina 
Zygmunt, Anna Krysa, Halina 
Fedirko, Magdalena Podobińska.

Muzyczną oprawę spotka-
nia zapewniła Szkoła Muzyczna  
w Leżajsku, którą reprezentowa-
ła grupa instrumentalistów gra-
jących na klarnetach i skrzyp-
cach pod kierunkiem Grzegorza 
Wójcikiewicza.

Spotkanie uświetnił występ 
Anny Paluch - nauczycielki mu-
zyki z Zespołu Szkół w Brzózie 
Królewskiej.

Organizatorzy przeglądu za-
prosili wszystkich do zwiedze-
nia wystawy prac plastycznych, 
która, odmiennie niż w latach 
ubiegłych, przygotowana została 

w jednej z o�cyn Muzeum Zie-
mi Leżajskiej. Tutaj prace swoje 
zaprezentowali: Beata Prościak, 
Anna Węglarz, Anna Krysa, Ja-
nina Kupras, Paweł Kupras, Ma-
ria Sołek, Rozalia Świeżawska, 
Kazimiera Bucior, Irena Jagu-
styn, Barbara Kazak, Lucyna Lo-
renc, Marta Mach, Zo�a Madej, 
Maria Młynarska, Joanna Szew-
czyk, Małgorzata Wójcik, Wanda 
Wróbel, Halina Wójcik.

Zachwyt wzbudzało zarówno 
malarstwo olejne, akryl, pastele, 
akwarele, gra�ka, fotogra�a, jak 
również ha� krzyżykowy i gobe-

linowy, serwety, biżuteria, bibuł-
karstwo, decoupage oraz wiele 
innych technik.

Osobną część wystawy sta-
nowiły publikacje naukowe dra 
Franciszka Kozaczuka wielolet-
niego wykładowcy w Katedrze 
Pedagogiki Społecznej Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego.

Ponadto swoje wiersze ze-
brane w zbiorkach, albumach  
i na płytkach prezentowały pa-
nie: Magdalena Podobińska  
i Halina Zygmunt.

BP

HIT – Festiwal Piosenki
Harcerskiej i Turystycznej

VI Powiatowy Przegląd Twórczości Nauczycieli
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Porcelanowy Jubileusz „Folusza”
Koniec roku skłania nas do 

wspomnień. Warto przypo-
mnieć to, co w mijającym roku 
było dla nas ważne. Z pewnością 
do takich wydarzeń należy Jubi-
leusz 20-lecia działalności arty-
stycznej Zespołu Folklorystycz-
nego „Folusz” z Giedlarowej. 

Zespół obchodził swój jubile-
usz w sierpniu br. Organizatora-
mi tej uroczystości byli - Dyrektor 
GOK Gminy Leżajsk i Stowarzy-
szenie Miłośników Folkloru Wsi 
Leżajskiej. Przy tym święcie pod-
kreślono niebagatelny dorobek 
Zespołu, który przynosi zaszczyt 
zarówno Gminnemu Ośrodko-
wi Kultury Gminy Leżajsk, całej 
Ziemi Leżajskiej, jak też ludziom 
związanym z tą grupą teraz i na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat. 
Uważa się bowiem, że Zespół 
„Folusz” jest kontynuatorem 
utworzonego w latach 1970-71 
ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 
w Giedlarowej. 

Świętowanie giedlarowscy mi-
łośnicy folkloru rozpoczęli od 
Mszy Św. Dziękczynnej, którą w 
intencji członków zespołu od-
prawił ks. Proboszcz Jan Balicki,  
a koncelebrowali ks. Senior - Zbi-
gniew Nowak i ks. wikariusz – Se-
bastian Picur. Składając gratulacje 
- ks. Proboszcz podkreślił zasłu-
gi zespołu na polu kultywowa-
nia naszych rodzimych tradycji  
i zwyczajów, a także przypomniał 
o zbiorowym obowiązku pielę-
gnowania naszych korzeni.  

W programie artystycznym 
„Foluszowa” drużyna  pokazała 
widowisko „Rozpleciny” – frag-
ment „Giedlarowskiego wesela” 
oraz „Tańce weselne” /(lasowiac-
kie) według choreogra� i Jadwigi 
Kuli. Akompaniowała Kapela Lu-
dowa pod fachowym przewodnic-
twem Stanisława Osipa. Wielkim 
zaszczytem dla zespołu był udział 
w programie tanecznym  Stanisła-
wa Brzuzana - członka pierwsze-
go składu zespołu sprzed 45 lat, 
późniejszego choreografa i Dy-
rektora GOK. Zaproszenie przy-
jęli też członkowie z lat 80 - tych, 

„foluszowe małżeństwo”– Anna 
i Krzysztof  Niemczykowie oraz 
Jakub Skotnicki - również „star-
szak”.

W tej szczególnej uroczysto-
ści zaszczycili nas swoją obecno-
ścią: Zdzisław Leśko – Wicesta-
rosta Leżajski, Lucyna Bednarz 
-  skarbnik  Gminy Leżajsk, Zo�a 
Dąbek, Zo�a Woś, Robert Mądry 
i Krzysztof Wiech - radni, Jerzy 
Dynia – redaktor TVP Rzeszów, 
Jolanta Dragan – kustosz Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 
Regina Duch – redaktor Tygodni-
ka „Sztafeta”, byli dyrektorzy: Sta-
nisław Brzuzan i Bogusław Rup, 
obecny dyrektor GOK - Marek 
Krauz, sympatycy Zespołu: Janina 
Talar, Tadeusz Rup, Zespół Śpie-
waczo-Obrzędowy „Olszynka”  
z Biedaczowa, delegacja Zespołu 
„Brzozoki” z Brzózy Królewskiej, 
Przewodnicząca KGW z  Giedla-
rowej Władysława Wojtaś wraz  
z delegacją,  Kapela Ludowa Pawła 
Płudowskiego z Huty Komorow-
skiej, Kapela Ludowa z Giedlaro-
wej.

Za datę utworzenia Zespołu 
Folklorystycznego „Folusz” przy-
jęło się dzień 1 października 1995, 
kiedy nieformalna grupa miłośni-
ków kultury ludowej z Giedlaro-
wej wzięła aktywny udział w Jar-
marku Kulturalnym „Na Michała” 
z fragmentami „Wesela”, przedsta-
wiając tańce i przyśpiewki oraz 
bramę weselną. Od tej chwili dzia-
łalność ta, pod fachowym prze-
wodnictwem kierownika muzycz-
nego - Stanisława Osipa i opieką 
merytoryczną   Małgorzaty Kuli 
trwa nieprzerwanie do dziś.   

Rozkwit działalności twórczej 
Folusza nastąpił na przełomie XX 
wieku, kiedy repertuar zespołu 
ukierunkował się na widowiska 
obrzędowe, początkowo kolędni-
cze. Po kolędach przyszły kolejne 
obrzędy i tak jest do teraz.  

Fenomenem Folusza od same-
go zarania jego działalności jest 
aspekt wielopokoleniowości skła-
du osobowego. Rozpiętość wieko-
wa członków waha się pomiędzy  

8 a 80 rokiem życia – toteż prze-
kaz tradycji następuje samoist-
nie, już podczas prób i występów. 
Kluczowe zadania artystyczne są 
przydzielane foluszowej „star-
szyźnie”, czyli tym, którzy pamię-
tają jeszcze stare pieśni, gadki, 
przesądy, znają zamierzchłe prace 
i czynności w gospodarstwie wiej-
skim, pamiętają role przedwojen-
nych kolędników. Zespół Folklo-
rystyczny „Folusz” z Giedlarowej 
może się poszczycić szeroką gamą 
propozycji repertuarowych. Są to 
nie tylko pieśni i kolędy ludowe, 
ale przede wszystkim widowiska 
obrzędowe. W swojej „malowa-
nej skrzyni” „Folusz” zgroma-
dził:  „Owsiorze”, „Herody”, „Ko-
lęda z Rajem”, „Kolęda z gwiazdą”,  
„Z kozo na Nowy Rok”, „Giedla-
rowskie Droby”, „Kolęda z Turo-
niem”, „Kolęda z szopką”, „Kolę-
da z bożkami”, „Kolęda na Trzech 
Króli”, „Szczodroki”, „Giedlarow-
skie wesele”, „Wieńcowiny”, „Za-
pusty”, „Schadzka”, „Na odpust do 
Leżajskiej Pani”, „Czas oczekiwa-
nia”, „Jarmark odpustowy „Na św. 
Michoł”, „Wielgo sobota w Giedla-
rowej” .

Z takim programem zespół 
brał udział w wielu przeglą-
dach, konkursach i festiwalach  
o zasięgu wojewódzkim, ogólno-
polskim i międzynarodowym zy-
skując najwyższe uznanie komisji 
artystycznych i zdobywając pre-
stiżowe nagrody i wyróżnienia. 
Odzwierciedleniem tego są pa-
miątkowe dyplomy oraz różnego 
rodzaju relacje zebrane w kronice 
Zespołu.

W roku 2009 Zespół „Folusz”  
z Giedlarowej miał zaszczyt repre-
zentować Województwo Podkar-
packie na Dożynkach Prezydenc-
kich w Spale z udziałem Lecha Ka-
czyńskiego i jego małżonki. Za za-
sługi na polu kultywowania ludo-
wych obrzędów i zwyczajów Ze-
spół otrzymał Nagrodę Marszałka 
Województwa Podkarpackiego  
i Nagrodę Powiatu Leżajskiego. 

By móc w pełni realizować się 
w grupie folklorystycznej ludzie 

zespołu utworzyli w roku 2000 
Stowarzyszenie Miłośników Folk-
loru Wsi Leżajskiej. W ten spo-
sób pozyskują fundusze na swoją 
twórczą działalność, na organizo-
wanie imprez ludowych, na do-
kumentowanie (wydawnictwa), 
na zakup ludowych strojów itp. 
Owocem dokumentacyjnej dzia-
łalności Folusza są m.in. albumy: 
„Giedlarowskie wesele” 9+ �lm 
DVD), „Na św. Michoł” (+ �lm 
DVD), „Słoma w życiu człowie-
ka - wczoraj i dziś” (+ �lm DVD), 
„Ten magiczny len” (+ �lm DVD) 
czy płyta CD „Foluszowe po gie-
dlarowsku kolędowanie”.

Z okazji Jubileuszu pragnę po-
dziękować ludziom, którzy tworzą 
ten zespół, którzy poświęcają swój 
czas na próby, występy, czasem 
kosztem wypoczynku, spotkań ro-
dzinnych i towarzyskich. Również 
serdeczne podziękowania kieruję 
do pani Stefanii Giżowej, Janiny 
Wilk, Franciszka Lipińskiego, któ-
rzy wiele lat z nami występowali,  
a teraz są już na „foluszowej eme-
ryturze”. Słowa uznania należą 
się też byłym członkom zespołu, 
którzy z różnych względów nie 
chcą lub nie mogą brać czynne-
go udziału w jego działalności,  
a którzy w jakimś stopniu zazna-
czyli swój ślad w działalności na-
szej grupy. Nie sposób wymieniać 
wszystkich, bo przez te lata była-
by to dość długa lista, ale dzięku-
ję za każdy, choćby najdrobniej-
szy wkład w realizację naszych, 
szlachetnych celów. Chlubą „Fo-
lusza” są ci, którzy od dwudziestu 
lat tworzą trzon zespołu: Emilia 
Kuczek, Franciszek Hołota, Ka-
zimierz Kosior, Maria i Stanisław 
Nicponiowie. 

Małgorzata Kula 

Z ostatniej chwili : 17-18 paź-
dziernika br. Zespół Folklory-
styczny „Folusz” z Giedlarowej 
wziął udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Tradycyjnego Tańca 
Ludowego. Poczynania tanecz-
ne Foluszan Jury nagrodziło III 
miejscem.
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Komenda Powiatowa Policji
w Leżajsku ostrzega:

Uważajmy na oszustów 
internetowych

W ostatnim czasie do Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku 
wpłynęły kolejne zgłoszenia osób, które zostały oszukane za 
pośrednictwem Internetu. Oszuści czasami najpierw budują w sieci 
swoją reputację, a potem zachęcają atrakcyjnymi cenami oferowanych 
do sprzedaży przedmiotów różnego rodzaju i różnych marek.

Często bywa tak, że „sprzedający” nigdy tych przedmiotów nie 
posiadał, więc do transakcji nie może dojść. Oszuści zakładają 
sobie fikcyjne konta internetowe, na  które naiwni kupujący wpłacają 
pieniądze za zamówiony towar nigdy go nie otrzymując.

Pamiętajmy, że korzystając ze sprzedaży internetowych nie 
wystarczy tylko sprawdzić ilości pozytywnych opinii. Należy sprawdzić 
wiarygodność i rzetelność sprzedającego i korzystać z transakcji gdzie 
za zamówiony towar płacimy przy odbiorze przesyłki, którą należy 
otworzyć  przy dostawcy.    

Przed zimą sprawdź komin!

KOMUNIKAT 
POWIATOWEGO 

INSPEKTORA NADZORU 
BUDOWLANEGO

W LEŻAJSKU
do właścicieli, zarządców 
i użytkowników obiektów 
budowlanych w związku

z koniecznością dostosowania 
obiektów budowlanych do 
wymagań sezonu jesienno-

zimowego.

Z uwagi na zwiększone, w okresie jesienno-
-zimowym występowanie zagrożeń związanych 
z eksploatacją instalacji grzewczych, przypo-
mina się właścicielom i zarządcom obiektów 
budowlanych o obowiązku zapewnienia prze-
prowadzenia, co najmniej raz w roku, okre-
sowej kontroli stanu technicznego użytkowa-
nych obiektów budowlanych, a w szczególności 
sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewo-
dów kominowych: dymowych, spalinowych,  
i wentylacyjnych. Stosownie do ustawy - Prawo 
budowlane kontrole stanu technicznego powin-
ny przeprowadzać osoby posiadające wymaga-
ne przepisami uprawnienia. W odniesieniu do 
przewodów dymowych oraz grawitacyjnych 
przewodów spalinowych i wentylacyjnych – 
osoby mające kwali�kacje mistrza w rzemiośle 
kominiarskim lub osoby posiadające uprawnie-
nia budowlane w odpowiedniej specjalności. 
W odniesieniu do kominów przemysłowych  
i kominów wolno-stojących oraz kominów lub 
przewodów kominowych, w których ciąg komi-
nowy jest wymuszony pracą urządzeń mecha-
nicznych – tylko osoby posiadające uprawnie-
nia budowlane w odpowiedniej specjalności.   

Brak szczelności i sprawności urządzeń spa-
lających paliwa, instalacji kominowych i gazo-
wych oraz brak drożności i właściwego ciągu 
przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi 
przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlen-
kiem węgla oraz wybuchy gazu i pożary.

Stosownie do art. 70 ust.1 ustawy Prawo bu-
dowlane  na właścicielach, zarządcach i użyt-
kownikach obiektów budowlanych spoczywa 
obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośred-
nio po przeprowadzonej kontroli, usunięcia 
stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia 
braków, które mogłyby spowodować zagro-
żenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 
mienia bądź środowiska, a w szczególności ka-
tastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie 
prądem elektrycznym  albo zatrucie gazem.

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia 
wykonania okresowej kontroli podlega karze 
grzywny art. 93 pkt. 8 ustawy - Prawo budow-
lane, a kto nie spełnia obowiązku utrzymania 
obiektu budowlanego w należytym stanie tech-
nicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny 
z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa 
użytkowania obiektu budowlanego, podlega 
grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dzien-
nych, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo 
budowlane).

Zbigniew Magiera - Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
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Po raz trzeci dużym sukcesem 
zakończył się start żeńskiej dru-
żyny tenisa stołowego Zespołu 
Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w  Leżajsku w krajo-
wej Licealiadzie w Łodzi 

w dniach 12-13. 06.br. W ry-
walizacji najlepszych reprezen-
tacji szkół ponadgimnazjalnych 
z poszczególnych województw, 
drużyna ZSL Leżajsk, występu-
jąca w składzie: Alina Sztaba, 

Dominika Kułacz, Karolina Pie-
trońska oraz Malwina Brzuszko, 
wywalczyła bardzo wysokie III 
miejsce. 

Opiekę nad reprezentacją 
ZSL sprawują: Rafał Tuleja – na-
uczyciel ZSL oraz Jan Sum - tre-
ner Arki Łętownia, którym dzię-
kujemy. Gratulujemy dziewczę-
tom oraz życzymy dalszych suk-
cesów.

AB

Ogromny sukces zawodniczek 
z ZSL w Leżajsku

Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Błędy zdarzają się wszyst-
kim. Tym razem błąd wkradł się do naszej redakcji i chochlik drukarski 
źle zatytułował w ostatnim (5/2015) „Kurierze Powiatowym” artykuł  
o sukcesie zawodniczek z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. Za-
wodniczki i trenera przepraszamy a poniżej zamieszczamy informację  
z właściwym już tytułem.

Redakcja

W dniu 13.10 b.r. w Dwor-
ku Starościańskim w Leżajsku 
odbyło się podsumowanie mło-
dzieżowych rozgrywek w pił-
ce nożnej dziewcząt i chłopców  
w Powiecie Leżajskim w ramach 
Ligii Powiatowej – Sezon 2015. 
Podczas spotkania zostały ogło-
szone wyniki rozgrywek i roz-
dano pamiątkowe puchary oraz 
nagrody dla wszystkich drużyn 
biorących udział w rozgrywkach.

Uczestnikami spotkania byli 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych, organizatorzy rozgry-
wek piłkarskich, zaproszeni go-
ście oraz przedstawiciele i re-
prezentacje drużyn biorących 
udział w letnich rozgrywkach 
piłkarskich.

W rozgrywkach Ligi Powia-
towej 2015 brały udział druży-
ny młodzieżowe reprezentują-
ce poszczególne szkoły i kluby 
sportowe z terenu Powiatu Le-
żajskiego oraz drużyny repre-
zentujące Gminę Tryńcza i WKS 

„Górnovia” w Górnie. W sezonie 
2015 do udziału w rozgrywkach 
zostało zgłoszonych 20 drużyny 
dziewcząt i chłopców (juniorki – 
5 drużyn, młodzicy – 9 drużyn, 
trampkarze – 6 drużyn), ponad 
350 zawodników i zawodniczek.

Rozgrywki już tradycyjnie 
były zorganizowane przez Po-
wiatowe Zrzeszenie Zespołów 
Sportowych w Leżajsku oraz 
Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym przy wsparciu �nan-
sowym Powiatu Leżajskiego, 
Gminy Leżajsk, Gminy Grodzi-
sko Dolne, Smak Eko Sp. z o.o. 
Górno oraz MAAW SPORT w 
Leżajsku, jak również dzięki za-
angażowaniu społecznemu wie-
lu osób. 

Zbigniew Śliwa
Pełna relacja oraz zdjęcia z Pod-
sumowania znajdują się na stro-
nie internetowej Powiatu Leżaj-
skiego: www.starostwo.lezajsk.pl 
– w zakładce: Aktualności, data 
zamieszczenia: 14.10.2015 r.

 

Podsumowanie młodzieżowych rozgrywek piłkarskich 
w Powiecie Leżajskim - Sezon 2015

Wyniki rozgrywek Ligi Powiatowej 2015

Drużyna	 	 	 	 	 Opiekun
Juniorki XI edycja
I.	LKS	„Grodziszczanka”	I	Grodzisko	Dolne		 	 –	Arkadiusz	Telka
II.	Niepubliczne	Gimnazjum	Dębno		 	 –	Adam	Kulpa
III.	LKS	„Grodziszczanka”	II	Grodzisko	Dolne	 	 –	Tomasz	Sołek
IV.	Gimnazjum	Tryńcza	 	 	 –	Adam	Kulpa
V.	Gimnazjum	Brzyska	Wola	 	 	 –	Janusz	Kuszpa
Młodzicy XIII edycja
I.	MZKS	UNIA	Elektrociepłownia	Nowa	Sarzyna																	–	Mateusz	Jodłowski
II.	UKS	„Tempo”	Stare	Miasto	 	 	 –	Mendyk	Stanisław	
III.	Szkółka	Piłkarska	„POGOŃ”	Leżajsk	 	 –	Miazga	Piotr
IV.	UKS	„Lotnik”	Wierzawice	 	 	 –	Piotr	Szczęch
V.	LKS	„Grodziszczanka”	Grodzisko	Dolne	 	 –	Józef	Miś
VI.	ADVIT	Łętownia	 	 	 	 –	Łyko	Mariusz
VII.	Szkoła	Podstawowa	w	Kuryłówce	 	 –	Maksymilian	Ciszek
VIII.	Szkoła	Podstawowa	Brzyska	Wola	 	 –	Janusz	Kuszpa
IX.	ULKS	„Maraton”	Giedlarowa	 	 	 –	Jan	Kuczek
Trampkarze XV edycja
I.	MZKS	UNIA	Elektrociepłownia	Nowa	Sarzyna	 –	Grzegorz	Paszek
II.	WKS	„GÓRNOVIA”	Górno	 	 	 –	Andrzej	Maruszak	
III.	LKS	Brzyska	Wola	 	 	 	 –	Janusz	Kuszpa
IV.	LKS	„Grodziszczanka”	Grodzisko	Dolne	 	 –	Stanisław	Szpila
V.	UKS	„Junior”	Brzóza	Królewska		 	 –	Jerzy	Rejman
VI.	ULKS	„Maraton”	Giedlarowa	 	 	 –	Jan	Kuczek
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Październik i listopad był bar-
dzo pracowity dla LKKK. Licz-
ne starty zaowocowały kolejnymi 
medalami. Poniżej niektóre zawo-
dy, w których brali udział zawod-
nicy leżajskiego Klubu:

■ XXVI Mistrzostwa Polski 
Młodzieżowców (18 - 21 lat) -  

24 października br. w Radzyminie, 
pod auspicjami Polskiego Związ-
ku Karate: zawodnicy leżajskiego 
klubu kierowanego przez sensei 
Dariusza Burda zdobyli 5 medali 
i tyle punktowanych miejsc, dało 
to Klubowi 3 miejsce w generalnej 
klasy�kacji drużynowej. Iza Dec 

wywalczyła srebro w kumite  light 
kobiet open i brąz kumite kobiet 
-60 kg, Maciek Jeziorowski srebro 
kumite mężczyzn -75kg, Daniel 
Błoński kumite mężczyzn + 80kg 
i Radek Fleszar  brąz kumite męż-
czyzn -80kg.

■ II Puchar Podkarpacia Ka-
rate Kyokushin Dzieci i Mło-
dzieży – 24 października br.  
w Krośnie: 18 osobowa ekipa za-
wodników LKKK zdobyła w su-
mie 16 pucharów.

■ Grand Prix Beskidów Ka-
rate Kyokushin Dzieci i Mło-
dzieży -  14 listopada br. w Biel-
sku Białej: czworo zawodników 
zdobyło: 3 złote, jeden srebrny  
i jeden brązowy medal. 

■ XVI Turniej Karate Kyoku-
shin o Puchar Burmistrza Józe-
fowa - 8 listopada br. w Józefowie 
pod Warszawą: w turnieju uczest-
niczył tylko jeden zawodnik z le-
żajskiego klubu Kornel Brzyski, 
który wygrał cztery walki i osta-
teczną rywalizację zakończył na 
drugim miejscu. 

■ Ogólnopolski Turniej Ka-
rate Kyokushin o Puchar Wójta 
Gminy Zamość - 3 października 
br. w miejscowości Płoskie - dwu-
nastoosobowa ekipa zawodników 
klubu wywalczyła 16 miejsc na 
podium oraz drugie miejsce gene-
ralnej w klasy�kacji drużynowej. 

■ V Ogólnopolski Turnie-
ju Karate o Puchar Prezyden-
ta Ciechanowa - 10 paździer-
nika br. w Ciechanowie - LKKK 
reprezentowało 3 zawodników  
w kumite, z których dwóch stanę-
ło na podium. 

■ III Ogólnopolski Turniej 
Karate Kyokushin o Puchar Pre-
zydenta Miasta w Chełmie – 10 
października br.: ekipa LKKK 
zdobyła w sumie 6 punktowanych 
miejsc.

Fot. XXVI Mistrzostwa Polski 
Młodzieżowców w Radzyminie

Znakomicie rozpoczęli za-
wodnicy „Smak - Górno Polti-
no” Azalia w Brzózie Królew-
skiej sezon w kolarstwie  przeła-
jowym. Oto ostatnie osiągniecia: 

■ I Seria Pucharu Polski -  
w Rzeniszowie k/ Częstochowy: 
w kategorii Juniorka Młodsza 
I miejsce zajęła Kinga Kalemb-
kiewicz przed koleżanką klubo-
wą Brygidą Piersiak, w kategorii 
Młodziczka II miejsce zajęła  Zu-
zanna Flis, a Sebastian Stachula 
ukończył wyścig na 7 pozycji 
wśród Młodzików. 

■ Tydzień później w Lublinie 
odbyła się II Seria Pucharu Pol-
ski w kolarstwie przełajowym 
–dwa pierwsze miejsca wśród 
Juniorek Młodszych. Wygra-
ła Brygida Piersiak przed Kin-
gą Kalembkiewicz; w kategorii 
Młodziczek: Zuzanna Flis zajęła 
I miejsce, a jej koleżanka klubo-
wa Karolina Kozyra uplasowała 
się na III miejscu. Wśród Mło-
dzików Sebastian Stachula zajął 
IV miejsce. 

■ III Seria Pucharu Polski  
w Pilicy k/Myszkowa w katego-
rii Juniorka Młodsza I miejsce 
zajęła Kinga Kalembkiewicz, na-
tomiast Brygida Piersiak miała 
upadek na trasie wyścigu i osta-
tecznie zajęła IV miejsce. W ka-
tegorii młodziczka – Zuzanna 
Flis uplasowała się na II miejscu 
a Karolina Kozyra na V miejscu. 
Również V miejsce zajął Seba-
stian Stachula wśród młodzików. 

■ 11 listopada w Puławach 
odbyła się VI Seria Pucharu 
Polski - wygrała Brygida Pier-
siak, a jej koleżanka Kinga Ka-
lembkiewicz tym razem zajęła 
III miejsce. Młodziczki pojecha-
ły na swoim poziomie – Zuzanna 
Flis zajęła II miejsce, a Karolina 
Kozyra III miejsce. Wśród mło-
dzików Sebastian Stachula upla-
sował się na IV miejscu.

■ W Koziegłowach k/ Czę-
stochowy odbył się Super Pu-
char Polski - druga impreza po 
Mistrzostwach Polski. Wystar-
towało około 300 uczestników z 

całej Polski. W bardzo mocnej 
obsadzie Brygida Piersiak za-
jęła II miejsce, a jej koleżanka 
klubowa Kinga Kalembkiewicz 
IV miejsce w kategorii Juniorka 
Młodsza. Wśród Młodziczek Ka-
rolina Kozyra zajęła III miejsce  
z Zuzanna Flis V miejsce. 

■ W Szczekocinach podczas 
VII Serii Pucharu Polski w ka-
tegorii Juniorka Młodsza Bry-
gida Piersiak zajęła III miejsce,  
a Kinga Kalembkiewicz V miej-
sce. W młodziczkach III miejsce 

zajęła Zuzanna Flis, a Karolina 
Kozyra V miejsce. 

Wszystkie starty w wymie-
nionych wyścigach podporząd-
kowane są do przygotowania  
udziału w Mistrzostwach Pol-
ski, które odbędą się w Lublinie 
w dniach 9-10.01.2016r. oraz 
do Mistrzostw Polski Zrzesze-
nia Ludowych Zespołów Spor-
towych, które rozegrane zostaną  
w dniach 16-17.01.2016r. 

Stanisław Zygmunt

Zawodniczki „Smak - Górno Poltino” Azalia

Sekcja kolarska „Smak –Górno” – 
Poltino Azalia w Brzózie Królewskiej

Leżajski Klub Kyokushin Karate
zdobywa kolejne medale!
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Każdego roku miliony ludzi 
wszystkich wyznań, kultur i na-
rodów odwiedzają miejsca cu-
dów, pielgrzymują do świętych 
rzek, gór i drzew. Choć wydawać 
by się mogło, że we współcze-
snym świecie z każdym dniem 
mniej jest miejsca na duchowość, 
to pielgrzymki przeżywają praw-
dziwy rozkwit. Wśród pielgrzy-
mów znaleźć możemy lekarzy, 
prawników, żołnierzy, duchow-
nych, dorosłych i dzieci. Szacu-
je się, że rokrocznie uczestniczy 
w nich kilkaset milionów ludzi, 
z czego prawie 200 milionów to 
chrześcijanie. Od zarania dzie-
jów człowiek wędruje do świę-
tych miejsc. Niezależnie od wy-
znania, warunków społecznych 
i politycznych. Na szlakach piel-
grzymkowych spotykają się bo-
gaci i biedni, zdrowi i chorzy, 
szczęśliwi i poszukujący szczę-
ścia. Dzisiaj znaczenie słowa 
„pielgrzym”, które w starożyt-
ności oznaczało - cudzoziem-
ca, wędrowca - nadal jest ak-
tualne. Każdy z nas wyruszając  
w podróż, na swój sposób sta-
je się pielgrzymem i każdy chce, 
choć przez chwilę uczestniczyć  
w mistycznym sacrum. Przez 
wieki zmieniały się jednak kie-
runki pielgrzymkowych szlaków. 
W starożytności to Jerozolimę  
i grób Chrystusa masowo od-
wiedzali chrześcijańscy pątnicy.  
W średniowieczu palmę pierw-
szeństwa przejął grób św. Jaku-
ba w Santiago de Compostella. 
Dzisiaj Europejczycy pielgrzy-
mują do Lourdes, Fatimy, Me-
dziugorie i na Jasną Górę. Jed-
nak, kiedy pojedziemy na druga 
stronę Atlantyku, szybko przeko-

namy się, że to właśnie tam jest 
największe na świecie sanktu-
arium Maryjne. Rocznie odwie-
dza je blisko 15 milionów wier-
nych. Stojąc na szczycie Torre 
Latinoamericana, jednego z naj-
wyższych wieżowców Meksyku, 
próbujemy dostrzec charaktery-
styczny budynek nowej Bazyli-
ki przypominający wielki zielo-
ny namiot. Niestety okazuje się 
to trudniejsze niż mogliśmy się 
spodziewać. Największe miasto 
świata, Mexico City pogrążone 
jest w nieustannym smogu, któ-
ry niczym pierzyna, otula miasto 
położone pomiędzy wulkanicz-
nymi szczytami. 

Opuszczamy 144 metrowy 
wieżowiec, by po chwili zagłę-
bić się w tunelach metra. Prze-
wodniki odradzają obcokrajow-
com tę formę transportu. Ale 

nie mamy wyjścia. Zawiłości 
komunikacji autobusowej prze-
rastają naszą percepcję. Przyci-
skając do siebie torby, plecaki  
i sprzęt fotogra�czny szybko do-
chodzimy do wniosku, że sta-
liśmy się o�arami stereotypów. 
Już po chwili podchodzą do 
nas życzliwi pasażerowie metra  
z propozycją pomocy. Z zacieka-
wieniem wypytują skąd jesteśmy  
i dokąd jedziemy. Po kilkudzie-
sięciu minutach opuszczamy sta-
cję metra i przedzieramy się przez 
niezliczone stragany, na których 
dominują pstrokate kwiaty, ko-
szulki, medaliki, obrazy, różań-
ce i wszelkie możliwe dewocjo-
nalia. Niestety nie brakuje i tutaj 
przysłowiowej cepeliady z pla-
stikowymi samochodzikami, pi-
stoletami i transformesrami. No 
cóż, jak w całym współczesnym 

świecie, biznes nie zna świętości. 
W końcu wchodzimy na wiel-
ki wybrukowany plac. Po prawej 
stronie znajduje się symbolicz-
ny krzyż przedstawiający histo-
rię objawienia, którą zna każde 
meksykańskie dziecko. Wymyśl-
ne mechanizmy poruszają po-
stacie, które przykuwając uwa-
gę wiernych opowiadają historię  
z 1531 roku, kiedy Matka Boża 
objawiła się biednemu Azteko-
wi św. Juanowi Diego na wzgó-
rzu Tepeyac. Ówczesny Biskup 
Juan de Zumárraga początkowo 
nie dowierzał relacjom wieśnia-
ka Juana Diego, który przysięgał 
na Boga, że na wzgórzu ukazała 
mu się Matka Boża i życzyła so-
bie, by ludzie wznieśli na nim 
świątynię. Gdy biskup zwrócił 
się do wieśniaka o okazanie do-
wodu cudu, wówczas Maryja ob-
sypała nieurodzajne wzgórze ró-
żami, po czym nakazała Juanowi 
zerwać kilka z nich i ukryć pod 
tilmą - indiańskim płaszczem. 
Kiedy Juan Diego zjawił się w re-
zydencji biskupa i odsłonił tilmę, 
kwiaty wypadły na podłogę. Na 
płaszczu zdumiony biskup ujrzał 
niezwykły obraz Maryi. Zdru-
zgotany swoim wcześniejszym 
niedowierzaniem, upadł przed 
cudownym wizerunkiem na ko-
lana. Obraz umieścił w swo-
jej prywatnej kaplicy domowej,  
a następnie w uroczystej procesji, 
przeniósł do kaplicy wybudowa-
nej w pobliżu wzgórza Tepeyac.

Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe - Meksyk 

z Ireneuszem Wołkiem

Capilla del Pocito Ogrody na wzgórzu Tepeyac

Panorama na dachy sanktuarium oraz miasto Pomnik Jana Pawła II

Stylizowany krzyż Zapadajaca sie w grząskim podłożu XVIII-wieczna świątynia
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Wchodzimy głębiej na plac. 
Przed nami stara bazylika o�-
cjalnie zwana kościołem Ekspia-
cyjnym Chrystusa Króla. Głów-
ną ozdobą budowli jest 40-me-
trowa kopuła otoczona czterema 
niższymi, ośmiokątnymi wieża-
mi. Bazylika przez ostatnie lata 
mocno ucierpiała z powodu nie-
ustannych ruchów podłoża. Cała 
budowla znacznie się przechyliła, 
co zmusiło władze do szybkiego 
jej zabezpieczenia i poddania re-
nowacji. Na placu obok bazyliki 
stoi pomnik uwielbianego przez 
meksykanów Jana Pawła II. 

Najważniejszym obiektem  
w sanktuarium jest Nowa Bazyli-
ka, w której przechowywany jest 
cudowny wizerunek Matki Bo-
żej odbity na tilmie Juana Die-
go. Zaprojektowana przez zna-
nego meksykańskiego architekta 
Pedra Vazqueza bazylika została 
zbudowana w rekordowo krót-
kim czasie niespełna dwóch lat. 
Projekt Nowej Bazyliki zakładał, 
że budowla będzie niska, rozło-
żysta, wzniesiona na planie koła. 
Tak zbliżone do geometryczne-
go ideału kształty miały uchro-
nić świątynię przed problemami 
większości zabytkowych obiek-
tów w mieście Meksyk - pochy-
laniem się, zapadaniem funda-
mentów i topieniem w grząskim 
podłożu. Jednocześnie bazyli-
ka wybudowana na planie koła  
o średnicy 100 m mogła po-
mieścić ponad 11 tys. wiernych. 
Świątynia z zewnątrz nie robi 
większego wrażenia, imponują-
ce natomiast jest wnętrze. Drew-

niane żebrowania stropu, impo-
nujące oświetlenie, posadzki wy-
konane z meksykańskiego onyk-
su i ołtarz z lśniącego karraryj-
skiego marmuru. 

Podziwiając imponującą 
przestrzeń Bazyliki, w ciszy prze-
chodzimy za ołtarz. Wtapiamy 
się w kolejkę pielgrzymów, któ-
rzy pokornie czekają, by wejść na 
ruchomy chodnik. Rozwiązanie 
nieco kuriozalne w takim miej-
scu, ale praktyczne. Powoli prze-
suwamy się zadzierając wzrok do 
góry. Wysoko na ścinanie znaj-
duje się najważniejsza relikwia 
sanktuarium. Ponczo Juana Die-
go z wyraźnie widoczną podobi-
zną Matki Bożej. Podobnie, jak 
pośmiertne odbicie ciała Jezusa 
na Całunie Turyńskim, cudowny 
obraz Matki Bożej z Guadalupe 
jest dla współczesnej nauki nie-
wytłumaczalną zagadką. Włók-

na agawy, z którego była utkana 
tilma Juana po 20 latach ulegają 
całkowitemu rozpadowi, a z po-
wodu szorstkiej i nierównej na-
wierzchni oraz rzadkich splotów 
absolutnie nie udałoby się na 
nim namalować żadnego obra-
zu. Naukowe badania płótna, na 
którym znajduje się obraz Mat-
ki Bożej z Guadalupe, przepro-
wadzone w 1976 roku potwier-
dziły, że jest to materiał utkany 
z włókien agawy. Fakt, że na tej 
kaktusowej tkaninie znajduje się 
obraz, a sama tkanina przetrwała  
w idealnym stanie przez ponad 
470 lat, zdumiewa wszystkich. 
Zadziwiająca jest ciągle świeżość 
barw tego niesamowitego obrazu 
oraz brak na nim zniszczeń po-
mimo faktu, że przez ponad 100 
lat wisiał niezabezpieczony żad-
nym szkłem, wystawiony na bez-
pośrednie działanie dymu kadzi-

deł, sadzy i spalającego się wo-
sku z niezliczonych wotywnych 
świec. Tymczasem obraz nie jest 
w ogóle zniszczony, nie przyjmu-
je kurzu, odpycha insekty, bakte-
rie i grzyby. 

Przez kolejne stulecia po ob-
jawieniu przypisywano Mat-
ce Bożej z Guadalupe licz-
ne cuda, co przyczyniło się do 
przyjęcia chrześcijaństwa przez 
wielu meksykańskich Indian.  
W 1737 roku Mexico City opa-
nowała epidemia duru brzuszne-
go, a kiedy miasto wyszło z tego 
obronną ręką, Matkę Bożą o�-
cjalnie ogłoszono patronką Mek-
syku. W 1910 roku papież Pius X 
ogłosił Matkę Bożą z Guadalupe 
patronką Ameryki Łacińskiej.

Obecnie wizerunek Matki 
Bożej z Guadalupe można zo-
baczyć w każdym zakątku kraju,  
a do jej świątyni wokół wzgórza 
Tepeyac przybywają codzien-
nie rzesze pielgrzymów z całe-
go świata. Meksykańska tradycja 
nakazuje, by każdy wierny przy-
najmniej raz w życiu udał się do 
Maryjnego sanktuarium w Gu-
adalupe.

Całe sanktuarium to nie tyl-
ko rozległy plac z przyległymi do 
niego budowlami. To kilkanaście 
kaplic, wspaniały park i ogro-
dy tarasowo wspinające się na 
wzgórze. Jedną z chętniej odwie-
dzanych kaplic jest XVII wiecz-
na Capilla del Pocito, wybudo-
wana w miejscu, gdzie trysnęło 
cudowne źródełko. Urodziwą, 
okrągłą kaplicę wieńczy kopuła  
z błękitnych i białych ka�i,  
a ściany wewnątrz wyłożono 
skałami wulkanicznymi.

Przechodząc powoli przez 
ogrody idziemy na szczyt wzgó-
rza, gdzie znajduje się Kapli-
ca Róż - zbudowana w miejscu 
pierwszego objawienia. Stąd roz-
pościera się rozległa panorama 
na miasto i dachy jednego z naj-
ważniejszych miejsc pielgrzym-
kowych  katolicyzmu i tutaj też 
kończy się nasza kolejna piel-
grzymka.

Tekst, zdjęcia - Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com
you tube - Niezwykly Świat

Nowa Bazylika poświęcona w 1974 r.

Imponujące wnetrze Nowej Bazyliki

Ruchomy chodnik dla pielgrzymów Wizerunek Matki Bożej na tilmie Juana Diego
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