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Spotkanie w sprawie zwiększenia 
konkurencyjności Powiatu Leżajskiego

22 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
w Rzeszowie odbyło się posiedzenie grupy roboczej dla działa-
nia 2 pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na 
obszarach zmarginalizowanych” w ramach wspólnego projektu 
Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Lagging Re-
gions”. Celem działania jest identy�kacja usług zwiększających 
konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność na obszarze powiatu leżajskiego i brzozowskiego 
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. W spotkaniu 
udział wzięli m.in. Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Wicestarosta 
Zdzisław Leśko.

Podstawą dyskusji była opracowana na potrzeby spo-
tkania wstępna diagnoza, mająca na celu analizę potrzeb �rm 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Omawiając jej wyni-
ki, dyskutanci poruszyli następujące kwestie: istnienie dziedzin, 
w których przedsiębiorcom brak kompetencji i wiedzy umożli-
wiających bardziej dynamiczny rozwój, słuszność zapotrzebowa-
nia na wsparcie, potencjalne potrzeby doradcze, które należałoby 
uwzględnić, projektując wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw, 
a także na co należy zwrócić uwagę planując w przyszłości me-
chanizm wsparcia. 

NN

POWIAT ROZPOCZYNA KOLEJNE
PRZEBUDOWY DRÓG

W najbliższym czasie zostaną rozpoczęte przebudowy 
dwóch odcinków dróg. W wyniku przeprowadzonej procedury 
przetargowej przebudowę dróg będzie realizować �rma STRA-
BAG Sp. z o.o. Przebudowy zostaną wykonane  w technologii 
recyklingu na zimno z przetworzeniem istniejącej nawierzchni 
z mieszanek cementowo emulsyjnych (MCE) – 15 cm), na któ-
rych położone zostaną 2 warstwy masy bitumicznej. Docelowa 
szerokość dróg wynosić będzie 5,5 m. Przewidywany termin za-
kończenia inwestycji to 30.09.2016r. 

Droga  nr 1276R Brzyska Wola – gr. pow. (Luchów).W ramach przebudowy drogi na 
długości 1,282 km zostanie wykonana nowa nawierzchnia. Ponadto  odmulone zostaną 
istniejące rowy oraz wykonane przepusty rurowe pod zjazdami i na drogi boczne. Po-
wiat Leżajski oraz Gmina Kuryłówka zabezpieczyły środki na przebudowę po 350 tys. 
zł.  

Droga  nr 1083R Łętownia – gr. pow.  
(Krzywdy). W ramach przebudowy drogi 
na długości 0,85 km zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia. Ponadto  odmulone 
zostaną istniejące rowy oraz wykonane 
przepusty rurowe pod koroną drogi i na 

drogi boczne. Powiat Leżajski oraz Miasto i Gmina Nowa Sarzyna zabezpieczyły środki 
na przebudowę po 200 tys. zł.           RI
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22 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie radnych Rady 
Powiatu Leżajskiego. Radni przyjęli protokół z XXVII sesji 
Rady Powiatu oraz sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Po-
wiatu w okresie międzysesyjnym.

Podjęto następujące uchwały:

Na posiedzeniu czerwcowym przedstawiona została informa-
cja z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej  w Leżajsku za 2015r. oraz informacja na temat  dzia-
łań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie Powiatu 
Leżajskiego w 2015r. Zaprezentowano, także  ocenę stanu bez-

pieczeństwa sanitarnego Powiatu Leżajskiego za 2015 r., jak rów-
nież sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami 
Powiatu Leżajskiego na lata 2014-2017. 

KC

Konwent Wójtów, Burmistrzów 
i Starosty Leżajskiego

4 lipca br. odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Leżajskiego 
z włodarzami gmin wchodzących w skład Powiatu Leżajskiego. 
W konwencie uczestniczyli: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wice-
starosta Leżajski Zdzisław Leśko, Członek Zarządu Powiatu Le-
żajskiego Lucjan Czenczek, Burmistrz Miasta Leżajska Ireneusz 
Stefański, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Ry-
chel, Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura, Wójt Gmi-
ny Leżajsk Krzysztof Sobejko i Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz 
Halesiak. W spotkaniu uczestniczyli także: Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Leżajsk Zenon Szkamruk oraz Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP bryg. mgr inż. Jerzy Matusz, którzy dyskuto-
wali z włodarzami o propozycjach budowy miejsc postojowych 
o odpowiednim standardzie, zapewniających bezpieczeństwo
pożarowe terenów leśnych. Przedstawiciele nadleśnictwa oraz
straży pożarnej zaproponowali włodarzom wytypowanie miejsc
na terenie Powiatu do korzystania przez mieszkańców na biwa-
kowanie i rozpalanie ognisk, które nie będą stanowiły zagrożenia
pożarowego dla otoczenia. Podczas spotkania omówiono także
możliwości uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego
wraz z Lasami Państwowymi w realizacji wspólnych przedsię-
wzięć infrastrukturalnych (np. drogi).

Starosta Leżajski przybliżył również temat możliwości wspar-
cia rozwoju przedsiębiorczości na terenie Powiatu Leżajskiego 
w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności przedsię-
biorstw na obszarach zmarginalizowanych” w ramach inicjatywy 
wspólnej Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Urzę-
du Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego.  

W ramach w/w działania dwa powiaty: leżajski i brzozowski 
zostaną poddane badaniom pod względem barier utrudniających 
rozwój przedsiębiorczości, a końcowym efektem będzie określe-
nie konkretnych metod wsparcia w wybranych dziedzinach go-
spodarczych.

Ponadto, zaprezentowano uczestnikom konwentu platformę 
internetową Centrum Obsługi Inwestora i Turysty, która jest jed-
nym z efektów porozumienia o wspólnej promocji gospodarczo-
-turystycznej, zawartego we wrześniu ub. roku między Powiatem
Leżajskim a Miastem Leżajsk, Miastem i Gminą Nowa Sarzyna,
Gminą Leżajsk, Gminą Kuryłówka i Gminą Grodzisko Dolne.

MK

• w sprawie przekazania środków �nansowych dla Policji,

• uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XIV/61/2015 Rady Po-
wiatu Leżajskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określe-
nia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 
użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej  w Leżajsku,

• w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju pu-
blicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Leżajskiego”,

• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieru-
chomości stanowiącej własność Powiatu Leżajskiego,

• w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 1082R
Stacja Kolejowa Łętownia – Łętownia,

• uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXXV/231/05 Rady Po-
wiatu w Leżajsku z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia 
kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Leżajski za ich osiągnięcia dydaktyczno – wycho-
wawcze,

• w sprawie udzielenia pomocy �nansowej Gminie Miasto
Leżajsk,

• w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla
„in blanco”,

• w sprawie zmian w wieloletniej prognozie �nansowej
Powiatu Leżajskiego,

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na
2016r.

XXVIII SESJA RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO
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 Pacjenci Oddziału Chirurgicznego nie powinni już na-
rzekać na warunki leczenia. W czerwcu zakończył się trwający 
kilka miesięcy remont Oddziału Chirurgii Ogólnej, który od  po-
czątku lipca zmodernizowany i wyposażony w nowy sprzęt wzno-
wił działalność. Dzięki przeprowadzonej modernizacji zostały 
wyremontowane wszystkie sale pobytu chorych, pomieszczenia 
sanitarne, zabiegowe oraz gabinety lekarskie i pielęgniarskie. 
W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane niezbędne pra-
ce w zakresie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, instalacji gazów 
medycznych oraz została wykonana nowa instalacja elektrycz-
na i teletechniczna. Sale chorych zostały wyposażone w nowe 
łóżka elektryczne, nowe meble, łazienki zostały gruntownie 
wyremontowane i wyposażone w  nową  armaturę łazienkową. 
Oddział został doposażony w nowe sprzęty służące pacjentom 
i poprawiające standard pracy personelu. Przeprowadzone prace 
modernizacyjne poprawią komfort pobytu pacjentów i funkcjo-
nalność oddziału. Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota około 
500 tys. zł, z czego 100 tys. zł na realizację inwestycji przekazało 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Oddział obecnie liczy 42 łóżka, 
w tym 2 łóżka intensywnej  opieki medycznej.

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

SP ZOZ LEŻAJSK - BIEŻĄCE MODERNIZACJE 
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Warto również wspomnieć, że 18 lipca rozpoczął się II etap 
remontu Oddziału Pediatrycznego, który potrwa do połowy 
października. Modernizacja Oddziału Dziecięcego w ramach ro-
bót budowlanych zakłada remont pomieszczeń na pododdziale 
dzieci młodszych, dzieci starszych i w części administracyjnej od-
działu. Pododdział dzieci młodszych obejmuje utworzenie pięciu 
sal chorych, jednej izolatki i punktu pielęgniarskiego. Pododdział 
dzieci starszych obejmuje szerszy zakres robót w ramach których 
utworzonych zostanie siedem sal chorych, pokój inhalacyjny, 
gabinet zabiegowy z przylegającą salą obserwacyjną. W części 
diagnostycznej oddziału powstanie izba przyjęć z przylegającym 
gabinetem badań lekarskich, oba pomieszczenia będą posiadały 
wspólną poczekalnię. W ramach przedsięwzięcia zostaną wyko-
nane niezbędne prace w zakresie instalacji wodnej, kanalizacyj-
nej, instalacji gazów medycznych oraz zostanie wykonana nowa 
instalacja elektryczna i teletechniczna. Koszt prac modernizacyj-
nych to 470 tys. zł, w tym środki Powiatu Leżajskiego to kwota 
150 tys. zł. Oddział wymaga również wymiany wyposażenia i za-
kupu nowego sprzętu medycznego.

SP ZOZ Leżajsk  Przypominamy, że od 1 czerwca 2016 r. w SPZOZ 
w Leżajsku udzielane są świadczenia z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej w przyszpitalnym Gabinecie lekarza POZ 
oraz Gabinecie pielęgniarki POZ. Gabinety czynne są od po-
niedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 na parterze 
Przychodni Specjalistycznej.
 Pacjentom korzystającym ze świadczeń POZ za-
pewniamy miłą i profesjonalną obsługę oraz kompleksowość 
świadczeń zdrowotnych. Na miejscu można wykonać zlecone 
badania laboratoryjne, diagnostyczne i inne oraz skorzystać 
z porady lekarza specjalisty. Zapraszamy do korzystania ze 
świadczeń w zakładzie.

ODDZIAŁ PEDIATRII

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU
PODSTAWOWEJ OPIEKI

ZDROWOTNEJ
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 14 lipca Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia 
w Brzózie Królewskiej obchodził Jubileusz 30-lecia istnienia. To 
właśnie tyle  lat minęło od czasu, gdy DPS stał się domem dla wie-
lu osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących 
pomocy. Z tej okazji do Domu przybyli zaproszeni  goście. Uro-
czystość rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem bpa Stanisła-
wa Jamrozka w kaplicy DPS. Dziękowaliśmy Bogu za dar tego 
Domu i za 30 lat służby dla drugiego człowieka. Po  Eucharystii 
przyszedł czas na retrospektywę, re�eksje i podziękowania. Dy-
rektor DPS Wojciech Lipiński wraz ze Starostą Lezajskim Mar-
kiem Śliżem wręczyli kwiaty Stanisławie Urban, która jest jedną 
z pierwszych mieszkanek. Gratulacje otrzymali też pracownicy, 
którzy od trzech  dekad pracują w DPS oraz emerytowani pra-
cownicy. Życzenia i Gratulacje z okazji Jubileuszu 30-lecia  na 
ręce dyrektora złożyli przedstawiciele władz wojewódzkich i sa-
morządowych oraz dyrektorzy zaproszonych  placówek. Po za-
kończeniu części o�cjalnej nastąpił przejazd na stadion w Brzózie 
Królewskiej, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości oraz za-
bawa integracyjna.

Historia Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej.
 30 lat temu red. Ludwik Bieszczad tak pisał w „Nowi-
nach” rzeszowskich: „Powstanie we wsi Brzóza Królewska tak 
wielce ważnej placówki uspołecznionej służby opieki społecznej 
jest dumą i awansem społecznym dla tej wsi.” Artykuł drukowa-
ny był z okazji otwarcia Państwowego Domu Pomocy Społecz-
nej w Brzózie Królewskiej, 21 stycznia 1986 roku. Otwarcia tego 
dokonał wojewoda rzeszowski Henryk Ficek słowami „Oby ten 
Dom był Waszym prawdziwym domem”. Zanim jednak doszło 
do otwarcia była wcześniej potrzeba i wola utworzenia takiej pla-
cówki. Wspominał kiedyś śp. Józef Żuraw (nasz patron i pierwszy 
dyrektor), że starał się o to ówczesny dyrektor Szpitala w Leżajsku 
Tadeusz Karakuła, który był również inicjatorem budowy szpi-
tala i wiejskich ośrodków zdrowia w Powiecie Leżajskim. Istniał 
natomiast w Brzózie Królewskiej piętrowy budynek wzniesiony 
na potrzeby Urzędu Gminy zaledwie 3 lata przed jej likwidacją 
w związku z nowym podziałem administracyjnym w 1976 roku. 
Później obiektem dysponowało przedsiębiorstwo turystyczne 
„Resovia – Tourist”  prowadząc tu przez kilka lat hotel, który nie 
przynosił oczekiwanych korzyści. Dlatego też oddolna inicjaty-
wa utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej 
spotkała się z aprobatą władz w Rzeszowie. Na mocy Zarządzenia 
nr 68/82 Wojewody Rzeszowskiego Henryka Ficka,  w wyniku 
adaptacji budynku będącego w użytkowaniu Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Turystycznego „Resovia – Tourist” powstał 
Państwowy Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej. 
Okres rozbudowy i modernizacji  z przeznaczeniem dla potrzeb 
Opieki Społecznej trwał 3 lata.  Głównym wykonawcą był Woje-
wódzki Zakład Remontowo – Budowlany Służby Zdrowia i Opie-
ki Społecznej.
 Dnia 06.01.1986 roku PDPS w Brzózie Królewskiej roz-
począł swoją działalność. Pierwszym dyrektorem został wspo-
mniany już Józef Żuraw, długoletni pedagog, muzyk i społecznik, 
który pełnił tę funkcję do 2002 roku mając za współpracowników 
ludzi otwartych na potrzeby bliźnich. W uznaniu jego zasług od 
2010 roku placówka na podstawie uchwały Rady Powiatu w Le-
żajsku nosi nazwę Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia   
w Brzózie Królewskiej.
 

Do 1999 roku Dom Pomocy  Społecznej w Brzózie Królewskiej 
funkcjonował pod zarządem Wojewódzkiego Zespołu Pomo-
cy Społecznej. Posiadał 55 miejsc dla osób starszych. W wyni-
ku reformy samorządowej w 1999 roku Dom stał się jednostką 
organizacyjną Powiatu Leżajskiego. Od 2002 roku dyrektorem 
Domu jest Wojciech Lipiński. W latach następnych prowadzone 
były działania zmierzające do osiągnięcia lepszych ekonomicznie  
i lokalowo warunków funkcjonowania placówki, przygotowujące 
do planowanej rozbudowy. W 2005 roku Zarząd Powiatu w Le-
żajsku przekazał w trwały zarząd 18 arową działkę wraz z budyn-
kiem, gdzie czasowo przeniesione zostały biura, w wyniku czego, 
w 2006 roku zwiększona została liczba mieszkańców do 65 osób. 
Od 2007 roku w tej liczbie wyodrębniono 10 miejsc dla osób 
przewlekle somatycznie chorych.
 W latach 2005 – 2010 w ramach osiągania niezbędnych 
standardów lokalowych prowadzona była rozbudowa, przebu-
dowa i nadbudowa placówki, którą rozpoczęło przygotowanie  
dokumentacji projektowej w 2005 roku. Prace, z konieczności 
podzielone na etapy, prowadzono w następnych czterech latach, 
a wykonawcami były �rmy „Iglobud” oraz „Bal – Bud”.
 Od 2010 roku Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żura-
wia w Brzózie Królewskiej funkcjonuje zgodnie z wymaganymi 
standardami świadczonych usług, a od 2011 posiada 72 miejsca, 
w tym 55 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz 17 miejsc 
dla osób przewlekle somatycznie chorych. Wszystkie te działa-
nia możliwe były dzięki dostrzeganiu potrzeb społecznych  i roli 
jaką pełni nasz Dom przez kolejnych starostów, zarządy i rady 
powiatu  w Leżajsku oraz inne osoby, którym bliska była misja 
niesienia pomocy dla naszych mieszkańców. Bardzo dziękujemy 
za to wcześniejsze i teraźniejsze dobro świadczone społeczności  
placówki.

 Obecnie nad właściwym samopoczuciem naszych pod-
opiecznych czuwa 54. osobowy personel, który zapewnia facho-
wą opiekę. Stwarzamy także warunki do leczenia i rehabilitacji, 
a także kontynuujemy misję placówki, którą dobrze oddaje na-
pisany niegdyś przez naszą byłą pracownicę, Krystynę Szczęch 
wierszyk:

„Dom ten choć skromny, jest bardzo bogaty
Sercem zbliżony do wiejskiej chaty
Obdarza ciepłem, płonie miłością

Od 30 lat darzy serdecznością”.

DPS Brzóza Królewska 

„Wszyscy siedzimy w tej samej łodzi. Razem więc musimy podróżować przez życie”
Phil Bosmans

JUBILEUSZ 30-LECIA DPS 
W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
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 Nadanie imienia Stanisława Paszka Niepublicznemu 
Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu przy Stowarzysze-
niu „Integracja bez Granic”, które odbyło się 14 czerwca br., to 
nie tylko ukoronowanie zaszczytnej, wieloletniej działalności pla-
cówki, ale przede wszystkim oddanie czci jej twórcy - przedwcze-
śnie zmarłemu prezesowi Stowarzyszenia Stanisławowi Paszkowi, 
człowiekowi, który bez reszty poświęcił się pomocy osobom nie-
pełnosprawnym. 

Wydarzenie zainaugurowała msza św. w kościele pw. św. Seba-
stiana w Nowej Sarzynie. Kolejnym punktem w programie uro-
czystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy budynku 
NORW w Nowej Sarzynie. Następnie zaproszeni goście, wśród 
których znaleźli się m.in. Przewodniczaca Rady Powiatu Leżaj-
skiego Danuta Pinderska, Wicestarosta Leżajski Zdzisław Leśko, 
Członek Zarządu Powiatu Lucjan Czenczek i Naczelnik Wydzia-
łu Edukacji, Zdrowia Kultury i Promocji Alina Cebulak oraz po-
zostali uczestnicy udali się do Domu Kultury w Sarzynie, gdzie 
odbyła się o�cjalna część uroczystości. O artystyczną oprawę 
spotkania znakomicie zadbali wychowankowie NORW w Nowej 
Sarzynie.

NN

POWIATOWE ŚWIĘTO POLICJI

NADANIE IMIENIA OŚRODKOWI
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEMU

 13 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku ob-
chodzono Święto Policji, które rozpoczęła uroczysta msza święta 
w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku koncelebrowana przez 
biskupa świdnickiego ks. bpa Ignacego Deca, o. Joachima Ciupę 
i ks. prałata Marka Ciska.  W uroczystości wzięli udział nie tylko 
policjanci, ale także przedstawiciele samorządów i kierownictw 
instytucji współpracujących z Policją. Kilkudziesięciu funkcjo-
nariuszy otrzymało medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe 
stopnie służbowe. Uroczysta zbiórka odbyła się w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Leżajsku. Wziął w niej udział Poseł na Sejm RP 
Jerzy Paul, władze samorządowe na czele ze Starostą Leżajskim 
Markiem Śliżem, Wicestarostą Zdzisławem Leśko, Członkiem 
Zarządu Lucjanem Czenczkiem, Zastępcą Burmistrza Miasta Le-
żajsk Andrzejem Janasem, Burmistrzem Miasta i Gminy z Nowej 
Sarzyny Andrzejem Rychlem oraz wójtami gmin. Uroczystość-
zaszczycił swą obecnością także młodszy inspektor Zbigniew 

Sowa - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszo-
wie oraz byli Komendanci Policji: Józef Gdański, Marian Szko-
dziński i Władysław Bryniarski, obecnie Prezes Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policji. W trakcie uroczystości nastąpiło 
wręczenie wyróżnień dla pracowników cywilnych i policjantów 
od przedstawicieli samorządów. W tym roku 27 policjantów z le-
żajskiej komendy awansowało na wyższe stopnie. 19 funkcjona-
riuszy w korpusie aspirantów i 8 w korpusie podo�cerów policji. 
W dniu policyjnego święta padły także słowa podziękowania od 
władz samorządowych oraz szefów innych współpracujących 
z Policją służb mundurowych i instytucji lokalnych.
 

KPPL
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MIĘDZYNARODOWE ZAWODY
JEŹDZIECKIE W WIERZAWICACH

 Corocznie w naszym powiecie 
odbywa się szereg imprez o charakterze 
cyklicznym. Jedną z nich są, współ�nan-
sowane ze środków Powiatu Leżajskiego, 
Międzynarodowe Zawody Jeździeckie Me-
moriał Płk. Władysława Beliny-Prażmow-
skiego Kwali�kacje do Mistrzostw Polski 
Kawalerii (Miliatrii). Turniej odbywający 
się pod patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego Władysława Ortyla, 
przyciągnął na hipodrom Klubu Jeździec-
kiego EQUISTRO szerokie grono miło-
śników hippiki i tradycji kawaleryjskich. 
W tegorocznej edycji zawody skokowe 
przebiegały równolegle z kawaleryjskimi. 
Turniej rozpoczął się 24 czerwca o godz. 
8.00, konkursem rozgrywanym w ramach 
Kwali�kacji do Mistrzostw Polski Kawale-
rii (Militarii 2016). Pierwszą konkurencją 
był dresaż - ujeżdżanie. W odległości ok. 
kilometra od hipodromu EQUISTRO, 
na którym o godz. 13.00 rozpoczęły się 
zawody skokowe, ustawiono na drogach 
leśnych i polnych przeszkody w celu prze-
prowadzenia krossu - kolejnej próby kon-
kursu kawaleryjskiego. Trzecią konkuren-
cją w ramach wspomnianego konkursu 
była próba militarna, którą zapoczątko-
wało strzelanie.

 Tego samego dnia, z uwagi na 
ścisłą współpracę Oddziału Kawalerii 
Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów 
im. Króla Jana III Sobieskiego z 14 Dy-
wizjonem Artylerii Samobieżnej w Jaro-
sławiu (wchodzącym w skład 21 Brygady 
Strzelców Podhalańskich), kawalerzyści 
udali się konno na jarosławski rynek, aby 
uświetnić święto Dywizjonu.

 25 czerwca, drugiego dnia turnie-
ju, zawody kawaleryjskie przeprowadzo-
no we wczesnych godzinach porannych 
ze względu na udział OKO w uroczystej 
mszy św. z okazji święta 20. Pułku Ułanów 
im. Króla Jana III Sobieskiego, przypada-

jącego na pierwszą czerwcową sobotę po 
imieninach Jana. Nabożeństwo, będące 
powrotem do dawnej tradycji kawaleryj-
skiej, odbyło się w kościele Matki Bożej 
Królowej Polski w Rzeszowie, który pełni 
funkcję kościoła garnizonowego od cza-
sów międzywojennych, kiedy to w mie-
ście stacjonował 20. Pułk Ułanów im. 
Króla Jana III Sobieskiego. Po mszy św., 
OKO wraz z kompanią reprezentacyjną 21 
Brygady Strzelców Podhalańskich wziął 
udział w uroczystej de�ladzie, mającej 
�nisz w jednostce wojskowej na ul. Dą-
browskiego, gdzie niegdyś znajdowały się 
koszary Pułku. Na placu jednostki odbył 
się apel z towarzyszeniem Orkiestry Re-
prezentacyjnej w Barwach 20. Pułku Uła-
nów im. Króla Jana III Sobieskiego, która 
również przygotowała oprawę wspomnia-
nego nabożeństwa. Na apelu założono 
staże kandydackie, które uprawniają - po 
nienagannej rocznej służbie - do uzyska-
nia barw 20 Pułku, a 40 osobom, które od-
były staże - wręczono pułkowe barwy.

 Po powrocie na teren hipodro-
mu, w godzinach popołudniowych, na 

prośbę uczestników za-
wodów i kawalerzystów 
zawiązano strefę kibica, 
z racji rozgrywanego 
w ramach Euro 2016 me-
czu reprezentacji Polski 
z reprezentacją Szwajca-
rii. Zwieńczeniem tego 
pełnego niezapomnia-
nych wrażeń dnia był 
koncert pieśni patrio-
tycznych oraz tradycyjny 
raut ułański.

 Ostatniego, trzeciego dnia tur-
nieju, odbył się �nał zawodów kawaleryj-
skich, czyli kontynuacja próby militarnej 
- tym razem władanie lancą lub szablą. 
W ramach zawodów skokowych przepro-
wadzono również konkurs o Puchar Staro-
sty Leżajskiego. Po generalnej klasy�kacji 

i ogłoszeniu wyników nastąpił długo wy-
czekiwany moment uhonorowania uczest-
ników turnieju. W dekoracji zwycięzców 
wzięli udział m.in.: Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego Władysław Ortyl, 
Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta 
Leżajski Zdzisław Leśko oraz Generał Dy-
wizji Wojska Polskiego Mirosław Rozmus. 
Podsumowaniem turniejowych zmagań 
był najważniejszy konkurs tego dnia, czyli 
GRAND PRIX Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, który zdobyła 13-letnia 
Zuzanna Jabcoń, reprezentantka Klubu 
Jeździeckiego EQUISTRO w Wierzawi-
cach, zostając jednocześnie najlepszym 
zawodnikiem tegorocznych zawodów. Ko-
lejny turniej za rok, ale zawodnicy m.in. 
z Niemiec, Austrii, Słowacji i Węgier już 
teraz zapowiedzieli swój udział. Taka de-
klaracja to zapewne najlepszy dowód po-
wodzenia imprezy.

NN
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Natalia Nowicka: Za nami kolejna edycja Międzynarodowych 
Zawodów Jeździeckich, których jest Pan organizatorem. Co 
sprawia, że rokrocznie cieszą się tak dużym zainteresowaniem 
nie tylko wśród miłośników hippiki?

Paweł Guzy: Wpływa na to kilka czynników. Jednym z nich jest 
sama atrakcyjność rozgrywanych konkursów oraz, nie mniej 
ważna, całościowa oprawa zawodów, z którą bardzo ściśle zwią-
zane są sprawy organizacyjne. Niezmiernie ważne w takim przy-
padku jest doświadczenie organizatora pozwalające na dopięcie 
zawodów na tzw. ostatni guzik, co w praktyce pozwala na unik-
nięcie chaosu, niedomówień i pretensji zarówno ze strony star-
tujących zawodników, sędziów i widzów. Kolejnym, być może 
najważniejszym czynnikiem wpływającym na tak duże zaintere-
sowanie zawodami jest głęboko tląca się w społeczeństwie miłość 
do koni, która w wymiarze naszego regionu była zawsze szcze-
gólnie uwydatniona. Połączenie zaś zawodów jeździeckich z ka-
waleryjskimi wzbogaca je o dodatkowe atrakcje, w których obok 
jeźdźca – ułana, głównym aktorem pozostaje nadal koń.

NN: Jaka jest geneza Zawodów?

PG: Zawody jeździeckie w skokach konnych przez przeszkody 
organizuję z małymi przerwami od 1997 roku. Po powstaniu Od-
działu Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. 
Króla Jana III Sobieskiego, postanowiłem rozszerzyć ich program 
o konkurencje kawaleryjskie, które zgodnie z Regulaminem Roz-
grywania Zawodów Militarii FKO od trzech lat odbywają się 
na hipodromie w Wierzawicach. Jest to jednocześnie okazja do 

spotkań szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych z całego kraju, 
którzy w duchu rywalizacji sportowej wyłonią najwszechstron-
niejszych i najlepszych spośród siebie. A jest to niebywale trudna 
i jednocześnie bardzo widowiskowa dla publiczności rywalizacja. 
Składa się ona z sześciu konkurencji: trzech jeździeckich (dre-
saż-ujeżdżanie, skoki konne przez przeszkody, kross) oraz trzech 
militarnych (władanie szablą, laną i strzelanie). Jedynie pozy-
tywne ukończenie wszystkich konkurencji promuje uzyskaniem 
kwali�kacji do ścisłego Finału Mistrzostw Polski Kawalerii (Mi-
litarii 2016) organizowanego przez MON o Puchar Szefa Sztabu 
Generalnego.

NN: Jak udało się Panu zachęcić młodzież do członkostwa 
i aktywności w Oddziale Kawalerii Ochotniczej i Orkiestrze 
Reprezentacyjnej w barwach 20 PU im. Króla Jana III Sobie-
skiego?

PG: Początkowe powody zainteresowania młodzieży członko-
stwem w OKO wydawałyby się bardzo prozaiczne, oparte na 
chęci realizacji marzeń z dzieciństwa lub zaimponowaniu rówie-
śnikom umiejętnościami wynikającymi z przynależności do Od-
działu, jak choćby jazda konna czy noszenie szykownego mun-
duru. Dlatego każdy przed wstąpieniem do Oddziału zapoznaje 
się z Regulaminem, który nakłada na niego wiele obowiązków 
pod rygorem bezpowrotnego wydalenia. Możliwości edukacyjne, 
m.in. podniesienie świadomości historyczno-patriotycznej oraz 
praktyczne przygotowanie do wykonywania profesji z udziałem 
koni: policja konna, straż graniczna, jeździectwo, instruktor 
jeździecki, instruktor hipoterapii, ujeżdżacz koni itp., decydują 
o tym, że właściwie wszyscy po zapoznaniu się z konsekwencjami 
wynikającymi z nieprzestrzegania regulaminu wstępują do Od-
działu. W przypadku Orkiestry jej wyjątkowość oraz możliwości 
edukacyjne pod okiem uzdolnionego kapelmistrza są wystarcza-
jącym argumentem rekrutacyjnym.

NN: Dlaczego zmieniono termin rozgrywanych zawodów, któ-
re corocznie rozgrywane były w pierwszym weekendzie sierp-
nia?

PG: Zadecydowały o tym względy logistyczne. Do wymienionych 
wyżej zawodów doszła trzecia najważniejsza uroczystość - święto 
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. Zgodnie z tra-
dycją zapoczątkowaną w 1926 roku w pierwszą sobotę po imie-
ninach szefa 20 Pułku Ułanów (25 czerwca), którym był Król Jan 
III Sobieski, obchodzone jest Święto Pułkowe. Oddział nasz, jako 
współczesny spadkobierca tradycji kawaleryjskich tego Pułku jest 
jego organizatorem. W uroczystości tej uczestniczą kawalerzyści 
z całego kraju, częstokroć z bardzo odległych rejonów, którzy jed-
nocześnie biorą udział w zawodach kawaleryjskich. Chcąc unik-
nąć dodatkowych kosztów i nakładu czasu związanych z ponow-
nych ich przyjazdem, wszystkie trzy imprezy odbywają się w tym 
samym terminie.

NN: Dziękuję za rozmowę.

„Bo w sercu ułana, gdy je położysz na dłoń, na 
pierwszym miejscu panna, przed nią tylko koń”

Rozmowa z Pawłem Guzym, organizatorem Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich w Wierzawicach oraz Pre-
zesem Zarządu Stowarzyszenia Oddziału Kawalerii Ochotniczej „Wierzawice” w barwach 20 Pułku Ułanów im. 
Króla Jana III Sobieskiego.
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Bieszczady – relacja uczniów 
Po roku wytężonej pracy i wyjazdach nauko-
wych na uczelnie wyższe przyszedł czas na 

turystykę. 6 – 7 czerwca uczniowie klas pierwszych mat-�z: 1c 
i 1d wybrali się na wycieczkę w Bieszczady.  Przygoda z Biesz-

czadami rozpoczęła się 
w Ustrzykach Górnych. 
Zdobyte szczyty to: Mała 
i Wielka Rawka. Następne-
go dnia czekały na grupę 
atrakcje: punkt widokowy 
w ruinach średniowiecz-
nego zamku Sobień  po-
chodzącego z XIV wieku, 

skąd rozpościerał się przepiękny widok na dolinę Sanu,  żydowski 
cmentarz – Kirkut w Lesku oraz paintball- najbardziej ekscytują-
cy punkt wycieczki. Wyposażeni w cały osprzęt: markery, maski 
i stroje, grupa wyruszyła na „bitwę”, wg wybranego scenariusza, 
np. odbicie więźnia, ochrona VIP-a, czy walka o �agę. Po walecz-
nych wyczynach nadeszła pora powrotu do domu. Dziękujemy 
naszym wychowawczyniom: Elżbiecie Naróg i Bożenie Zawadzkiej 
za dobrze zorganizowaną wycieczkę oraz panu Stanisławowi Kos-
sakowskiemu i księdzu Wacławowi  za wspólne wędrowanie i mile 
spędzony czas.
        
 Uczniowie z  klas 1c i 1d

Klasy Ia i Ii na tatrzańskim szlaku
30 maja uczniowie leżajskiego LO udali się na trzydniową wy-
cieczkę do Zakopanego. 
Pełni pozytywnej energii 
rozpoczęli wyjazd od wi-
zyty na basenach termal-
nych. Po dwuipółgodzin-
nej wizycie w „Gorącym 
Potoku” zmęczeni dotarli 
na miejsce noclegu. Nie 
mogło się obyć bez wizy-
ty na słynnych Krupówkach, więc jeszcze po kolacji cała grupa 
udała się na najsłynniejszą ulicę w Zakopanem. Następnego dnia 
grupa zwiedzała Dolinę Kościeliską. Bez kontuzji, w szampań-
skim humorze uczniowie szczęśliwie wrócili do Leżajska. Opie-
kunami byli: pani Barbara Długoń, pani Agnieszka Kwiecień, pan 
Andrzej To�lski oraz ksiądz Dariusz Wojnar. 

Zuzanna Kotulska

Niezapomniana wycieczka
2 czerwca 2016 r. uczniowie klas 1b oraz  3TL wraz z opieku-
nami Barbarą Frącek, Anną Czerwonką i Andrzejem Makówką 
udali się na wycieczkę do  Krakowa, Zatoru i Oświęcimia. W po-
zytywnych nastrojach uczniowie rozpoczęli swoją wycieczkę od 
kilkugodzinnej wizyty w zatorskim Parku Rozrywki Energylan-
dia.  Kolejnego dnia od razu po śniadaniu grupa wyruszyła  do 
obozu Auschwitz-Birkenau. Tam czekał przewodnik, który wzru-
szająco opowiadał o historii obozu. Na końcu grupa zwiedzała 
Brzezinkę. Po wielu wzruszeniach również zamek w Oświęcimiu. 
Ostatniego dnia grupa wyruszyła do Krakowa. Najpierw zwie-
dzała  siedzibę TVN-u, dzieki czemu miała okazję bycia na planie 

programów takich jak: ,,Rozmowy w toku”, ,, Szkoła” i ,,Szpital”. 
Następnie udała się na Wawel, gdzie mogła pomodlić się na gro-
bach pary prezydenckiej i marszałka Józefa Piłsudskiego. W cza-
sie wolnym grupa spacerowała po Rynku miasta. 

Aleksandra Suszyło kl.1b

Kolejny odcinek Tatr – zdobyty! 
„Wszyscy jeżdżą w Tatry, a my chodzimy własnymi szlakami…”

Zaczęło się jak dawniej…, od szeptu modlitw, rozchodzącego się 
w półmroku leżajskiego kościoła, równo o północy. Potem zna-
jome warknięcie silnika autobusu, ewakuacja z pobliskiego par-
kingu i już byliśmy w drodze. Noc przeszła w dzień nie wiadomo 
kiedy. Około szóstej rano byliśmy już w Zwierowce. Na twarzach 
moich towarzyszy ani śladu zmęczenia, zażenowania, czy czegoś 
podobnego… klasy wojskowe… wszystko jasne. Na czele pocho-
du Rafał Tuleja, Adrian Rauza, ks. Wacław Zygarowicz, Sierżant 
Kowalski, Izabela Miazga i skromna osoba piszącego niniejszy 
tekst – tym bardziej wszystko jasne. Ta ekipa zęby zjadła na nie-
jednej górce. Przed naszymi oczyma roztoczył się widok na Do-
linę Rohacką. Słońce, wyciskało ze skał i porastających je pasm 
zieleni iście soczyste barwy. Dla takich chwil, warto żyć… Do-
szliśmy do Tatliakowej Chaty. Była zamknięta. Nic to… Ruszyli-
śmy dalej, Smutną Doliną – teraz się dopiero zaczęło. Ostatecznie 
dech nam zaparły Jeziorka Rohackie. Niewielkie, rozsiane między 
szczytami, ciche, krystalicznie czyste, ukryte na wysokościach. Ze 
Smutnej Przełęczy wróciliśmy Zieloną Doliną mijając wodospa-
dy Rohackie do Zwierowki. Autobus dostarczył nas bezpiecznie 
do Zakopanego na nocleg. Rano uderzyliśmy na Krupówki. Prze-
chadzaliśmy się „na skrzydłach wiatru” (dosłownie – „wiał”, bo-
wiem halny) wśród straganów i wystaw. Finałem naszej ekspedy-
cji okazało się zwiedzanie Jaskini Bielańskiej w Tatrach Bielskich. 
1370 m zwiedzania, temperatura 5 °C, 70 min. pod ziemią. Coś 
niebywałego! Największe wrażenie zrobiła na nas „sala koncerto-
wa” – uformowany na kształt prawdziwej sceny, odcinek jaskini, 
z jeziorkiem pośrodku i niebagatelnie zaprojektowanym oświe-
tleniem. Przewodnik zaserwował nam w tym momencie ucztę dla 
zmysłów. Z głośników popłynęła muzyka etniczna z dobraną do 
niej grą świateł. Majstersztyk! Po tym widowisku czekał nas już 
tylko powrót do domu. Już nie możemy się doczekać wyprawy 
na Rysy (już we wrześniu!). Dziękujemy serdecznie Dyrektorowi 
i wszystkim sponsorom, za to, że dzięki ich wsparciu mogliśmy 
przeżyć te niezapomniane chwile!

Ks. Maksymilian

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku
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Uczniowie ZST laureatami
Konkursu Piosenki Obcojęzycznej

31 maja odbył się XIV Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcoję-
zycznej „Z piosenką przez Europę” zorganizowany przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim. Konkurs 
zgromadził rekordową liczbę uczestników - w rywalizacji wzięło 
udział 63 młodych artystów ze szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych województwa podkarpackiego. Zespół Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku reprezentowali: Weronika Jeleśniański z ze-
społem B17 (w składzie: Dawid Wołczasty, Damian Wołczasty, 
Kamil Wołczasty, Łukasz Urbański) oraz Alicja Wróbel.Pomimo 
tak dużej liczby uczestników, nasi uczniowie wywalczyli czołowe 
lokaty. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, Weronika Jele-
śniański z zespołem B17 zajęła I miejsce, natomiast Alicja Wró-
bel II miejsce.Tegoroczną edycję konkursu, patronatem hono-
rowym objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch 
oraz Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj. Gratulujemy 
serdecznie sukcesu uczniom i ich opiekunom: Alfredzie Grabow-
skiej - Błońskiej oraz Dariuszowi Wołczastemu.

Michał Ożóg zwycięzcą konkursu
„Perspektywy Biznesu”

22 czerwca w Sali Senackiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się uroczystość ogłoszenia 
wyników i wręczenia nagród laureatom konkursu „Perspektywy 
Biznesu”.  Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych województwa podkarpackiego. Jego celem była pro-
mocja idei przedsiębiorczości poprzez opracowanie biznesplanu 
nowego przedsięwzięcia gospodarczego. Oceniana była inno-
wacyjność i racjonalność pomysłu biznesowego.  Komisja kon-
kursowa, złożona zarówno z teoretyków, jak też przedstawicieli 
świata biznesu, najwyżej oceniła biznesplan przygotowany przez 
ucznia Zespołu Szkól Technicznych w Leżajsku Michała Ożoga,  
przyznając  mu pierwsze miejsce. Opiekunem merytorycznym 
była Wanda Rakszawska-Stopyra. Michałowi  serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów!

PAINTBALL W ZABAJCE 
9 czerwca grupa uczniów i sympatyków 

szkoły wzięła udział w potyczkach paintballowych, które odbyły 
się w ramach wyjazdu integracyjnego na Poligon Zabajka. Z uwa-
gi na fakt, że paintball jest sportem dynamicznym i energetyzują-
cym, wszyscy wrócili naładowani pozytywną energią, aby łatwiej 
dotrzeć do �niszu zajęć w szkole. 

BEZPIECZNE WAKACJE
Tradycyjnie, w czerwcu przed wakacjami gościliśmy pana Mar-
ka Piechutę ze Stowarzyszenia „Dobry Dom”. Pan Marek, będąc 
osobą, która straciła sprawność po niefortunnym skoku do wody, 
opowiadał uczniom klasy pierwszej o tym, jak w bezpieczny spo-
sób korzystać z dobrodziejstw wakacji nad wodą. Jego wykład 
dotyczył także tego, na co zwracać uwagę, chcąc być bezpiecznym 
na drodze. Dziękujemy za wizytę!

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 
w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza 
Ostatni dzień szkoły w ZS w Nowej Sarzynie poprzedziła msza 
święta. Bezpośrednio po niej, na boisku szkolnym odbyło się uro-
czyste zakończenie roku szkolnego - czas podsumowań, podzię-
kowań oraz życzeń wspaniałego i upragnionego wypoczynku. 
Świadectwo do ręki, pożegnanie z wychowawcą i zaczynają się 
wakacje, czyli czas licznych przygód i pozytywnych wrażeń. 
Do zobaczenia 1 września !           ZSNS 

Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Uczestnicy i organizatorzy 
konkursu
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CZYM JEST DOFINANSOWANIE PODJĘ
CIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Do�nansowanie podjęcia działalności gospodarczej – jest to 
forma jednorazowego wsparcia �nansowanego udzielana oso-
bom uprawnionym, absolwentom centrów integracji społecznej 
(CIS) oraz absolwentom klubów integracji społecznej (KIS), któ-
rzy pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSO
WANIE?

• bezrobotny, który jest zarejestrowany w powiatowym 
urzędzie pracy,

• Absolwent Centrum Integracji Społecznej  lub Absol-
went Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w prze-
pisach o zatrudnieniu socjalnym (Ustawa o zatrudnieniu socjal-
nym z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 
225, z późn. zm.). 

W JAKIEJ WYSOKOŚCI MOŻNA OTRZY
MAĆ JEDNORAZOWO DOFINANSOWA
NIE?

W wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 
6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypad-
ku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych 
dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobot-
nemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego 
wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 
3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka 
przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

W JAKIM CZASIE NALEŻY WYKORZY
STAĆ OTRZYMANE ŚRODKI?

Do�nansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym 
wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie, najczęściej jest to 
okres do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Zarejestrowanie dzia-
łalność gospodarczej nie może mieć miejsca w terminie wcze-
śniejszym jak zawarcie umowy.

Należy pamiętać:
Otrzymane do�nansowanie wraz z odsetkami należy zwrócić 

w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli 
działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres krótszy 
niż 12 miesięcy albo zostaną naruszone inne warunki umowy 
takie jak np.: podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
zawieszenie lub zlikwidowanie działalności gospodarczej.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ 
DOFINANSOWANIE?

Osoba, która chce otrzymać  do�nansowanie  powinna złożyć 
we właściwym - ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub 

miejsce prowadzenia działalności - powiatowym urzędzie pracy, 
kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedsta-
wić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu do�nansowania. 
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku konieczne jest zapo-
znanie się z zapisami regulaminu w sprawie przyznawania jedno-
razowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że powyższa forma ma charakter fakul-
tatywny, często uzyskanie do�nansowania uzależnione jest od 
środków �nansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pra-
cy, co oznacza, że fakt złożenia wniosku nie jest równoznaczny 
z przyznaniem do�nansowania.

Rubrykę redaguje: PUP w Leżajsku

ABC
BEZROBOTNEGO

?

?

?

?

?

DOFINANSOWANIE
PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ

- OGŁOSZENIE -
POWIATOWY  URZĄD PRACY W LEŻAJSKU

INFORMUJE, ŻE OBECNIE POSIADA ŚRODKI
FINANSOWE NA NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWI-

ZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH:

1. REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIO-
NYCH NA:

• WYNAGRODZENIA,
• NAGRODY,
• SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE,

2.  STUDIA  PODYPLOMOWE
3.  SZKOLENIA
4. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB 
DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIERO-
WANEGO BEZROBOTNEGO
5.  DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNO-
ŚCI  GOSPODARCZEJ

Szczegółowe informacje 
można uzyskać 

w Powiatowym  Urzędzie  Pracy w Leżajsku

 w godzinach 
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WYREJESTROWANIE POJAZDU

Miejsce załatwienia: Wydział Komunikacji i Transportu Staro-
stwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8
tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24  

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu: dostępny w Starostwie 
Powiatowym w Leżajsku - w Punkcie Obsługi Interesanta lub na 
stronie internetowej www.starostwo.lezajsk.pl – zakładka:
Jak załatwić sprawę - Wydział Komunikacji i Transportu 

ORAZ:

W przypadku demontażu pojazdu:

• zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez 
przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzące-
go punkt zbierania pojazdów
• dowód rejestracyjny 
• karta pojazdu (jeżeli była wydana)
• tablice rejestracyjne
• dowód tożsamości właściciela / dowód osobisty, 
a w przypadku osób prawnych – upoważnienie do załatwiania  
spraw  w imieniu �rmy / - do wglądu

 W przypadku kradzieży pojazdu:

• oświadczenie złożone przez wnioskodawcę pod odpo-
wiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań 
• zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji po-
twierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie 
o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wysta-
wione przez właściwy organ. 
• dowód rejestracyjny
• karta pojazdu (jeżeli była wydana)
• dowód tożsamości właściciela / dowód osobisty, 
a w przypadku osób prawnych – upoważnienie do załatwiania  
spraw  w imieniu �rmy / - do wglądu

W przypadku wywozu  pojazdu z kraju:

• dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą 
• stosowne oświadczenie potwierdzające zarejestrowanie 
pojazdu za granicą złożone pod odpowiedzialnością karną za 
składanie fałszywych zeznań lub kopia dokumentu potwierdza-
jącego zarejestrowanie pojazdu za granicą 
• dowód rejestracyjny
• karta pojazdu (jeżeli była wydana)
• tablice rejestracyjne
• dowód tożsamości właściciela / dowód osobisty, 
a w przypadku osób prawnych – upoważnienie do załatwiania  
spraw  w imieniu �rmy / - do wglądu

W przypadku zniszczenia pojazdu za granicą:

• dokumenty potwierdzające zniszczenie lub kasację po-
jazdu za granicą (jeżeli jest w języku obcym musi być przetłuma-
czony na język polski przez tłumacza przysięgłego), 
• dowód rejestracyjny

• karta pojazdu, jeżeli była wydana
• tablice rejestracyjne 
• dowód tożsamości właściciela / dowód osobisty, 
a w przypadku osób prawnych – upoważnienie do załatwiania  
spraw  w imieniu �rmy / - do wglądu

W przypadku udokumentowania trwałej i zupełnej utraty po-
siadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:

• dowód rejestracyjny
• karta pojazdu (jeżeli była wydana)
• tablice rejestracyjne
• dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posia-
dania pojazdu. 
• dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz 
gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości 
i porządku w gminach
• dowód tożsamości właściciela / dowód osobisty, 
a w przypadku osób prawnych – upoważnienie do załatwiania  
spraw  w imieniu �rmy / - do wglądu

Opłaty

Opłata skarbowa :

•  10zł - wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,  
•  17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wnio-
sku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub 
w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na kon-
to Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

Termin i załatwianie

Sposób załatwiania sprawy: decyzja administracyjna

Termin załatwiania sprawy: od ręki 

 
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronom odwołanie 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za 
pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe: 

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wy-
jątkiem pojazdu: 
• odzyskanego po kradzieży 
• zabytkowego 
• mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest pro-
dukowany od lat 15, uznanego przez rzeczoznawcę samochodo-
wego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udoku-
mentowania historii motoryzacji 
• ciągnika i przyczepy rolnej
• wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.

WYREJESTROWANIE POJAZDU
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KOLEJNE CERTYFIKATY ZDOBYTE!

PIĘKNO MAŁEJ OJCZYZNY

PRZYJAZNE URZĘDY SKARBOWE Z PODKARPACIA

 Dobra znajomość niemieckiego jest dużym atutem na 
całym świecie, zwłaszcza jeśli poświadczona jest certy�katem ję-
zykowym. Egzamin umożliwia ocenę własnych umiejętności ję-
zykowych, a świadectwo potwierdza o�cjalnie poziom językowy, 
co jest ważne na przykład przy ubieganiu się o pracę. 
Do kolejnego certy�katu, tym razem już na poziomie A2 przystą-
pili uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dol-
nym: Klaudia Stelmarczyk oraz Marcel Sołek. Egzamin odbywał 
się w siedzibie Goethe-Institut w Krakowie. 20 maja 2016 r. wzięli 
udział w dwuetapowym egzaminie składającym się z części ustnej 
oraz pisemnej. Oboje zdali certy�kat z bardzo dobrą oceną koń-
cową. Natomiast sześć uczennic Zespołu Szkół im. prof. Francisz-
ka Leji w Grodzisku Górnym przystąpiło w tym samym dniu do 
certy�katu Fit in Deutsch A1. Regina Matuszek, Aneta Rachwał, 
Julia Majkut, Zuzanna Kołcz, Magdalena Bik oraz Monika Pelc 
pod okiem native speaker‘a wzięły udział w egzaminie. W pierw-
szym etapie zmagały się z testem sprawdzającym ich znajomość 
języka niemieckiego w słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Po kilku go-
dzinach wypełnionych stresem w oczekiwaniu na egzamin ustny, 
nadszedł czas radości ze 100% wyniku każdej z uczennic w ob-
szarze rozmowy w języku niemieckim. Każda z gimnazjalistek 
może pochwalić się certy�katem z końcową oceną bardzo dobrą. 

Dla uczniów certy�katy są niezwykle ważną informacją zwrotną, 
bo dzięki nim mają świadomość tego, na jakim poziomie mówią, 
rozumieją, czytają i piszą oraz jakie robią postępy. Certy�katy 
poświadczają znajomość języka niezależnie od szkolnych pro-
gramów nauczania i ocen. Bardzo motywują również do dalszej 
nauki tego języka. Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu naszych 
uczniów i przygotowujemy się już do kolejnych certy�katów 
w przyszłym roku.

nauczycielki języka niemieckiego - AZ, MB

 27 czerwca 2015 r. odbyło się podsumowanie XIV już edycji konkursu „Urząd 
Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Spośród urzędów skarbowych w woj. podkar-
packim laureatami konkursu zostały: Urząd Skarbowy w Mielcu, Urząd Skarbowy 
w Leżajsku, Urząd Skarbowy w Lubaczowie. Wyróżnione urzędy skarbowe wyka-
zały się sprawną obsługą przedsiębiorców oraz w pełni profesjonalnym podejściem 
do wykonywanych zadań. Jako wyróżnione w konkursie otrzymały prawo posługi-
wania się przez rok tytułem „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Tytuł ten 
jest wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych oraz 
umiejętności i kompetencji pracowników Administracji Podatkowej.       US

 13.06.2016r. odbył się Powiatowy 
Konkurs Krasomówczy „Patroni naszych 
szkół”, który miał miejsce już po raz ósmy. 
Tegoroczny konkurs organizowały dwie 
szkoły: Zespół Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym i  Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym. 
W tym roku gospodarzem konkursu była 
szkoła w Grodzisku Górnym. Zaszczyci-
li nas swoją obecnością przedstawiciele 
władz lokalnych i kościelnych, dyrek-
torzy okolicznych instytucji, szkół oraz 
nauczyciele i uczestnicy konkursu. Ha-
sło przewodnie oracji brzmiało: „Piękno 
mojej małej ojczyzny”. Adam Mickiewicz 
w „Panu Tadeuszu” starał się oddać pięk-
no Ojczyzny w taki sposób, żeby nie było 
wątpliwości, że jest to najpiękniejsze miej-
sce na ziemi. Przybyli oratorzy opowiadali 
o swoich małych Ojczyznach dorównując 
w tym naszemu wieszczowi. Usłyszeliśmy 
o wszystkich obliczach piękna, ponieważ 
to pojęcie związane jest z estetyką, ale 
też z dobrem i prawdą. Piękna w naszych 
małych ojczyznach szukali młodsi i star-
si uczniowie. W krasomówczych zmaga-

niach wzięło udział 27 uczniów z 11 szkół: 
Grodziska Górnego, Grodziska Dolnego, 
Leżajska, Woli Zarczyckiej, Kamienia, Sta-
rego Miasta, Łętowni, Sarzyny, Chodaczo-
wa. Mieliśmy 8 reprezentantów z katego-
rii klas I- III,  12 uczniów klas IV – VI ze 
szkoły podstawowej i 7 gimnazjalistów. 
Konkurs urozmaicały występy wokalno-
-muzyczne i teatralne. W świat muzyki
i piosenki zabrali nas uczniowie szkoły 
z Grodziska Górnego: Małgorzata Pytel 
grała na skrzypcach, Bartłomiej Burda na 
saksofonie, a Natalia Misztal zaśpiewała 
piosenkę pt. „Radość najpiękniejszych lat”. 
Popisy wokalne zaprezentowali również 
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
w Jarosławiu - Aleksander Michalewski 
i Kinga Bobowicz. Do krainy zimy i śnie-
gu przeniosła publiczność Grupa teatral-
na „Improwizacja” ze szkoły z Grodziska 
Dolnego prezentując nowoczesną wersję 
„Królowej Śniegu”. Immanuel Kant uwa-
żał, że „Piękne jest to, co podoba się całkiem 
bezinteresownie. Pięknym jest to, co wy-
obrażane jest bez pośrednictwa pojęcia jako 
przedmiot powszechnego upodobania”. 

Piękne były wszystkie opowieści. 
Ten konkurs nie mógłby się odbyć, gdy-
by nie przyjazne osoby, instytucje i �rmy, 
które ufundowały nagrody i przyczyniły 
się do profesjonalnej organizacji tej inicja-
tywy. Zaliczmy do nich:
Urząd Gminy Grodzisko Dolne
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
GS „SCH” w Grodzisku Dolnym
Gospoda u Więcławów w Leżajsku

MF, RM
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 Istnieje spora szansa, że wielu mieszkańcom Leżajska 
utkwiło w pamięci poniedziałkowe popołudnie 13 czerwca, bo-
wiem  tego dnia o godz. 16.00 w wypełnionej po brzegi sali wi-
dowiskowej MCK odbyła się premiera przedstawienia pt. „Gdzie 
jesteś lato?”, które przygotowali i zaprezentowali wszyscy ucznio-
wie klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku pod kie-
runkiem wychowawczyni Jolanty Irzykowskiej. Forma i rozmach, 
z jakim został zrealizowany spektakl przerosły oczekiwania wi-
dzów. Piękna dekoracja, efektowne stroje, doskonała muzyka, 
sceniczne oświetlenie i oczywiście wspaniała gra małych akto-
rów, którzy wcielili się w bajkowe postacie, wprawiły w zachwyt 
całą publiczność. Gromkie brawa nagradzające występy były wy-
razem podziwu dla wielkiego zaangażowania, entuzjazmu i ta-
lentu każdego z występujących artystów z klasy III c. Należy też 
wspomnieć, że sztukę „Gdzie jesteś lato?” grano jeszcze 2- krotnie 
14.06.2016r. Obejrzały ją dzieci z miejskich przedszkoli, ucznio-
wie szkół podstawowych Leżajska i okolic oraz podopieczni 
Szkolnego Ośrodka Wychowawczego. Trudno uwierzyć, że mała 
gromadka rezolutnych 10-latków zdołała sprawić przyjemność 
tak ogromnej rzeszy widzów.

 Przedstawienie teatralne zostało zrealizowane dzięki 
wsparciu �nansowemu Polenergia Elektrociepłownia Nowa 
Sarzyna Sp. z o.o.  oraz przychylności Dyrekcji i Pracowników 
MCK w Leżajsku, a także pomocy Dyrekcji i Pracowników SP 
nr 2 w Leżajsku. 

JI

 Cieszący się sympatią w środowisku leżajskim Festi-
wal Piosenki Przedszkolnej „Iskierka” obchodził w tym roku już 
30 urodziny. Od 1987 r. każdego roku w czerwcu  5 i 6 – letnie 
przedszkolaki prezentują swoje wokalne talenty na scenie domu 
kultury. I jak to jest na prawdziwym festiwalu, śpiewanie od-
bywa się „na żywo”. Aby jednak móc wystąpić, maluchy muszą 
najpierw przebrnąć przez sito eliminacji w przedszkolach, a póź-
niej (raz w tygodniu przez ponad dwa miesiące) uczestniczyć 
w próbach stopniowo przygotowujących do występu �nałowego, 
oglądanego przez widzów. Przez 30 lat pod szyldem „Iskierki” 
wystąpiło już kilkaset dzieciaków z Leżajska i okolic. Tego roku 
podczas przeglądu konkursowego, który odbył się 17 czerwca, za-
prezentowało się 19 małych wokalistów z leżajskich przedszkoli: 
Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Promyczek”, Przedszkola Miejskie-
go Nr 3 „Bajka”, Przedszkola Miejskiego Nr 4 oraz Niepublicz-
nego Przedszkola Sióstr Służebniczek. Ich występ oceniało jury, 
w skład którego weszli wokaliści i muzycy: Magdalena Czecho-
wicz, Andrzej Janas, Stanisław Jaworski, Artur Olchawa i Bogdan 
Pęcak - przyznając miejsca  i wyróżnienia: Grand Prix Festiwalu 
zdobyła Martynka Stępień z PM nr 2 „Promyczek”,  I miejsce – 
Iza Tabin również z PM nr 2 „Promyczek”,  II miejsce – Paulinka 
Hajduczka z PM nr 3 „Bajka”,  III miejsce – Julka Czubat z PM nr 
4. Wyróżnienia zaś otrzymali: Julka Tłuczek z NPSS oraz Patrycja 
Mazurkiewicz i Mikołaj Kochman z PM nr 2 „Promyczek”. 
Występujących oceniało również jury dziecięce - wokalistki Gru-

py Wokalnej „Meritum”: Paulina Hejda, Patrycja Fil i Zuzanna 
Jajak. Nagrodę Jury Dziecięcego otrzymała Julka Tłuczek. Ulu-
bieńcem publiczności i zdobywcą prestiżowej Nagrody Publicz-
ności został Paweł Cioch. Drugi dzień Festiwalu - 19 czerwca 
- to koncert laureatów z ogłoszeniem wyników i oczywiście ocze-
kiwane przez wszystkich nagrody, których, jak co roku, było tyle, 
że aż brakowało rąk. 

 Był też jubileuszowy tort i moc podziękowań dla Elżbie-
ty Kuźmy i Bartłomieja Urbańskiego przygotowujących Festiwal. 
Miłą niespodzianką i „wisienką na torcie” był występ Laureatki 
Grand Prix I Festiwalu „Iskierka 87” Pani Urszuli Wójciak, któ-
ra zaśpiewała piosenkę „Konik na biegunach”. Występ pani Uli 
ogromnie się podobał, widownia świetnie się bawiła i nagrodziła 
ją ogromnymi brawami. Miła atmosfera, szczęśliwe, uśmiech-
nięte buzie dzieciaków  i wspomnienia na wiele lat – to przede 
wszystkim podziękowanie dla organizatorów i sponsorów – fun-
datorów nagród i całego Festiwalu.  
 
Festiwal „Iskierka 2016” wspierali darczyńcy:
1. Miasto Leżajsk
2. Powiat Leżajski
3. Lekarze z Przychodni „Pod Klasztorem” w Leżajsku

Wszystkim sponsorom za życzliwość i zrozumienie Miejskie 
Centrum Kultury w Leżajsku składa serdeczne podziękowa-
nia.

                                                                                 Elżbieta Kuźma
Zdjęcia – Adam Kuźma

30. „ISKIERKA” JUŻ ZA NAMI

Mali aktorzy z IIIc

MALI ARTYŚCI NA SCENIE MCK
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 To motto towarzyszące tego lata Stowarzyszeniu „Złoty 
Potok” z Jelnej. Tuż po zakończeniu roku szkolnego Zespół Wo-
kalny, Kapela i Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego wyruszy-
ły do Pragi, by wystąpić dla tamtejszej Polonii. Pierwszy występ, 
który zaszczyciła swoją obecnością konsul generalna RP Marzena 
Krulak miał miejsce w urokliwie położonym kościółku św. Ma-
cieja, kolejny zaś w barokowym refektarzu kościoła św. Idziego 
w samym centrum starej Pragi. Pobyt w Czechach był też okazją 
do zwiedzenia praskich zabytków, a w drodze dojazdowej i po-
wrotnej fragmentu Gór Stołowych, oraz atrakcji Ziemi Kłodzkiej. 
Wyjazd odbył się dzięki wsparciu Elektrociepłowni Nowa Sarzy-
na, Fundacji PZU, oraz Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie. Tuż 
po powrocie tj. 3 lipca Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego wy-
stąpił na Pikniku rodzinnym w Jelnej. 

W najbliższych planach na wakacje są: Dni Nowej Sarzyny, oraz 
impreza - Festiwal Miodu i Ekologii 7 sierpnia br. w Jelnej na 
którą Stowarzyszenie jako główny współorganizator serdecznie 
zaprasza. Końcowym akcentem wakacji będą przygotowania, 
a następnie występ podczas Gminnych Dożynek. Jak widać te-
goroczne wakacje to dla Stowarzyszenia pracowity czas na polu 
kultury. 
Stowarzyszenie zadbało również o spędzających wakacje we wła-
snej miejscowości. Realizując projekt pn. „Zagospodarowanie 
i poprawa funkcjonalności terenów rekreacyjno - wypoczyn-
kowych w miejscowości Jelna” do�nansowany przez BZ WBK  
w ramach programu „Tu mieszkam tu zmieniam” dokonano za-
rybienia miejscowych stawów zaś nad ich brzegami nasadzono 
drzewka i ustawiono ławki parkowe. Na początek wakacji zor-
ganizowano także dla dzieci i młodzieży zawody wędkarskie.   
Wszystko to sprawia, iż ten centralny dla wioski teren każdego 
dnia tętni aktywnym życiem.  

ACH

 W niedzielę, 26 czerwca, w Przychojcu odbyła się ko-
lejna edycja Bezalkoholowego Pikniku Rodzinnego, nad któ-
rym Honorowy Patronat objął Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof 
Sobejko. Wydarzenie, realizowane przez organizacje społeczne 
wsi Przychojec we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
Gminy Leżajsk i Szkołą Podstawową w Przychojcu, zgromadziło 
szerokie grono amatorów zabawy i wypoczynku na świeżym po-
wietrzu.  Imprezę zaszczycili swoją obecnością także zaproszeni 
goście, m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Wicestarosta Leżajski 
Zdzisław Leśko, radni oraz sołtysi sąsiednich miejscowości.

Piknikowe szaleństwo poprzedził Turniej Piłkarski o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy. W rozgrywkach udział wzię-
ły trzy zespoły: LKS „Jodła” Przychojec, LKS „Staromieszczan-

ka” Stare Miasto i drużyna Starostwa Powiatowego w Leżajsku. 
Laur zwycięzcy przypadł drużynie z Przychojca, zaś najlepszym 
zawodnikiem Turnieju okrzyknięto Kamila Kasprzaka, członka 
zespołu Starostwa Powiatowego.

Po emocjach związanych z Turniejem przyszedł czas na rozrywkę 
i relaks, których dostarczyły - zarówno dzieciom, jak i dorosłym 
- przygotowane na tę okazję atrakcje. Nie mniejszym zaintereso-
waniem cieszyły się również konkursy, w których na zwycięzców 
czekały nagrody ufundowane m.in. przez Powiat Leżajski. Na ko-
lekcjonerów smakowych wrażeń czekała znakomita grochówka 
ufundowana przez Sołtysa wsi Franciszka Szewczyka oraz lody, 
które wywołały wiele radości, zwłaszcza wśród najmłodszych 
uczestników Pikniku. 

NN 
Zdjęcia: Adam Chudy

WAKACJE Z KULTURĄ

BEZALKOHOLOWY PIKNIK RODZINNY
W PRZYCHOJCU



 KULTURA

17KURIER POWIATOWY  ● 7-8/2016 (143) KURIER POWIATOWY  ● 7-8/2016 (143)

 W dniu 21 czerwca br. nad Zalewem „Czyste” w Gro-
dzisku Dolnym odbył się XIII Powiatowy Przegląd Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem Prze-
glądu było Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 
w Grodzisku Dolnym. Honorowy Patronat nad Przeglądem objął 
Starosta Leżajski Marek Śliż. W Przeglądzie udział wzięły osoby 
niepełnosprawne wraz z opiekunami z placówek:

- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Laszczynach
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach z Filią 
w Zmysłówce
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku
- Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej
- Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach- Mołyniach
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Nowej 
Sarzynie 
oraz zrzeszone w:
- Polskim Związku Niewidomych – Kole Powiatowym w Leżajsku 
- Stowarzyszeniu „Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej
 

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie 
Maciej Szymański, Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura, 

Proboszcz Para�i w Chałupkach Dębniańskich ks. Jan Szczepa-
niak, Dyrektor PCPR w Leżajsku Mariusz Konior, Dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej Wojciech Kostek, a także 
dyrektorzy placówek oraz prezesi stowarzyszeń osób niepełno-
sprawnych. W ramach Przeglądu zaprezentowano wystawę prac 
osób niepełnosprawnych oraz występy sceniczne. Wśród innych 
atrakcji znalazły się m.in. pokazy ratownicze Straży Pożarnej, 
przejażdżki łódką i dorożką oraz zabawa taneczna. 

 PCPR

 Nic nie cieszy bardziej, niż to, że mimo nieustającego 
postępu cywilizacyjnego i trudów codzienności, są ludzie z wiel-
ką pasją oddający się pielęgnowaniu i kultywowaniu tradycji, któ-
rych korzenie sięgają początków państwa polskiego. Jedną z nich 
jest �isactwo – profesja, będąca niegdyś kluczowym narzędziem 
w dziedzinie handlu i motorem rodzimej gospodarki. Choć dziś 
próżno szukać na polskich rzekach tratw transportujących towa-
ry, to jednak raz do roku możemy na własne oczy przekonać się 
jak to „drzewiej bywało”. A wszystko za sprawą Bractwa pw. św. 
Barbary, funkcjonującego w Ulanowie - stolicy polskiego �isac-
twa. 

Członkowie Bractwa, którego początki sięgają XVIII w., organi-
zują corocznie tradycyjny �is wodami Sanu. Spław był prologiem 
do Ogólnopolskich Dni Flisactwa Ulanów 2016, które odbyły się 
w dniach 2-3 lipca. Tegoroczny „Flis Szlakiem Błękitnego Sanu” 
odbywał się na trasie Jarosław-Ulanów (ostatni na tej trasie miał 
miejsce w 2014 r.). Wyjątkowości całemu przedsięwzięciu doda-

je fakt, że podczas �isu realizowano zdjęcia do �lmu dokumen-
talnego pt. „Flisackie tradycje w Ulanowie”, który będzie częścią 
tworzonej dokumentacji na Światową Listę Reprezentacyjną Nie-
materialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 

W trakcie rzecznej podróży �isacy zatrzymywali się w kilku miej-
scowościach: Sieniawie, Rzuchowie, Starym Mieście i Krzeszowie 
– z �niszem w Ulanowie. Na zaproszenie Rady Bractwa oraz Soł-
tys wsi Teresy Kokoszki, �isaków przybyli powitać do Rzuchowa: 
Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Wicestarosta Zdzisław Leśko. 
Starostowie wręczyli �isakom list gratulacyjny wraz w podzię-
kowaniami, pamiątkowy album prezentujący walory turystycz-
no-gospodarcze Ziemi Leżajskiej oraz nowe piwo - produkt Bro-
waru w Leżajsku, które w czerwcu br. zadebiutowało na polskim 
rynku. Zadość czyniąc tradycji, członkowie Bractwa, mieszkańcy 
wsi i zaproszeni goście wzięli udział we �isackiej biesiadzie, której 
oprawę muzyczną zapewniła Kapela Flisacka. Dopełnieniem wy-
darzenia był spływ galarami dla wszystkich chętnych. Do skorzy-
stania z takiej atrakcji nie trzeba było nikogo namawiać. 

NN

XIII POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SZLAKIEM BŁĘKITNEGO SANU
- PRZYSTANEK RZUCHÓW

Flisackie tratwy dobijają do brzegu 

Uroczyste powitanie �isaków przez Starostów i panią Sołtys Rzuchowa
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 25 czerwca na Stadionie Miejskim w Leżajsku odbyło 
się uroczyste zakończenie sezonu Klubu Piłkarskiego Sparta Le-
żajsk. Spotkanie zgromadziło około 300 osób, w tym podopiecz-
nych Klubu wraz z rodzinami, sponsorów oraz zaproszonych 
gości, wśród których znaleźli się m.in. Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański, Wójt Gminy Leżajsk 
Krzysztof Sobejko oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Leżajsku Wojciech Surma.
Całemu wydarzeniu towarzyszyła rodzinna i sportowa atmosfe-

ra. Dla dzieci zorganizowano liczne atrakcje. Oprócz możliwości 
spędzenia czasu na świeżym powietrzu, okazji do pogrania w pił-
kę nożną z rówieśnikami, młodzi adepci mogli spróbować swoich 
sił w strefach umiejętności. Od palącego słońca i wielkich emocji, 
dzięki uprzejmości leżajskich strażaków, dzieci mogły ochłodzić 

się w kurtynie wodnej oraz w pianie. Radości nie było końca. 
Wśród atrakcji znalazły się także ogromne dmuchane zjeżdżal-
nie oraz kule na wodzie. Wszyscy mogli degustować pyszne po-
trawy z grilla, jak również lody, popcorn, watę cukrową, a także 
specjały przygotowane przez rodziców. Tego dnia nie mogło za-
braknąć także wspólnego oglądania meczu Polska - Szwajcaria. 
Odśpiewanie hymnu Polski oraz kibicowanie naszej reprezen-
tacji dostarczyło wiele pięknych emocji i było niezapomnianym 
przeżyciem. Wisienką na torcie wśród wymienionych atrakcji był 
przelot samolotu nad stadionem i skoki spadochronowe w wy-
konaniu członków Aeroklubu Rzeszowskiego. Ważnym punktem 
spotkania było udekorowanie zawodników, uhonorowanie pracy 
trenerów oraz podziękowania dla sponsorów i zarządu klubu. Im-
preza trwała od rana aż do późnego wieczora, tym samym zapew-
niając najmłodszym dzień pełen atrakcji. Nie było osoby, która 
opuściła stadion bez szerokiego uśmiechu na twarzy. Wydarzenie 
zamknął pokaz sztucznych ogni. Powyższe przedsięwzięcie nie 
mogłoby się odbyć bez pomocy i wsparcia rodziców, instytucji, 
�rm oraz osób prywatnych. Klub Piłkarski Sparta Leżajsk kieruje 
serdeczne podziękowania do wszystkich, którzy wspierają jego 
działalność, a w szczególności do Starosty Leżajskiego Marka Śli-
ża oraz Burmistrza Leżajska Ireneusza Stefańskiego.

Sparta Leżajsk
Zdjęcia: Oktawian Kycia

 „Piłkarskie Przedszkola Legii” to zajęcia piłkarskie dla dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia. Nowa inicjatywa Legii Warszawa 
„Piłkarskie Przedszkola Legii” jest częścią ogólnopolskiego projektu „Legia Soccer Shools”, którego celem jest edukacja w zakresie 
trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród najmłodszych dziewczynek i chłopców poprzez promocję zasad aktywnego 
stylu życia w oparciu o zajęcia sportowe na najwyższym poziomie. Podczas zajęć, dzieci będąc pod opieką trenera oraz asystentów, 
wkraczają w zaczarowany świat bajek i opowieści, w którym przeżywając przygody, bawią się, rywalizują w duchu fair play oraz gra-
ją w mini piłkę nożną. Dzięki odpowiedniej liczebności grup (do 15 os.) oraz bogatemu wyposażeniu placów treningowych, każde 
dziecko może liczyć na pełne wsparcie zarówno pod kątem pomocy w czasie piłkarskich zadań jak i rozwijania talentów, które drzemią 
w każdym małym człowieku. Starannie wyselekcjonowana kadra trenerska to osoby, które na co dzień prowadzą zajęcia piłkarskie 
w najlepszym miejscu do rozwoju młodych talentów – Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Bazując na swoim doświadczeniu oraz 
programie zajęć stworzonym specjalnie dla najmłodszych, wspierają chęć do ruchu młodych chłopców i dziewczynek i dają szansę na 
przeżycie niezapomnianych chwil. By wzmocnić poczucie więzi między rodzicem, a jego pociechą w ramach zajęć „Piłkarskie Przed-
szkola Legii” będziemy zachęcać do udziału w zajęciach również opiekunów naszych małych adeptów piłki nożnej.

Wielkie otwarcie przedszkola z udziałem przedstawicieli i zawodników Legii Warszawa oraz maskotki odbędzie się 
11 września na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 1 w Leżajsku. Na ten dzień zaplanowano wiele atrakcji dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy
Obecnie trwają zapisy. Każdy zainteresowany musi się zarejestrować na stronie leżajsk.legiasooccerschools.pl

Sparta Leżajsk

PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLA – LEGIA
SOCCER SCHOOLS

ZAKOŃCZENIE SEZONU KLUBU PIŁKARSKIEGO
SPARTY LEŻAJSK
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 Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich - myśl ta przyświeca co roku Powiatowemu Memoriałowi Piłki 
Nożnej organizowanemu ku czci Ryszarda Ostrowskiego, zmarłego przedwcześnie pracownika Starostwa Powiatowego w Leżajsku, 
który był wielkim miłośnikiem tego sportu.  W bieżącym roku odbyła się trzecia już edycja Memoriału, gromadząc 6 drużyn: Sparta 
Leżajsk, Szpital Leżajsk, Team Ostrowski, Księża i Kolegów Dwóch, Team Kuryłówka i Starostwo Leżajsk. 11 czerwca o godz. 12.30 
w obecności rodziny zmarłego uroczyście otworzył spotkanie Starosta Leżajski Marek Śliż, który objął patronat nad wydarzeniem. 

 Dużą niespodzianką turnieju okazała się 
najmłodsza drużyna, w skład której wcho-
dzili synowie Ryszarda Ostrowskiego oraz 
ich koledzy - takiego ducha rywalizacji 
tylko pozazdrościć. Miano zwycięzcy Me-
moriału ostatecznie przypadło drużynie 
leżajskiego Szpitala. Dla tych, którzy znali 
Ryszarda Ostrowskiego i dla tych, którzy 
kochają piłkę nożną, Memoriał stanowi 
wyjątkową okazją do pielęgnowania szla-
chetnych sportowych idei oraz wspomnień 
o człowieku, który gorąco w nie wierzył 
i potra�ł zarażać nimi innych.

NN

Kilka miesięcy temu Zarząd Klubu Piłkar-
skiego Sparta Leżajskrozpoczął rozmowy 
z Legia Soocer Schools o możliwości 
otwarcia Przedszkola Piłkarskiego Legii 
Warszawa w Leżajsku. Zarząd kilkakrot-
nie spotykał się z przedstawicielami Legii 
Warszawa w celu omówienia szczegółów 
dotyczących możliwości utworzenia ta-
kiego ośrodka w Leżajsku. Przedstawiciele 
Legia Soccer Schools byli również w Leżaj-
sku by zobaczyć obiekty sportowe, na któ-
rych dzieci będą trenować. Legia Warsza-

wa to jeden z najbardziej utytułowanych 
klubów piłkarskich w Polsce: 12-krotny 
Mistrz Polski, 12 –krotny Wicemistrz 
Polski, 18-krotny zdobywca Pucharu Pol-
ski, klub wielokrotnie reprezentujący kraj 
w rozgrywkach międzynarodowych. Za-
łożona przez niego Fundacja Legia Soccer 

Schools prowadzi zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży, a przy okazji wyławia 

talenty m.in. z two-
rzonych przez siebie 
Przedszkoli Piłkar-
skich.
Klub Piłkarski Sparta 
Leżajsk został pozy-
tywnie oceniony jako 
klub bardzo dobrze 
rozwijający się i po-
siadający ogromny 
potencjał. W czerw-
cu br. doszło do pod-

pisania umowy partnerskiej, co sprawia, 
że Sparta Leżajsk staje się partnerem dla 
Mistrza Polski. Dzięki temu porozumieniu 
w Leżajsku powstanie Piłkarskie Przed-
szkole Legii Warszawa. Treningi będą się 
odbywały na Orliku przy Zespole Szkół 
Licealnych i w hali sportowej Zespołu 

Szkół Licealnych. Jest to drugi taki ośro-
dek na Podkarpaciu. W imieniu Sparty 
Leżajsk umowę podpisał Prezes Zarządu 
Waldemar Tłuczek  i Wiceprezes Zarządu 
Grzegorz Baj.  W szkoleniach i rozmo-
wach uczestniczył także Członek Zarządu 
Piotr Miazga.    Sparta Leżajsk

LEGIA SOCCER CLUB

MEMORIAŁ IM. RYSZARDA OSTROWSKIEGO

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Klu-
bem Sparta Leżajska, a Legia Soccer Schools 
( Prezes Zarządu Waldemar Tłuczek  wraz 
z Ernestem Waś Dyrektorem Wykonawczym
Legia Soccer School)

Szkolenie dla koordynatorów 

Wizyta  na obiekcie  Legii w Warszawie 
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BIEG ZOŚKI TUROSZ 

 Już po raz trzeci w dniu 4 czerw-
ca br.  odbył się bieg Zośki Turosz z oka-
zji 60 lat startów w biegach i maratonach 
naszej rodaczki. Zgromadził blisko 600 
uczestników z kraju i zagranicy. Organiza-
torzy dziekują sponsorom oraz Władzom  
Powiatu i Miasta za wsparcie biegu.
Wyniki:
Bieg na dystansie 15 km kategoria OPEN 
Mężczyzn:
1 miejsce - Taras Salo; Lwów, Ukraina = 
czas 00:54:28.015
2 miejsce - Oleksandr Labziuk; Winnica, 
Ukraina = czas 00:54:42.253
3 miejsce - Alex Maiko; Iwano-Fran-
kowsk, Ukraina = czas 00:56:43.897
4 miejsce - Grzegorz Czyż, Azoty Tarnów, 
Polska = czas 00:58:20.379
 

OPEN Kobiet:
1 miejsce - Joanna Wasilewska; Biłgoraj, 
Polska = czas 01:03:30.405
2 miejsce - Natalia Oliynik; Tarnopol, 
Ukraina = czas 01:04:57.013
3 miejsce - Magdalena Łączak; Mielec, 
Polska, = czas 01:06:41.627
 
Bieg Nordic Walking  10 km  kategoria 
OPEN Mężczyzn:
1 miejsca - Radosław Niepokój; Wrocan-
ka,Polska = czas 01:06:50.735
2 miejsce - Marek Pasierb; Rzeszów, Pol-
ska = czas 01:09:24.949
3 miejsce - Mariusz Biega; Niebieszcza-
ny-Sanok, Polska = czas 
01:14:39.627

OPEN Kobiet:
1 miejsce - Dorota Rej-
man; Tarnobrzeg, Polska 
= czas 01:15:31.923
2 miejsce - Krystyna Sty-
ga; Kolbuszowa, Polska = 
czas 01:16:03.074
3 miejsce - Bożena Po-
krywka; Leżajsk, Polska, = 
czas 01:16:54.789
 

MOSiR Leżajsk

 18 czerwca o godzinie 10.30 nad zalewem w Brzózie 
Królewskiej 192 pasjonatów biegania rozpoczęło zmagania, aby 
przebyć trzynastokilometrową trasę leśną „Tropem brzózań-
skiego wilka”. Organizatorzy biegu - Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Brzóza Królewska wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
Gminy Leżajsk dołożyli wszelkich starań, by impreza odbywa-
ła się na najwyższym poziomie. I tak też się stało. Mimo że po-
mysłodawcy nie mieli dużego doświadczenia w przygotowywa-
niu tego typu akcji, wydarzenie sportowe okazało się strzałem 
w dziesiątkę. O 9.00 wszyscy uczestnicy mieli możliwość wzięcia 
udziału w rozgrzewce na plaży. Ćwiczenia �tness zorganizowa-
ła i poprowadziła grupa „Wrzuć na luz” działająca przy Biblio-
tece w Brzózie Królewskiej pod czujnym okiem Renaty Kozyry 
i Zo�i Woś. Oprócz biegu głównego zorganizowano również 
konkurencje dla młodszych biegaczy. Gimnazjaliści zmagali się 
na dystansie 1200 m, uczniowie klas IV-VI – mieli do pokona-
nia trasę 900 m, a dzieci z klas I – III szkoły podstawowej – 300 
metrów.Podczas 13-kilometrowego biegu można było podziwiać 
szereg atrakcji Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu –  osadę leśną Zerwanka, Pałac Myśliwski Potockich w Julinie, 
stadninę koni w Julinie i leśniczówkę Marysin. Zwycięzcą w ka-
tegorii mężczyzn został Ignacy Domiszewski  z Ustrzyk Dolnych 
reprezentujący klub MKS Halicz Ustrzyki Dolne, a w kategorii 
kobiet - Sabina Zięba ze Świlczy - klub Zięba Team.
Patronat nad imprezą objęli:  Poseł na Sejm RP - Jerzy Paul, Sta-
rostwo Powiatowe w Leżajsku, Gmina Leżajsk, Gmina Rakszawa.
Organizacja biegu możliwa była dzięki wsparciu licznych sponso-
rów:  Firma Dominnet - Dominik Rup, Salon Fryzjerski - Jolanta 

Łętowska, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Leżajsk, Szafykuchen-
ne.pl - Przemysław Pączka, TPI Sp. z o.o., Zodiak Pizza, Metkos, 
Filsek, Sołtys Brzózy Królewskiej - Stanisław Zygmunt, Eko-Styl, 
Pizza Chatka, Browar Leżajsk, Unimięs, Iglotex, Dębianka, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Brzózy Królewskiej, Sparta, Salon Urody 
Maria Polit, Stare Miasto Park, Muzeum Ziemi Leżajskiej, Ka-
zimiera i Józef Koczajowscy, Odido Krzysztof Wach, Delikatesy 
Centrum Waldemar Burek.
Warto dodać jeszcze, że wilk brzózański wprawdzie nie pokazał 
się śmiałkom osobiście, ale niektórzy uczestnicy słyszeli wyraźne 
odgłosy świadczące o tym, że zwierzę cały czas było w pobliżu 
gotowe do interwencji, gdyby komuś przyszło do głowy zawró-
cić z trasy. Na szczęście wilk nie musiał nikogo przywoływać do 
porządku i w przyszłym roku znów będzie można pobiec jego 
tropem.

MN

WILK BRZÓZAŃSKI WYTROPIONY
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 11 czerwca w Ełku odbył się Turniej Kwali�kacyjny do 
Mistrzostw Europy - Kadetów, Młodzieżowców i Senior Open. 
Organizatorem tego turnieju był Ełcki Klub Karate Kyokushin 
prowadzony przez shihana Remigiusza Karpińskiego oraz Pol-
ska Federacja Karate Shinkyokushin. Funkcję sędziego głównego 
pełnił shihan Wiesław Gwizd z Tarnowa. 

W turnieju wzięło udział 157 zawodników z 33 klubów. Był to 
turniej kończący starty przed wakacjami, jednocześnie kwali�ku-
jący zawodników do Mistrzostw Europy 2016, które odbędą się 
w listopadzie, w Bułgarii. Kwali�kacje miały na celu wyłonienie 
Kadry Polski - około 40 zawodników, którzy będą reprezentować 
nasz kraj na europejskiej arenie. Klub reprezentowało 5 zawodni-
ków, którzy zdobyli 5 miejsc medalowych, ale tylko dwóch, zaj-
mując II miejsca,zakwali�kowało się do kadry Polski, pozostali 
są brani pod uwagę jako rezerwowi zawodnicy.
1.   Aldona Korchowiec -kumite młodzieżowiec II miejsce
2.   Patryk Marcinowski -kumite kadet II miejsce
3.   Paula Majder - kata kadet III miejsce
4.   Aleksandra Kula -kumite kadet III miejsce
5.   Jakub Korchowiec -kumite kadet III miejsce.
Można śmiało powiedzieć, że był to piękny akcent kończący se-
zon startów klubu w zawodach karate. Wyjazd był sponsorowany 
przez �rmę Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna.

AD

 11 czerwca 2016r. w Hali MOSiR w Nowej Sarzynie od-
był się 4 międzynarodowy turniej karate pod nazwą „4th IKO 
Tataria CUP”. W zawodach uczestniczyło 189 karateków z trzech 
krajów: Mołdawii, Ukrainy i Polski z takich miejscowości jak: 
Przeworsk, Zabrze, Zakopane, Chrzanów, Jarosław, Łęczna, Lu-
blin, Zakrzówek, Wilkołaz, Józefów n/Wisłą, Kraśnik, Chodel, 
Krosno, Zamość, Gorzyce, Brzostek, Nowa Sarzyna, Leżajsk, Łę-
townia, Sarzyna, Chełm, Rudnik nad Sanem, Tomaszów, Lubel-
ski, Otwock, Dębica, Mołdawia - Kiszyniów , Ukraina – Zhovkva, 
Ukraina - Rawa Ruska, Ukraina – Odessa, Ukraina - Kriviy Rig.  
Zawody swoim patronatem objęli: Ambasada Japonii w Polsce, 
Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego oraz Poseł na Sejm RP Jerzy Paul. Patronat medialny nad 
turniejem sprawowali TVP O/Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, 
Nowiny Gazeta Codzienna, Nowiny 24. Sędzią głównym zawo-
dów był Shihan Roman Woźniak. 
O sportowym sukcesie zawodów świadczy wywalczone przez le-

żajski klub pierwsze miejsce drużynowe. Współorganizatorem 
turnieju był Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, a partnerem 
przedsięwzięcia Województwo Podkarpackie i Powiat Leżajski.

LKKK

4TH IKO TATARIA CUP CSWIS NA TURNIEJU 
KWALIFIKACYJNYM DO 
MISTRZOSTW EUROPY

PODSUMOWANIE „IGRZYSK MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ”, „GIMNAZJADY” I „LICELIADY”

 Kalendarz imprez sportowych zaplanowany na rok 2025/2016 dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i lice-
alnych został zrealizowany w 100%. Ogółem w zawodach wzięło udział 2473 uczniów, w tym 1140 dziewcząt i 1333 chłopców. Mi-
strzowie dyscyplin z Powiatu Leżajskiego startowali na zawodach rejonowych, pół�nałach i �nałach województwa podkarpackiego. 
Największe sukcesy:
• Brązowy medal �nału w mini koszykówce dziewcząt dla drużyny ze Szkoły Podstawowej z Wierzawic (�nał wojewódzki).
• Srebrny medal �nału wojewódzkiego w tenisie stołowym dla chłopców ze Szkoły Podstawowej z Wólki Łętowskiej.
• Srebrny medal �nalu wojewódzkiego dla dziewczęcej drużyny koszykarskiej z Gimnazjum w Wierzawicach.
• I miejsce w pływaniu dla drużyny dziewcząt z Zespołu Szkół Licealnych z Leżajska w pół�nale wojewódzkim (�nał ze wzglę-
du na brak środków �nansowych nie odbył się).
• Brązowy medal dla drużyny dziewcząt ZSL w Leżajsku w �nale wojewódzkim w koszykówce.
• Srebrny medal dla drużyny chłopców z ZST w Leżajsku w �nale wojewódzkim piłki ręcznej.
• Srebrny medal dla drużyny chłopców z ZST w Leżajsku w �nale wojewódzkim piłki ręcznej.
• Finał wojewódzki drużyny chłopców w piłce siatkowej z ZSL w Leżajsku. 

Powiatowy Organizator Sportu - Eugeniusz Josse
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„KRÓLOWA SPORTU” NA STADIONIE 
„ZŁOTSAN” W KURYŁÓWCE

Najlepsze wyniki dziewcząt:
•   100 m: 13,50 s – Chudy Sylwia (Gm. Kuryłówka)
•   300 m: 50,68 s – Hacia Gabriela (Gm. Kuryłówka)
•   600 m: 1:56,80 s - Boroń Ewelina (Gm. Kuryłówka)
•   Skok w dal: 4,11 s – Wolanin Jagoda (Gm. Kuryłówka)
•   Pchnięcie kulą: 8,30 s – Czerwonka Karolina (Gm. Grodzisko Dolne)
•   Sztafeta 4x100 m: 58,39 s – Chudy Sylwia, Kotula Wiktoria, Masełek Wiktoria, Wolanin Jagoda (Gm. Kuryłówka)

Najlepsze wyniki chłopców:
•   100 m: 11,74 s – Rusak Jakub (Gm. Kuryłówka)
•  300 m: 40,17 s – Misiak Sławomir (Wola Zarczycka)
•  1 000 m:   3.03,94 s – Winiarski Miłosz (Gm. Kuryłówka)
•  Skok w dal: 5,41 m – Kopel Wojciech (Gm. Kuryłówka)
•  Pchnięcie kulą: 10,10 m – Leniart Marcin (Gm. Kuryłówka)
•  Rzut oszczepem: 40,00 m – Czerwonka Paweł (Gm. Grodzisko Dolne)
•  Sztafeta 4x100 m: 50,88 s – Łyko Kamil, Flis Jakub, Linek Michał, Misiak Sławomir
    (Wola Zarczycka).

Powiatowy Organizator Sportu - Eugeniusz Josse 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MODELI LATAJĄCYCH NA UWIĘZI
Jak co roku w na początku wakacji od 01 do 03 lipca 2016 r. na 
torze modelarskim w Wierzawicach odbyły się Międzynarodowe 
Zawody Modeli Latających na Uwięzi zaliczane do klasy�kacji 
Pucharu Świata 24th F2 – WORLD CUP WIERZAWICE 2016.
Zawody były rozgrywane w trzech konkurencjach:
F2A – Speed Models czyli modele prędkościowe, osiągające pręd-
kość ponad 300km/h.
F2B – Aerobatics Models czyli modele akrobacyjne,
F2C – Team Racing czyli modele wyścigowe.

Tradycyjnie do Wierzawic przyjechali zawodnicy ze światowej 
czołówki, wielokrotni medaliści Mistrzostw Europy i Świata.
Pomimo zmiennej pogody rozegrano wszystkie konkurencje, 
w których uzyskano bardzo dobre wyniki. Organizatorem zawo-
dów był Klub Modelarski im. E. Kujana w Wierzawicach. Orga-
nizatorzy dziękują  za wsparcie Powiatowi Leżajskiemu, Gminie 
Leżajsk, BMF Polska, Stare Miasto Park Sp. z o.o. oraz Bankowi 
Spółdzielczemu w Leżajsku.
W klasie F2A seniorów:
1.   METKEMEIJER Rob -  Holandia.
2.   MIŚ Artur – Polska KM Wierzawice
3.   JURKOVIC Marian – Słowacja
W klasie F2A Juniorów:
1.   WALANIA Kacper – Polska KM Wierzawice
2.   TOKARZ Jakub – Polska KM Wierzawice
3.   TABIN Filip – Polska KM Wierzawice
W klasie F2B seniorów:
1.   SOLOMIANIKOV Sergii - Ukraina
2.   TURCHENKO  Mykola  - Ukraina

3.   SOPELNIAK Andrii - Ukraina
W klasie F2B Juniorów:
1.   TOKARZ Jakub – Polska KM Wierzawice
2.   GOŁĄB  Kamil – Polska KM Wierzawice
3.   TABIN Filip – Polska KM Wierzawice
W klasie F2C seniorów:
1.   IgoshynOleksii/ChaikaYuriy - Ukraina
2.   BondarenkoYuriy/Lerner Semen - Ukraina
3.   ZukauskasNerijus/SablinskasGintaras - Litwa    
    ML

Mówią, że „Królowa” jest tylko jedna… i racja. Jeżeli chodzi 
o sport to bez wątpienia jest nią lekkoatletyka. A dlaczego akurat 
właśnie ona? Lekkoatletyka jest dyscypliną sportu zaliczaną do 
najstarszych. Już w starożytności organizowano Igrzyska Olim-
pijskie w dyscyplinach składających się z naturalnych ruchów: 
biegów, skoków, rzutów. Lekka atletyka kształtuje wiele cech mo-
torycznych, które są niezbędne we wszystkich grach sportowych 
i o tym powinni pamiętać zawodnicy i trenerzy. Od dwóch lat 
w Kuryłówce na stadionie wyposażonym w tartanową bieżnię, 
skocznię z tartanowym rozbiegiem i rzutnię do pchnięcia kulą, 

rozgrywane są zawody lekkoatletyczne dla młodzieży ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Ten nowoczesny stadion lek-
koatletyczny powstał dzięki zaangażowaniu samorządu gminy 
Kuryłówka. 12.05. br. na tym stadionie odbyły się drużynowe za-
wody szkół gimnazjalnych w lekkiej atletyce. W punktacji druży-
nowej dziewcząt pierwsze miejsce zdobyło Gimnazjum Publiczne 
w Kuryłówce – 1013 pkt, a wśród drużyn chłopców: Gimnazjum 
w Grodzisku Dolnym – 1132. Organizatorzy zawodów dziękują 
Leszkowi Połciowi - dyrektorowi Ośrodka Kultury w Kuryłówce 
za udostępnienie urządzeń nagłaśniających.
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    3 czerwca 2016 roku Oddział Rejonowy 
PCK w Leżajsku oraz Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK w Nowej Sarzynie 
zorganizował na obiektach sportowych 
MZKS Unia w Nowej Sarzynie 11 edy-
cję marszobiegu „Bezpieczne Wakacje”. 
W marszobiegu uczestniczyły dzieci z klas 
IV, V i VI ze szkoły podstawowej z Nowej 

Sarzyny. Współorganizatorami tej Quizo 
–Zabawy byli Komenda Powiatowa Policji 
w Leżajsku, Jednostka Ratowniczo- Ga-
śnicza w Nowej Sarzynie, Dział Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej CIECH Sarzyna, oraz 
Szkolne Koło PCK w Nowej Sarzynie 
i Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie. 
 Po uroczystym otwarciu przed-
stawiciele 8 klas przystąpili do rywaliza-
cji szybkościowej. Trzyosobowe drużyny 
biegały na czas po bieżni. Później każda 

z drużyn otrzymała mapkę, na której za-
znaczone były punkty kontrolne.
Na punkcie  kontrolnym policji spraw-
dzane były wiadomości z bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, bezpieczeństwa na 
osiedlach, dużych miastach oraz w oko-
licach dużych centrów handlowych. Py-
tania dotyczyły także zagrożeń powsta-
jących na skutek spożywania alkoholu, 
palenia tytoniu, zażywania narkotyków, 
oraz zagrożeń kryminalnych, na jakie 
narażone są dzieci podczas wakacji. Na 
wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa p/
poż dzieci odpowiadały na punkcie kon-
trolnym Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, 
a na stanowisku Działu Ochrony Środo-
wiska pytania dotyczyły zasad zachowa-
nia się nad wodą w lesie, w górach i par-
kach krajobrazowych. 
 Na ostatnim punkcie kontrolnym 
Koła PCK sprawdzane były wiadomości 
teoretyczne i praktyczne z umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach. W marszobiegu, w którym 

oprócz wiadomości liczył się czas poko-
nania trasy zwyciężyła drużyna „Besoski” 
z klasy VIA, drugie miejsce zajęła druży-
na „Marcinksony” z VIC ,  trzecie miejsce  
przypadło drużynie „Pompa Team” z klasy 
VC, czwarte miejsce przypadło drużynie 
„Just Do It” z klasy VA, a piąte zajął „Ma-
trix” z IVA. Wszystkie drużyny otrzymały 
upominki lub nagrody pocieszenia. 
 Dodatkowe nagrody za konkurs 
plastyczny powędrowały do twórców 
najładniejszych plakatów ukazujących 
działalność PCK: Besoski, Marcinksony 
i Pompa Team. Najszybszą biegaczką oka-
zała się Alicja Hapel z VIB z czasem 1:19, 
a wśród chłopców zwyciężył Sebastian 
Żurawski VIA 1:10. Najlepiej odpowiada-
jącymi z danych dziedzin byli: BHP i OPP 
Luiza Zygmunt VI B, PSP i Policja Jacek 
Piech V B, Pierwsza Pomoc Michał Wit-
tich V B. Imprezę udało się zorganizować 
dzięki pomocy sponsorów, którym ser-
decznie dziękujemy, a byli to: 

Miasto i Gmina Nowa Sarzy-
na, �rma El-Chem, Staro-
stwo Powiatowe w Leżajsku, 
KBOŚ w Nowej Sarzynie, 
PHU „Sarzyna” Bogusław 
Miazga, Komp Elektronik 
GSM Tomasz Bernal,  Klub 
Unia Nowa Sarzyna, �rma 
Mario,  RCKiK w Rzeszowie, 
oraz FHU „Maniek” Tomasz 
Majder.
                                                                                                        

Zarząd OR PCK w Leżajsku

MARSZOBIEG „BEZPIECZNE WAKACJE”
XI EDYCJA
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ZAPOMNIANY KRAJ
Mołdawia

PODRÓŻ 40

 Pamiętam, jak wpadła mi w ręce apli-
kacja na smartfona - Countries Been, na której 
w prosty sposób można zaznaczyć kraje, które 
się odwiedziło. Z niedowierzaniem spojrzałem 
na mapę Europy, na której pokazały się białe 
plamy. Co prawda nie było ich dużo - bo tyl-
ko trzy - ale od razu w mojej głowie zaświeci-
ło światełko nowego wyzwania. Zdałem sobie sprawę, że bardzo 
blisko nas są kraje, których w ogóle nie bierzemy pod uwagę 
w urlopowych planach. Fakt, nie są to potęgi turystyczne, ale 
w każdym można znaleźć coś ciekawego i godnego uwagi. Po kil-
ku tygodniach decyzja zapadła. Jedziemy do Mołdawii. Pewnie 
wielu z was będzie miało problemy z umiejscowieniem tego kraju 
na mapie Europy. A przecież leży on tylko 600 km od Leżajska, 
pomiędzy Rumunią a Ukrainą. Biura podróży nie organizują wy-
cieczek do Mołdawii. Nie ma też bezpośrednich połączeń lotni-
czych z Polski. A jak dojechać? Najszybciej samochodem przez 
Ukrainę, nawet doliczając czas jaki stracimy na granicach. Jeżeli 
zdecydujemy się ominąć Ukrainę to jedźmy przez Słowacje, Wę-
gry i Rumunię. Droga co prawda wydłuży się o 200 – 300 km, ale 
tylko raz przypomnimy sobie czasy, kiedy przekroczenie granicy 
było wielką szkołą pokory i cierpliwości. Planując taki wyjazd 
warto zabrać gotówkę. Najbardziej przydatną walutą będą do-
lary – wyłącznie z nowych serii. Z powodu ogromnej ilości fał-
szerstw te starsze, o mniej doskonałych zabezpieczeniach nie są 
honorowane. Ostatnio, Mołdawia zwrócona na zachód zaczyna 
akceptować również Euro, o czym przekonujemy się na granicy 
rumuńsko – mołdawskiej przekraczając rzekę Prut. Przejście gra-
niczne Albiţa – Leuşeni, to prawdziwe deja vu. Wszyscy biegają, 
wypełniają, stemplują, płacą i cierpliwie czekają. Jesteśmy zagu-
bieni. Na szczęście przydaje się kilka słów po rosyjsku i pomoc 
sympatycznej kasjerki w kantorze. Po trzech godzinach spędzo-
nych na granicy z ulgą ruszamy w nieznane. 
Mołdawia to była republika Związku Radzieckiego, która niepod-
ległość ogłosiła w 1991 roku i cały czas czuje na karku oddech 
Rosji. W tym małym, rozdartym wewnętrznymi kon�iktami kra-
ju, znajdziemy aż cztery miasta pełniące rolę stolic - formalnych 
i trochę mniej. Lewy brzeg Dniestru zajmuje rosyjskojęzyczne 
Naddniestrze - nieuznawane na arenie międzynarodowej i ra-
czej omijane przez turystów. W skład Mołdawii wchodzi również 
autonomiczna Gagauzja, gdzie językami urzędowymi są obok 
rumuńskiego gagauski i rosyjski, choć sami Rosjanie stanowią 

niewielką część ludności tego obszaru. Większość 
stanowią jednak Mołdawianie, ale nie brakuje też 
Cyganów i Rumunów. To jeden z najbiedniej-
szych, jeśli nie najbiedniejszy kraj Europy. Kraj 
dotyka korupcja, a gospodarka jest w fatalnym 
stanie. Najlepiej funkcjonuje rolnictwo dzięki ży-
znym ziemiom. Rodzi wielkie arbuzy, żółciutkie 

słoneczniki i dorodną kukurydzę. Jednak największym bogac-
twem tych ziem są wyśmienite winogrona, z których produkuje 
się jedne z najlepszych win na kontynencie. 
Mijając skromne wiejskie chaty z niebieskimi okiennicami z tru-
dem tra�amy do Mileştii Mici – dumy Mołdawian. Ta niewielka 
miejscowość, a właściwie wioska leżąca kilkanaście kilometrów 
na południe od Kiszyniowa, skrywa niezwykłe piwnice - naj-
większe na świecie podziemne magazyny wina wpisane do Księgi 
Rekordów Guinnessa. Przechodzimy przez lekko uchyloną kutą 
bramę, za którą znajdują się dwie kolorowe fontanny. Ponoć 
w jednej płynie białe, a w drugiej czerwone wino. Nie mogłem 
odmówić sobie małego testu, z którego wnioski mnie rozcza-
rowały. To nie wino a zabarwiona woda. Niestety to nie koniec 
złych wieści. Dzisiaj piwnice czynne są do godziny 17.00, a jutro 
- w niedzielę - zamknięte. Zniechęceni przez kolejne kilkanaście 
minut kręcimy się w kółko czekając na cud, który nie nadcho-
dzi. Ruszamy w stronę Kiszyniowa, gdzie mamy zarezerwowany 
nocleg. Po drodze postanawiamy zmienić plany i sprawdzić czy 

Cricova - piwnice w których przechowuje sie najcenniejsze wina
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drugie słynne piwnice w Cricova będą jutro czynne. Na pocie-
szenie w przewodniku czytamy: W Mołdawii znajdują się dwie 
największe piwnice winne świata – Milestii Mici i Cricova. Choć 
Milestii Mici jest największa, to, jeśli stoisz przed wyborem, któ-
rą zwiedzić, warto postawić na Cricovą. Jest to bowiem coś więcej 
niż winnica. To także fabryka szampanów i miejsce ekskluzywnych 
spotkań mołdawskich polityków i dyplomatów. Tutaj przyjeżdża 
niemal każda zagraniczna delegacja odwiedzająca Kiszyniów. 
W przeciwieństwie do Cricovej, Milestii Mici to po prostu podziem-
ny magazyn wina. Podekscytowani podjeżdżamy pod zabytkowe, 
odnowione budynki i z radością kupujemy bilety wstępu na jutro 
– wejście o dziesiątej rano. 

Wracamy do Kiszyniowa. Tutaj czeka nas kolejna niespodzian-
ka. Pod podanym adresem nie ma hotelu, ale kilkupiętrowy 
blok. Dzwonimy na numer  podany na rezerwacji. Na szczęście 
wszystko jest OK. Po kilkunastu minutach zjawia się właściciel 
i otwiera nam mieszkanie, które wynajmuje turystom. Wchodząc 
do środka - otwieramy szeroko oczy. Nowocześnie urządzone, 
wręcz ekskluzywnie mieszkanie zupełnie nieprzystające do szarej 
rzeczywistości Mołdawii. 
Następnego dnia, wypoczęci oddajemy klucze i jak większość tu-
rystów rozpoczynamy spotkanie z Mołdawią - od stolicy. Kiszy-
niów jest wyjątkowo zielony i czysty. Atmosferą przypomina nie-
co prowincjonalną Rumunię, zresztą język jest łudząco podobny 
do rumuńskiego. Spalony w czasie II wojny światowej Kiszyniów 
nie ma wielu zabytków. Powoli stają się nimi, podobnie jak War-
szawski Pałac Kultury, budynki z czasów Stalina i Chruszczowa. 
Na głównych ulicach, przypominających szerokie moskiewskie 
arterie przejeżdżają nieliczne samochody. I jak to bywa w krajach 
przechodzących ustrojową transformację, przeważają luksusowe 
prywatne samochody i zdezelowane autobusy, śmieciarki i cię-
żarówki. Na chwile zatrzymujemy się przy Cerkwi Narodzenia 
Pańskiego. To główna prawosławna świątynia w stolicy Mołda-
wii i jeden z najcenniejszych zabytków w mieście. Obok - Łuk 
Triumfalny, który jest doskonałym przykładem tego, jak wiele 
różnych kultur miało wpływ na kształtowanie się kultury moł-
dawskiej. Łuk został wybudowany przez Rosjan w 1841 by uczcić 
zwycięstwo nad Turkami. Na nim znajduje się ogromny zegar 
i mosiężny dzwon. Jeszcze park z pomnikiem narodowego bo-
hatera Stefana Wielkiego, parlament i kilka innych monumental-
nych, rządowych budowli. 
Punktualnie o dziesiątej zajmujemy ostatnie miejsca w elek-
trycznych pojazdach i wjeżdżamy do podziemnego świata win 
- Cricova. Wykupując dodatkowy bilet, piwnice można zwiedzać 
własnym samochodem, ale musimy zapomnieć o degustacji wli-
czonej w cenę biletu. Temperatura spada. Z upału wjeżdżamy 
do wnętrza o stałej temperaturze 12 stopni. Omiatani chłod-

nym powietrzem narzucamy na siebie wszystkie ciepłe ubrania 
i z utęsknieniem czekamy na pierwszy przystanek. Przed nami 
120 kilometrów podziemnych korytarzy, ulice tytułowane na-
zwami winnych szczepów, znaki drogowe, przejścia dla pieszych. 
W końcu zatrzymujemy się przy beczkach o średnicy 3 m z doj-
rzewającym winem. Wino leżakuje tutaj dwa lata, zanim tra� do 
butelek. 
Historia tego miejsca rozpoczęła się w 1952 roku. Co ciekawe 
jednym z zalążków była prywatna kolekcja Göringa, która tra�ła 
do ZSRR jako część powojennych reparacji. Od czasu do czasu 
winiarnia sprzedaje jakąś butelkę z tej kolekcji. Osiągają one nie-
wyobrażalne ceny. Co ciekawe, w Cricovej wytwarza się szam-
pana wg tej samej receptury co w Szampanii, jednak ze względu 
na obostrzenia związane z używaniem tej nazwy, tutaj używa 
się określenia „wino musujące”. Cała fabryka zlokalizowana jest 
pod ziemią. Część procedur przeprowadzana jest ręcznie, część 
maszynowo. Tysiące butelek ustawionych na stojakach szyjką do 
dołu, co drugi dzień przekręca się ręcznie dokładnie o 45 stopni. 
Wszystko po to, aby cały osad zebrał się w szyjce. Szyjkę następ-
nie zamraża się w ciekłym azocie i usuwa cały osad w postaci 
zamarzniętej bryłki. Ruszamy dalej. Co prawda turystom poka-
zuje się tylko niewielką część podziemi, ale mimo wszystko odle-
głości między poszczególnymi punktami wycieczki są dość duże. 
Na kolejnym przystanku przewodnik zaprasza nas do eksklu-
zywnych pomieszczeń - miejsca spotkań elit – polityków, dyplo-
matów, delegacji zagranicznych. Ponoć tutaj swoje 50. urodziny 
świętował Władimir Putin. Prezentowana tutaj z dumą kolekcja 
win ze starszych roczników liczy ponad 1 mln butelek. Oprócz 
wielu ciekawych, pojedynczych win ze starszych roczników, część 
zbiorów należy do prywatnych właścicieli. Dlatego obok butelek 

należących do Angeli Merkell, Johna Kerry’ego czy Wladimira 
Putina, możemy znaleźć również wina Donalda Tuska. Co cie-
kawe, każdy może przechować tutaj swoje wina -  koszt to 1,5 
$ za butelkę za rok. Cała półka 200 Euro. Na koniec degustacja. 
I sami nie wiemy, czy to efekt tego miejsca, czy sposób popro-
wadzenia degustacji i wyjaśnienie na co zwracać uwagę, czy po 
prostu jakość trunku, sprawiła że wychodzimy z piwnic w pełni 
usatysfakcjonowani. 
 Opuszczamy ten zapomniany kraj, nad którym roztacza 
się aura wyjątkowości. Mało kto tu jeździ, bo mało kto wie, że 
warto. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to najbliższy Pol-
sce nieznany ląd. I dobrze, że jeszcze są takie miejsca!

Tekst, zdjęcia - Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

Youtube - niezwykly swiat Moldawia

Jedna z reprezentacyjnych sal podziemnego miasta

Kolekcja win Donalda Tuska
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”KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU – SZCZEPIMY! ZAPOBIEGAMY!”

 Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to realne zagrożenie dla każdego z nas – zarówno dzieci, jak i osób 
dorosłych. Jest to ostra choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez zakażone 
kleszcze z gatunku Ixodes ricinus (kleszcz pospolity). Budzi ona niepokój głównie z powodu poważ-
nych powikłań zdrowotnych, które może powodować. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) prowadzi do trwałych następstw neurologicznych aż u 58% pacjentów lub nawet zgonu u 1-4% 
przypadków. Wśród najpoważniejszych powikłań wymienia się m.in. niedowłady, porażenia, zaniki mię-
śniowe.

 Na uwagę zasługuje fakt, iż kleszcze nie wywołują chorób, a jedynie je przenoszą. Szacuje się, że ok 
3-15% występujących w Polsce kleszczy jest zarażonych kleszczowym zapaleniem mózgu.  Z uwagi na 
skomplikowany proces terapeutyczny kleszczowego zapalenia mózgu szczególnego znaczenia nabiera 

pro�laktyka. Może ona przybierać różne formy (szczelny ubiór, substancje odstraszające, tzw. repelenty). 

Fundacja Aby żyć jest organizatorem II etapu ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. ”Kleszczowe Za-
palenie Mózgu – Szczepimy! Zapobiegamy!”, której głównym celem jest podniesienie świadomości społe-
czeństwa w obszarze zagrożeń, jakie powodują kleszcze oraz korzyści płynących ze szczepień ochronnych. 
Kampania w sposób szczególny zwraca uwagę na kleszczowe zapalenie mózgu. Jest to druga po boreliozie 
najbardziej popularna w Polsce choroba przenoszona przez kleszcze. W odróżnieniu od boreliozy w przy-
padku kleszczowego zapalenia mózgu istnieje skuteczna pro�laktyka w postaci szczepień ochronnych i to 
jeden z kluczowych przekazów kampanii. Kluczową platformą edukacyjną kampanii jest strona interneto-
wa szczepkleszcz.pl stanowiąca kompendium wiedzy na temat kleszczowego zapalenia mózgu i pro�lak-
tyki w tym zakresie.

Źródło: Forum Zakażeń 2013;4 (1):21-27, Joanna Zajkowska, Piotr Czupryna,  Medycyna po Dyplomie, wydanie specjalne, marzec 
2014, lek. Justyna Tymińska - specjalista medycyny rodzinnej, s.1
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Ogłoszenie płatne


