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Idzie starość
Babie lato usiadło na gałęziach brzozy

żółtym liściem powiewa na wietrze

parne lato przed zimnem się korzy

dym z ogniska zatruwa powietrze.

Las barwami się mieni zalotnie

wrzosu dywan utkany grzybami

klucz żurawi na niebie przelotnie

chowa szlaki przelotu przed nami.

Serce, nostalgią trącone powraca

wspomnień masa wciąż kłębi się w głowie

już rolnika kończy się praca

chłodu dreszcze przechodzą Cię mrowiem.

Jesień pięknem, karmi nam oczy

zimnym wiatrem wymusza wspomnienia

znów tak roczek za rokiem się toczy

idzie starość – nie do uwierzenia.

Stanisław Kornasiewicz

3 sierpnia br. odbyło się oficjal-
ne otwarcie Biur Poselskich Posła
na Sejm RP Jerzego Paula. Wśród
przybyłych gości znaleźli się wło-
darze miast, samorządowcy, lokal-
ni działacze i członkowie PiS oraz
księża okolicznych parafii. Poświę-
cenia oraz pobłogosławienia obu
tych miejsc dokonali ks. prał. Ma-
rek Cisek, proboszcz leżajskiej
fary i ks. Kazimierz Kawa, pro-
boszcz parafii w Nowej Sarzynie.

Poseł podziękował wszystkim za
przybycie i podkreślił, że jego
drzwi są zawsze otwarte dla każ-

Oficjalne otwarcie Biur Poselskich

Jerzego Paula

Adresy biur:
Biuro Poselskie w Nowej Sarzynie:

ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
(Urząd Miasta i Gminy)

Biuro Poselskie w Leżajsku:
ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Leżajsk

(Budynek administracji Muzeum Ziemi Leżajskiej)

dego oraz wyraził nadzieję, że
będą to miejsca, gdzie mieszkań-
cy pomyślnie rozwiążą swoje spra-
wy.
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Z PRACY RADY I ZARZĄDU POWIATU

Lipcowo-sierpniowe
sesje Rady Powiatu Le¿ajskiego

Radni Rady Powiatu Leżaj-
skiego w okresie wakacji
spotkali się na dwóch po-
siedzeniach: 27 lipca i 31
sierpnia.

4. Informacja z działalności Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej.

5. Informacja o przebiegu wyko-
nania planu finansowego Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej za
I półrocze 2016 r.

6. Informacja o realizacji zadań
z zakresu kultury, promocji,
współpracy międzynarodowej
oraz kultury fizycznej i turysty-
ki za 2015 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przekaza-
nie Miastu i Gminie Nowa Sa-
rzyna zadania publicznego na-
leżącego do właściwości Po-
wiatu Leżajskiego z zakresu
zarządzania drogą powiatową
Nr 1238R Łętownia – Hucisko
– Maleniska w miejscowości
Łętownia i Wola Zarczycka
w związku z budową chodni-

ka w miejscowości Łętownia
i Wola Zarczycka.

8. Podjęcie uchwały w sprawie
pozbawienia kategorii drogi
powiatowej 1248R Dąbrowica
Duża – Słoboda.

9. Informacja Zarządu Powiatu
o przebiegu wykonania budże-
tu Powiatu za I półrocze 2016r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w bu-
dżecie Powiatu na 2016 r.

11. Informacja dotycząca stref ujęć
wody na terenach przemysło-
wych Powiatu Leżajskiego.

12. Informacja z wykonania
uchwał Rady Powiatu Leżaj-
skiego za I półrocze 2016 r.

13. Sprawozdania z działalności
Komisji stałych Rady Powiatu
Leżajskiego za I półrocze 2016r.

MK

Kolejne posiedzenie Rady Po-
wiatu Leżajskiego odbyło się 31
sierpnia. Radni zajęli się takimi
sprawami, jak:
1. Informacja o przebiegu wyko-

nania planu finansowego Sa-
modzielnego Publicznego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Le-
żajsku za I półrocze 2016 r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie
zasad gospodarowaniem mie-
niem Powiatu Leżajskiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wystawie-
nie weksla „in blanco”.

27 lipca br. odbyła się nadzwy-
czajna sesja radnych powiato-
wych, zwołana na wniosek Zarzą-
du Powiatu Leżajskiego z nastę-
pującym porządkiem obrad:
1. Ślubowanie radnego Rady Po-

wiatu Leżajskiego.
Na sesji złożył ślubowanie pan

Mieczysław Józef Bis, który
wszedł do Rady Powiatu w miej-
sce pana Adama Madeja (obec-
nie pełniącego funkcję Zastępcy
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna).
2. Podjęcie uchwały zmieniającej

Uchwałę Nr I/6/2014 Rady Po-
wiatu Leżajskiego z dnia 27 li-
stopada 2014 r. w sprawie wy-
boru Przewodniczącego i po-
zostałych członków Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Le-
żajskiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na dokona-
nie zamiany nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu
Leżajskiego za nieruchomość
stanowiącą własność Skarbu
Państwa.

4. Podjęcie uchwały w sprawie
realizacji inwestycji pn. „Prze-
budowa odcinka drogi nr
1254R od drogi nr 1257R
Ożanna – Piskorowice w km
0+00 – 4+556”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w bu-
dżecie Powiatu na 2016 r.

Z PRAC ZARZĄDU
POWIATU LEŻAJSKIEGO:

W lipcu i sierpniu br. Zarząd Powiatu Leżajskiego obradował
na 6 posiedzeniach, zajmując się sprawami wynikającymi z za-
dań przypisanych do kompetencji Powiatu. Ponadto Zarząd
uczestniczył w licznych wydarzeniach naukowych, patriotycznych,
kulturalnych i sportowych na terenie Powiatu Leżajskiego, m.in.:
uroczystości poświęconej 96-tej rocznicy Bitwy pod Zadwórzem;
1 Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce; wojewódzkich i po-
wiatowych Obchodach Święta Policji; jubileuszu 30-lecia Domu
Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej; świętowaniu w ra-
mach „Dni” oraz Dożynkach w gminach Powiatu Leżajskiego
oraz poza jego granicami.

Radny M. Bis składa ślubowanie
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21 lipca br. kolejni nauczyciele
z terenu powiatu leżajskiego po
uzyskaniu pozytywnej oceny do-
robku zawodowego przystąpili do
egzaminu na stopień nauczyciela
mianowanego. W wyniku zakoń-
czenia procedury awansowej, do
grona nauczycieli mianowanych
dołączyli: Ala Ćwik i Joanna
Adamska (Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. Jana
Pawła II w Leżajsku), Stanisław
Majcher (Zespół Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego w Le-
żajsku), Iwona Maj i Monika Go-

lenia-Kmiecik (Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna w Leżaj-
sku) oraz Aneta Miś i O. Barty-
meusz Dariusz Kędzior (Zespół
Szkół Technicznych im. Tadeusza
Kościuszki w Leżajsku).

Dopełnieniem procedury awan-
su było uroczyste ślubowanie zło-
żone przed Starostą Leżajskim
Markiem Śliżem, które miało
miejsce 24 sierpnia br. w auli Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej. Starosta
pogratulował pedagogom awansu,
wyraził wdzięczność za ogrom
pracy, jaką wkładają w samo-

Letni poranek 17 sierpnia 1920 r.
mógłby być początkiem sielskiego
i pachnącego zapowiedzią uda-
nych żniw dnia. Ciszę na zadwó-
rzańskich łąkach mąciłby od cza-
su do czasu tylko śpiew ptaków
i radosne pokrzykiwania gospo-
darskich dzieci. Z całą pewnością
mogłoby tak być, gdyby nie to, że
od ponad roku trwała polsko-bol-
szewicka wojna, która znaczyła
krwawymi stygmatami nowo od-
rodzony organizm Rzeczpospoli-
tej Polskiej. I to właśnie tam, na
terenie wsi Zadwórze, 33 km od
Lwowa rozegrała się jedna z naj-
słynniejszych i najbardziej heroicz-
nych bitew w historii Polski, zysku-
jąc nie bez przyczyny miano Pol-
skich Termopil. Z roku na rok
dzieje Bitwy pod Zadwórzem do-
cierają do coraz dalszych zakąt-
ków Polski, o czym świadczy
zwiększająca się wraz z kolejnymi
latami liczba uczestników, którzy
z potrzeby serca i pogłębienia
świadomości patriotycznej wyru-
szają w długą podróż, aby na za-
dwórzańskiej ziemi oddać hołd

96. rocznica Bitwy pod Zadwórzem
poległym wówczas Orlętom
Lwowskim – młodym mieszkań-
com Lwowa, ochotniczo walczą-
cym w obronie miasta wobec bra-
ku regularnych oddziałów Wojska
Polskiego we Lwowie.

Rocznica bitwy wypadająca
w obecnym roku po raz 96., zgro-
madziła 20 sierpnia w Zadwórzu
ok. 800 uczestników, wśród któ-
rych znaleźli się: Wicewojewoda
Podkarpacki Witold Lechowski,
Wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego Maria Kurowska,
Starosta Leżajski Marek Śliż, Bur-
mistrz Miasta Leżajsk Ireneusz
Stefański, przedstawiciele Konsu-
latu Generalnego RP we Lwowie:
konsul Katarzyna Sołek i wicekon-
sul Marian Orlikowski, reprezen-
tanci Wojska Polskiego, szkół i or-
ganizacji patriotycznych m.in.
z Przemyśla, Leżajska, Bełchato-
wa, Stalowej Woli, Rzeszowa,
Brzeska, Katowic i Lwowa, har-
cerze oraz miejscowa ludność.
Tradycyjnie w uroczystościach
wzięła udział również Maria Mi-
recka-Loryś, siostra Bronisława

Mireckiego, jednego z 12 ocala-
łych obrońców Lwowa. Koncele-
brę Mszy Św. inaugurującej ob-
chody sprawował m.in. Wikariusz
Generalny Archidiecezji Lwow-
skiej ks. Józef Pawliczek. Trud or-
ganizacji obchodów tradycyjnie
podjęło Polskie Towarzystwo
Opieki nad Grobami Wojskowy-
mi we Lwowie i Konsulat Gene-
ralny RP przy wsparciu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Ukoronowaniem wyda-

kształcenie, mimo konieczności
realizowania bieżących obowiąz-
ków, wynikających z charakteru
ich profesji, a także życzył wytrwa-

Ci, którzy wybierają zawód nauczy-
ciela powinni mieć świadomość, że
wchodzą na drogę wymagającą ciągłe-
go samodoskonalenia. W połączeniu ze
zdobywanym doświadczeniem stanowi ona
sporą szansę zarówno na zawodową,
jak i osobistą satysfakcję. Idealną
możliwością na rewizję umiejętności
i wiedzy w pracy pedagoga jest pro-
ces awansu zawodowego. Służy on nie
tylko samym nauczycielom, ale także
przyczynia się do poprawy jakości
funkcjonowania ich rodzimych szkół
i placówek oświatowych.

łości na dalszej drodze awansu za-
wodowego oraz niewyczerpanych
pokładów inspiracji do kreowania
młodych umysłów. NN

rzenia było złożenie przez po-
szczególne delegacje wieńców
pod tablicą upamiętniającą śmierć
poległych ochotników. Wiązanki
z biało-czerwonymi szarfami przy-
ozdobiły także Mogiłę Pięciu Nie-
znanych z Persenkówki na Cmen-
tarzu Obrońców Lwowa. Grobo-
wiec znajdujący się u stóp Pomni-
ka Chwały kryje zwłoki pięciu nie-
znanych żołnierzy, którzy stracili
życie podczas obrony Lwowa w la-
tach 1918-1920. NN

Kolejni pedagodzy uzyskali wyższe stopnie
awansu zawodowego
Kolejni pedagodzy uzyskali wyższe stopnie
awansu zawodowego

Fot. Marian MatkowskiFot. Marian Matkowski



KURIER POWIATOWY � 9/2016 (144) 5

POWIAT

Wartość zadnia wyniosła
1 660 644 zł. Inwestycję współfi-
nansowano ze środków Wojewo-
dy Podkarpackiego przeznaczo-
nych na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Dotacja wyniosła
856 905 zł. Wkład własny do in-
westycji pokryły: Powiat Leżajski
– 406 739 zł, Gmina Leżajsk
– 302 000 zł oraz Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna – 95 000 zł. Koszty
poniesione przez samorządy
gminne są adekwatne do długości
odcinków drogi położonych na
terenie danej gminy i zgodne
z zasadą 50/50 (50% wkładu wła-
snego ponosi powiat, 50% – gmi-
na). W ramach przebudowy dro-
gi na długości ok. 3,6 km została
wykonana nowa nawierzchnia
(podbudowa z kruszywa łamane-
go, na której położono dwie war-

Całkowita wartość zadania
zgodnie z podpisaną umową wy-
niosła 199 569 zł i zrealizowana
została ze środków własnych.
W ramach zadania dokończono,
zainicjowane w ubiegłym roku,
wydzielanie klatek schodowych
w budynku jako odrębnych stref
pożarowych. Zmodernizowano

klatkę schodową prowadzącą do
internatu Zespołu Szkół Liceal-
nych i Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego, po-
nadto wyremontowano koryta-
rze na I i II piętrze w części zaj-
mowanej przez internat ZSL.
W poziomie piwnic budynku wy-
mieniono: drzwi do wszystkich

pomieszczeń i korytarza, wyeks-
ploatowane instalacje ciepłej
i zimnej wody oraz centralnego
ogrzewania. Inwestycja uspraw-
ni komunikację, a także wpłynie
na bezpieczeństwo oraz komfort
dzieci i młodzieży mieszkających
w internacie.

NN

Fina³ modernizacji
klatek schodowych

W celu dostosowania do przepi-
sów przeciwpożarowych poddano
przebudowie klatki schodowe w bu-
dynku B Starostwa Powiatowego.

stwy masy bitumicznej o grubości
7,5 cm) o szerokości 5,5 m wraz
z odmuleniem rowów, przebu-
dową zniszczonych przepustów
oraz utwardzonym poboczem.
Zrealizowana inwestycja – poza
walorami estetycznymi – wpłynie
na poprawę komunikacji między
miejscowościami sąsiadujących ze
sobą gmin, co ucieszy nie tylko
mieszkańców, ale i pracowników
Zakładu „Brzost” w Przychojcu,
dojeżdżających do pracy z terenu
powiatu leżajskiego i powiatów
sąsiednich. Nie bez znaczenia jest
także fakt, że Przychojec i Łuko-
wa posiadają swoje kościoły, ale
stanowią wspólną parafię, w któ-
rej posługuje jeden proboszcz, za-
tem inwestycja usprawni także ko-
munikację między nimi.

NN

Remont drogi zakoñczony

Dobiegł końca remont drogi powiatowej nr 1241R
Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk,

którą oddano do ponownego użytku 16 września.
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Zanim jesień na dobre zagości
w powiecie leżajskim i ziemia
okryje się kobiercami z liści, za-
dość czyniąc tradycji do leżajskie-
go Sanktuarium Matki Bożej Po-
cieszenia przybywają z całego
Podkarpacia przedstawiciele róż-
nych formacji mundurowych i rol-
nicy, aby wziąć udział w Pielgrzym-
ce Służb Mundurowych oraz Do-
żynkach Powiatowych. Mogłoby
się wydawać, że tych dwóch pro-
fesji nie łączy zbyt wiele, jednak
nic bardziej mylnego, bowiem jak
dowodzi nasza historia – rolnicy
aż nadto wiedzą, co znaczy służyć
swojej ziemi. Niezwykle trafnie
ujął to św. Jan Paweł II w słowach
skierowanych do nich w Krośnie
podczas swojej pielgrzymki
w 1997 r., nazywając ich tymi, któ-
rych spracowane ręce, z trudnej zie-
mi wydobywały chleb dla kraju,
a w chwilach zagrożenia były goto-
we tej ziemi strzec i bronić. Obie

grupy cechuje jednak jeszcze je-
den wspólny element: cel przyby-
cia, a jest nim duchowa potrzeba
okazania wdzięczności Bogu
i Matce Bożej Leżajskiej. Rolnicy,
jako spadkobiercy prastarej i mi-
stycznej tradycji wpisanej w dzieje
polskiego rolnictwa, przybywają
wyrazić wdzięczność za obfitość
plonów, zaś przedstawiciele po-
szczególnych służb mundurowych
– za opiekę i dar wytrwałości w po-
wołaniu do służby społeczeństwu.

Jak co roku, 8 września, w Świę-
to Narodzenia Matki Bożej, piel-
grzymkę zainaugurowała Msza
Św. przy ołtarzu polowym, której
przewodniczył ks. biskup Mariusz
Leszczyński, biskup pomocniczy
Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej. W uroczystościach udział
wzięły kompanie honorowe: Woj-
ska Polskiego – 21 Brygady Strzel-
ców Podhalańskich reprezentowa-
nej przez 1 Batalion Strzelców

Podhalańskich, Służby Więzien-
nej, Służby Celnej, Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Leżajsku, Ochotniczej
Straży Pożarnej, Oddziału Kawa-
lerii Ochotniczej „Wierzawice”
w barwach 20 Pułku Ułanów im.
Króla Jana III Sobieskiego oraz
Jednostki Strzeleckiej nr 2035
z Leżajska, poczty sztandarowe in-
nych służb mundurowych, miast
i gmin oraz delegacje wieńcowe
z Gminy Grodzisko Dolne, Gmi-
ny Nowa Sarzyna, Gminy Leżajsk
i Gminy Kuryłówka.

Wydarzenie, nad którym Patro-
nat Honorowy objął Marszałek
Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl, uświetnili swoją
obecnością zaproszeni goście,
wśród których znaleźli się:, Dyrek-
tor Gabinetu Politycznego Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji Łukasz Kudlicki, posło-
wie na Sejm RP: Jerzy Paul i Mie-

czysław Miazga, Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego
Bogdan Romaniuk, Komendant
Wojewódzki Policji w Rzeszowie
nadinsp. Krzysztof Pobuta, Do-
wódca 21 BSP płk dypl. Zenon
Brzuszko, dowódcy lub ich zastęp-
cy wszystkich służb mundurowych,
radni Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego: Stanisław Bartnik i
Marek Ordyczyński, Starosta Le-
żajski Marek Śliż, Wicestarosta
Leżajski Zdzisław Leśko, Członek
Zarządu Powiatu Leżajskiego
Lucjan Czenczek, samorządowcy,
radni powiatowi i gminni, dyrek-
torzy instytucji powiatowych,
gminnych i szkół, kierownicy jed-
nostek, przedsiębiorcy, przedsta-
wiciele duchowieństwa oraz orga-
nizacji społecznych. Nad bezpie-
czeństwem uczestników czuwała
Policja oraz członkowie Jednost-
ki Strzeleckiej nr 2035 i ratownicy
medyczni ze Szpitalnego Oddzia-

i XVII Dożynki Powiatu Leżajskiegoi XVII Dożynki Powiatu Leżajskiego
XVII Pielgrzymka Służb MundurowychXVII Pielgrzymka Służb MundurowychXVII Pielgrzymka Służb MundurowychXVII Pielgrzymka Służb Mundurowych
i XVII Dożynki Powiatu Leżajskiegoi XVII Dożynki Powiatu Leżajskiego
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łu Pogotowia Ratunkowego w Le-
żajsku. Gospodarzem tegorocz-
nych Dożynek Powiatowych była
Gmina Grodzisko Dolne, repre-
zentowana przez Wójta Gminy
Jacka Chmurę, Przewodniczące-
go Rady Gminy Jerzego Gdań-
skiego oraz radnych gminnych,
a także Starostów tegorocznych
Dożynek Powiatowych Danutę
i Henryka Sołków z Grodziska
Górnego. Posługę liturgiczną Mszy
Św. pełnił Bieszczadzki Oddział
Straży Granicznej, zaś o oprawę
muzyczną zadbała Orkiestra Woj-
skowa z Lublina. Akcentami pod-
kreślającymi wagę i nadzwyczaj-
ny charakter celebrowanego wy-
darzenia były: odnowienie Aktu
Zawierzenia Służb Mundurowych
Matce Boskiej Leżajskiej, który
odczytał Dowódca 21 Brygady

Strzelców Podhalańskich płk dypl.
Zenon Brzuszko, pochodzący
z Powiatu Leżajskiego oraz Mo-
dlitwa Rolnika do Matki Bożej Le-
żajskiej odczytana przez Starości-
nę Dożynek Danutę Sołek.

Tradycyjnie w trakcie nabożeń-
stwa biskup poświęcił przyniesio-
ne wieńce dożynkowe, a przedsta-
wiciele poszczególnych służb
mundurowych, instytucji samorzą-
dowych oraz gmin złożyli symbo-
liczne dary jako wyraz wdzięczno-
ści Matce Bożej Leżajskiej za oka-
zane łaski. Po Mszy Św. uczestni-
cy peregrynacji udali się na ciepły
posiłek przy Domu Pielgrzyma.
O przygotowanie wybornej gro-
chówki zadbała Komenda Powia-
towej Straży Pożarnej w Leżajsku,
a o pozostałe wiktuały zatroszczył
się szef kuchni i obsługa restaura-

cji Domu Pielgrzyma, którą wspie-
rały uczennice klasy gastrono-
micznej Zespołu Szkół Technicz-
nych im. Tadeusza Kościuszki
w Leżajsku. Patronat medialny
nad wydarzeniem sprawowały:
TVP3 Rzeszów, Nowiny Gazeta
Codzienna, Portal Nowiny 24, Ty-
godnik Sztafeta i Kurier Powiato-
wy. Łaskawa pogoda, piękna sce-
neria, wysiłek i trud wielu ludzi,
bez zaangażowania których
przedsięwzięcie nie mogłoby zo-
stać zrealizowane, uczyniły ze
wspomnianej uroczystości rado-
sne święto tych, którzy dbają o zie-
mię, aby dawała jak najlepsze
owoce, tych, którzy jej bronią oraz
wszystkich tych, których duchowa
potrzeba przywiodła przed oblicze
Matki Bożej Pocieszenia w Leżaj-
sku. NN

Fot. Wacław Padowski, Dawid Wiech

Organizatorzy pragną wyra-
zić serdeczne podziękowania
sponsorom: Zakładowi Mięsne-
mu Smak-Górno, ZPOW
Orzech i Piekarni Michał Gar-
bacz Bernadeta Kuźniar oraz
Policji, Państwowej Straży Po-
żarnej, Jednostce Strzeleckiej
nr 2035 z Leżajska, harcerzom
z Komendy Hufca Leżajsk, Spe-
cjalnemu Ośrodkowi Szkolno-
Wychowawczemu w Leżajsku,
Miejskiemu Zakładowi Komu-
nalnemu w Leżajsku, gminnym
i miejskim ośrodkom kultury,
Zespołowi Szkół Technicznych
w Leżajsku, leżajskiemu szpita-
lowi, a także wszystkim tym, na
których życzliwość, wsparcie
i pomoc mogliśmy liczyć przy
organizacji Pielgrzymki.

Procesja z darami Podziękowanie dla Biskupa składa Zarząd Powiatu Podziękowanie dowódców służb mundurowych

Biskupa witają Starostowie
Podziękowanie Wójta Gminy
Grodzisko Dolne

KURIER POWIATOWY � 9/2016 (144) 7
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Lokalne Centrum Światowych
Dni Młodzieży w Leżajsku zosta-
ło powołane przez Archidiecezję
Przemyską, jako jeden z ośmiu
ośrodków diecezji, który miał
przyjąć młodzież ze świata pod-
czas „Dni w Diecezji”. Koordyna-
torem Lokalnego Centrum ŚDM
w Leżajsku został mianowany ks.
Grzegorz Socha – wikariusz Pa-
rafii Farnej. Centrum ŚDM w Le-
żajsku, w celu przygotowań do
tych dni, podejmowało współpra-
cę z Miastem Leżajsk, Starostwem
Powiatowym oraz ościennymi
gminami, z terenu których mło-
dzież brała udział w lipcowych wy-
darzeniach.

Oprócz samorządów, w działa-
nia przygotowawcze były włączo-
ne poszczególne służby: Policja,
Straż Pożarna, Szpital, Ratownic-
two Medyczne, Jednostka Strze-
lecka „Strzelec” nr 2035 z Leżaj-
ska oraz harcerze. Podczas leżaj-
skich „Dni w Diecezji” wydarzenia
o charakterze religijnym odbywały
się przy leżajskich parafiach, a wy-
darzenia kulturalno-rozrywkowe

Dni w Diecezji w Leżajsku odbyły się w dniach 20-25 lipca br.,
a Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 25-31 lipca br.

20-25 lipca br.
w Leżajsku odbyły się
uroczystości w ramach
„Światowych Dni Młodzieży
– Kraków 2016 r.”,
tzw. Dni w Diecezji.

przy obiekcie MOSiR (całość przy
ul. M.C. Skłodowskiej).

Młodzież z Lokalnego Centrum
ŚDM w Leżajsku (150 osób) w ra-
mach „Dni w Diecezji”, miała
możliwość uczestniczenia w tych

wydarzeniach także w innych
ośrodkach: Łańcucie (21.07.),
Jarosławiu (22.07.) i Przemyślu
(23.07.). Był to czas wzajemnego
duchowego ubogacania się mło-
dych z różnych stron świata (Ti-

moru Wschodniego, Palestyny,
Australii, Włoch, Gabonu, Fran-
cji, Malezji, Jamajki). Dni w Die-
cezji stały się czasem wspólnej
modlitwy, zabawy i poznawania
regionu Podkarpacia.

Dni w Diecezji orazDni w Diecezji orazDni w Diecezji orazDni w Diecezji oraz
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Na potrzeby Dni w Diecezji
powstała diakonia muzyczna. Na-
sza młodzież (ok. 50 osób) zaan-
gażowana w „Diakonię” spotyka-
ła się przez prawie 5 miesięcy raz
w tygodniu w celu przygotowania
repertuaru na wydarzenia lipco-
we. Dziękujemy za współpracę
osobom, które były chętne do po-
mocy i pragnęły stworzyć piękne
dzieło poprzez swój wkład głoso-
wy i zdolności instrumentalne.

W Leżajsku główne uroczysto-
ści przypadły na 23-24 lipca br.
Zawitały do nas grupy młodych
z Łańcuta i Jarosławia oraz z Ga-
bonu i Włoch. 24 lipca na placu
przy Gimnazjum Miejskim zosta-
ła odprawiona uroczysta Msza Św.
pod przewodnictwem Ks. Abpa
Józefa Michalika. Po niej klerycy
z Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Przemyślu odmówili
z wiernymi Koronkę do Bożego
Miłosierdzia, a następnie odbył się
Piknik Rodzinny dla mieszkańców
Leżajska i okolic. Zwieńczeniem

Pikniku był koncert zespołu PEC-
TUS, który zgromadził ponad
5000 osób.

25 lipca o godz. 8.00 w leżajskiej
farze została odprawiona Msza
Św. „Posłania” na Światowe Dni
Młodzieży do Krakowa. W sumie
na ŚDM na cały tydzień wyjecha-
ło z Lokalnego Centrum w Leżaj-
sku 47 osób. Młodzież bardzo
pięknie uczestniczyła w tamtych
wydarzeniach, integrowała się
z młodzieżą z zagranicy, z parafią
Marcyporęba, gdzie zamieszkiwa-

ła u bardzo gościnnych ludzi. Do-
świadczenie ŚDM nauczyło mło-
dych także cierpliwości i pokony-
wania własnych słabości, bo trze-
ba nieraz było przejść 10 km, nie-
raz czekać na pociąg powrotny
ponad 3-4 godziny, pomagać tym,
którzy nie mogli już nieść swoje-
go bagażu. Było to ich piękne
świadectwo i egzamin z człowie-
czeństwa.

W poszczególne dni istniała
możliwość uczestniczenia w kate-
chezach językowych. Polska mło-

dzież miała możliwość wysłucha-
nia ich na stadionie Cracovii.

Oczywiście motorem działania
była osoba papieża Franciszka,
który w prostych słowach mówił
o Jezusie i zachęcał młodzież, by
nie czekali, aż wszystko zostanie
im podane na tacy, lecz brali życie
w swoje ręce i szli za Chrystusem
odważnie i wytrwale. Spotkania
z Ojcem Świętym odbywały się na
Krakowskich Błoniach i na Cam-
pus Misericordiae pod Wieliczką.

Msza Św. kończąca ŚDM
w Brzegach pod Wieliczką zgro-
madziła ok. 2 mln osób. Cudow-
nym przeżyciem było zobaczenie
tak wielkiej rzeszy wyznawców Je-
zusa Chrystusa. Wiara z pewno-
ścią została w młodych umocnio-
na przez te wszystkie doświadcze-
nia Boga w drugim człowieku.

koordynator Lokalnego
Centrum ŚDM w Leżajsku

ks. Grzegorz Socha

Światowe Dni MłodzieżyŚwiatowe Dni MłodzieżyŚwiatowe Dni MłodzieżyŚwiatowe Dni Młodzieży
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Nasi sportowcy mogą po-
chwalić się wielkim suk-
cesem, który odnieśli
w ubiegłym roku szkol-
nym zajmując II miejsce
w Licealiadzie – cyklu
rozgrywek sportowych or-
ganizowanych przez
Szkolny Związek Sporto-
wy z różnych dyscyplin.

Wyniki egzaminów w naszej
szkole to jedne z najlepszych wy-
ników w Polsce. Wyniki te są tym
bardziej satysfakcjonujące, ponie-
waż do matury przystąpiło 100
procent naszych absolwentów.
Należy zaznaczyć, że do szkoły
przyjmowani są uczniowie zróżni-

„CHROBRY”

na II miejscu
w Licealiadzie!

Maturzyœci napisali maturê lepiejMaturzyœci napisali maturê lepiej
ni¿ ich rówieœnicy w krajuni¿ ich rówieœnicy w kraju

W roku szkolnym 2015/ 2016
do klas III liceum uczęsz-
czało 273 uczniów, a do
klas IV technikum chodzi-
ło 48 uczniów. Wszyscy nasi
absolwenci przystąpili do
matury a większość z nich
zdała ją pomyślnie.

cowani pod względem poziomu
nauczania, zainteresowań i zdol-
ności, a mimo to ZSL w Leżajsku
może pochwalić się bardzo wy-
soką zdawalnością egzaminów
maturalnych i zawodowych.

Dokładne wyniki egzaminów
zamieszczone są na stronie

internetowej: http://
www.zslchrobry.lezajsk.pl

Za pośrednictwem „Kuriera”
pragniemy serdecznie pogratulo-
wać wszystkim maturzystom wy-
niku.

ZSL im. Bolesława Chrobrego
w Leżajsku

WSTĘPNE wyniki MATUR
z 4 lipca 2016 r.

MATURA 2016MATURA 2016 LOLO

82,5%

88%

91,57%91,57%

TT

68,4%

67%

79,16%79,16%

OGÓOGÓŁEMŁEM

79,5%

80%

89,4%89,4%

Polska

Województwo
podkarpackie

Zespół Szkół LicealnychZespół Szkół Licealnych
w Leżajskuw Leżajsku

Zostały wyremontowane poko-
je mieszkalne oraz łazienki, wy-
mieniono instalację elektryczną
i hydrauliczną, zakupiono nowe
meble oraz sprzęt RTV. Zmoder-
nizowano sieć internetową Wi-Fi.
Zamontowano nowoczesny sys-
tem monitoringu. W pełni wypo-
sażony aneks kuchenny sprawia,
że takich warunków może pozaz-
drościć nam niejeden internat.
Dzięki dofinansowaniu przez Po-
wiat Leżajski przebudowano ko-
rytarze oraz klatki schodowe,
zamontowano drzwi przeciwpoża-
rowe, które spełniają unijne stan-
dardy i zasady bezpieczeństwa.
Remont pozostałych pomieszczeń
internatu sfinansował Zespół
Szkół Licealnych w Leżajsku.

BS

Od 2015 roku nieustannie
trwają gruntowne prace re-
montowe w Internacie Zespo-
łu Szkół Licealnych w Le-
żajsku. Dzięki temu znacz-
nie polepszyły się warunki
mieszkaniowe, a tym samym
podniósł się standard po-
mieszczeń.

Sportowcy z naszego liceum
od początku zajmowali wysokie
lokaty. Łącznie sklasyfikowano
170 szkół a nasi uczniowie zaję-
li zaszczytne II miejsce. Na to
wspaniałe osiągnięcie pracowa-
ło wielu naszych sportowców:
brązowe medalistki w koszy-
kówce dziewcząt, srebrni meda-
liści w siatkówce chłopców oraz
medaliści i medalistki w pływa-
niu i tenisie stołowym. Ten wy-
nik to ogromne wyróżnienie dla
szkoły, uczniów i nauczycieli,
bowiem jest to najwyższa loka-
ta, jaką udało się osiągnąć w hi-
storii szkoły.

Gratulujemy naszym uczniom
wspaniałego sukcesu i życzymy
powodzenia w kolejnych zawo-
dach. PL

Prace
remontowe

w internacie
ZSL

Prace
remontowe

w internacie
ZSL
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Działający przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku Zespół
Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” po raz trzeci wziął udział
w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Garofita Pietrei
Craiului” w Brasov w Rumunii.

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” na festiwalu w Brasov

Dodatkową atrakcją wyjazdu było zwiedzanie Budapesztu

koncertował w Rumuniikoncertował w Rumunii
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”

koncertował w Rumuniikoncertował w Rumunii
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”

lić czas pomiędzy koncertami, zor-
ganizowano wycieczki w najbar-
dziej znane miejsca, znajdujące się
w okolicy. Młodzież i opiekuno-
wie zwiedzili malownicze miasto
Brasov, fortecę Rasnov – pamię-
tającą jeszcze czasy Imperium
Rzymskiego oraz jedną z najwięk-
szych atrakcji turystycznych Ru-
munii – zamek Drakuli.

Dodatkową atrakcją wyjazdu
było zwiedzanie stolicy Węgier –
Budapesztu. ZST

Odbywający się w lipcu festiwal,
organizowany jest przez miejsco-
we Centrum Kulturalne Reduta,
które zaprosiło zespoły ludowe
z Bośni i Hercegowiny, Polski,
Serbii, Grecji, Węgier oraz Rumu-
nii. Grupy taneczne i kapela „Zie-
mi Leżajskiej” wzięły udział w pa-
radzie ulicami Brasov, wystąpiły
na scenie w centrum miasta, a tak-
że zaprezentowały przygotowany
program artystyczny w miejscowo-
ściach Fagaras i Rasnov. Aby umi-

Opiekunowie Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”
informują zainteresowaną młodzież, iż nabór do zespołu trwa
do połowy października 2016 roku. Zajęcia odbywają się
w poniedziałki i czwartki o godzinie 15.00 w auli Zespołu
Szkół Technicznych w Leżajsku.

Lubisz tańczyć, śpiewać, chcesz wystąpić na scenie
w barwnym stroju i otrzymać wielkie brawa za występ,

chcesz poznać kulturę, historię, tradycje swojego regionu?
Nie czekaj – zapisz się do Zespołu!
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Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Uczniom klas maturalnych, któ-
rzy w tym roku przystąpią do eg-
zaminów dojrzałości życzymy: oby
matura okazała się dla Was prosta
i przystępna, żeby ten ostatni rok
w naszej szkole był nie tylko ciężką
pracą, ale również przyjemnością.

Pozostali uczniowie też niech
nie spoczną na laurach i biorą ak-
tywny udział w życiu szkoły, w kon-

Rozpoczêcie roku szkolnego
w Zespole Szkó³ im. I. £ukasiewicza

Czas wakacji już minął. Wróciliśmy do szkoły po dwumiesięcznej przerwie, opale-
ni, uśmiechnięci, ale przede wszystkim gotowi do dalszej pracy.

kursach, zawodach sportowych
i olimpiadach. Pragniemy życzyć
wszystkim uczniom osiągnięcia
zamierzonych celów: uzyskania
jak najwyższych wyników w nauce,
rozwijania swoich zainteresowań,
nawiązywania trwałych przyjaźni.
Nie pozostaje nam nic innego, jak
zabrać się do pracy.

Do następnych wakacji!!!

Wakacyjne wyjazdy uczniówWakacyjne wyjazdy uczniów
 z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza

„W lipcu wyjechałam do An-
glii i Walii. Wspinałam się na
najwyższy walijski szczyt Snow-
don, a nad morzem zdobywa-
łam doświadczenie w sporcie
zwanym powerkiting”.

„Podczas wakacji
wyjechałam do
Krakowa i pływa-
łam w Jeziorze
Białym. Byłam
także na obozie
sportowym i dwu-
dniowej wyciecz-
ce w Pieninach”.

„Byłam nad polskim morzem:
na Helu, w Sopocie, Gdyni,
Gdańsku i we Władysławowie.
Bawiłam się wyśmienicie, spę-
dzając czas z przyjaciółmi”.

„Na tegorocznych waka-
cjach wyjechałam do An-
glii. Tam zwiedziałam wie-
le ciekawych miejsc m.in.
pałac królowej, ogrody
oraz widziałam słynny Big
Ben. Przebywając w Wiel-
kiej Brytanii miałam oka-
zję zobaczyć zmianę
musztry przed pałacem
oraz defiladę straży kró-
lowej Elżbiety II”.

„Na wakacjach byłam w Bieszczadach (podziwia-
łam piękne krajobrazy górskie), pływałam w Je-
ziorze Solińskim oraz wspinałam się po górach
w Zakopanem”.
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Święto plonów w poszczegól-
nych gminach, jak co roku obfito-
wało w szereg wydarzeń o charak-
terze religijno-obrzędowym.
Kunsztownie wykonane wieńce,
prezentacje artystyczne miejsco-
wych zespołów, możliwość degu-
stacji regionalnych potraw i zapo-
znania się z twórczością lokalnych
rękodzielników oraz liczne atrak-
cje dla małych i dużych, będące
gwarancją dobrej zabawy, przycią-
gnęły na dożynkowe świętowanie
prawdziwe tłumy.

Barwnym korowodem w wyko-
naniu Mażoretek, Orkiestry Dę-

tej i delegacji wieńcowych swoje
święto plonów zainicjowała
4 września Gmina Kuryłówka. Na
plac obok strażnicy OSP w Kury-
łówce zawitali nie tylko miłośnicy
rodzimego folkloru, ale także ci,
których zachęciły pokazy teatru
tańca z ogniem, wieńczące dożyn-
kowe świętowanie. Dożynki Gmi-
ny Leżajsk odbywające się
15 sierpnia w Wierzawicach cele-
browano w tym roku wyjątkowo
hucznie ze względu na obchodzo-
ny dzień wcześniej jubileusz
625-lecia wsi. Wśród atrakcji to-

warzyszących dożynkowemu świę-
towaniu największe zainteresowa-
nie wzbudziła loteria fantowa,
w której główną nagrodą dla
trzech zwycięzców był lot balonem
firmy Rakoczy. Na wystawę ma-
łych zwierząt hodowlanych, pta-
ków ozdobnych, maszyn rolni-
czych i motocykli zapraszała pod-
czas tegorocznych dożynek Gmi-

na Grodzisko Dolne, która pełni-
ła również rolę gospodarza XVII
Dożynek Powiatowych, które od-
były się 8.09.2016 r. w Leżajsku.
Amatorzy lokalnych produktów,
którzy przybyli do Grodziska, mie-
li szansę spróbować, wpisanej na
listę produktów tradycyjnych, we-
selnej szyszki grodziskiej, której
dwa tysiące sztuk upiekła miejsco-
wa piekarnia. Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna w bieżącym roku
świętowały dożynki w Łukowej.
Podczas uroczystości Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
wraz Posłem na Sejm RP Jerzym
Paulem wręczyli najaktywniejszym
rolnikom z terenu gminy okolicz-
nościowe statuetki. NN

Czas
dożynek
Czas
dożynek
Czas
dożynek
Czas
dożynek

Sierpień i wrzesień
w powiecie,

to tradycyjnie
czas dożynek.

Gmina Grodzisko. Dolne.

Miasto i Gmina  Nowa. Sarzyna.Gmina  Leżajsk.

Gmina Kuryłówka.
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Dominik śpiewa od przedszko-
la, a od pięciu lat zdobywa profe-
sjonalne szlify wokalne pod kie-
runkiem Anny Czenczek, dyrek-
tora Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie. Młody wokalista ma
na koncie udział w licznych pro-
jektach realizowanych przez CSW
oraz Gimnazjum. Jest laureatem
Grand Prix XIV Ogólnopolskie-
go Konkursu Piosenki i Recytacji
Poezji Legionowej, Żołnierskiej
i Niepodległościowej w Warsza-
wie, pokonując w eliminacjach
ponad 2000 uczestników z całej
Polski. Zdobył również wyróżnie-

Zespół zakwaterowany był
w Sutomore – 4 km od Baru, nad
samym brzegiem Adriatyku.
Główne imprezy festiwalowe od-
były się w barskim amfiteatrze
3 i 5 lipca. Poprzedziła je uroczy-
sta miejska parada uczestników
Festiwalu – 23 zespołów z różnych
krajów Europy. Parada i koncert
przyciągnęły wielu widzów: zarów-
no mieszkańców, jak i turystów –
również z Polski, od których „Le-
liwa” zebrała ogromne brawa.
W programie przygotowanym
przez Zespół na Festiwal, znala-
zły się tańce i przyśpiewki rze-
szowskie oraz krakowiak narodo-
wy. Występ był bardzo udany, ze-

młodzież miała okazję zwiedzić
m.in. Budvę i znajdujące się na cy-
plu Stare Miasto – średniowiecz-
ną fortecę z urokliwymi kamie-
niczkami i labiryntem wąskich uli-
czek, cytadelą oraz Katedrą Św.
Jana z – otoczonym od kilku wie-
ków czcią – obrazem Matki Boskiej
Budvańskiej. Tylko droga do Czar-
nogóry trochę daleka i nużąca, ale
i ją wykorzystaliśmy atrakcyjnie, bo
przymusowe 9-godzinne postoje
w drodze do Baru spędziliśmy nad
Balatonem, a w drodze powrotnej
z polską przewodniczką panią
Beatą zwiedziliśmy Budapeszt.
Wyjazd do Czarnogóry, to także
nagroda za wieloletnią pracę w zes-

spół znakomicie oddał urok folk-
loru swojego regionu i kraju,
a piękne, bogate stroje przyciąga-
ły uwagę publiczności. Młodzież
miała również okazję poznać folk-
lor taneczny państw, z których
zespoły uczestniczyły w Festiwa-
lu. Czarnogóra to bardzo małe
i młode państwo, powstało 10 lat
temu po odłączeniu się od Serbii,
a wielkością można ją porównać
do województwa podkarpackiego
Jest bardzo atrakcyjnym turystycz-
nie krajem, może też poszczycić
się całym mnóstwem zabytków,
z których wiele znalazło są na Li-
ście Światowego Dziedzictwa Kul-
tury i Przyrody UNESCO. Nasza

pole, a mógł być zrealizowany je-
dynie dzięki pomocy sponsorów,
którzy wsparli zespół finansowo, są
nimi: Polenergia Elektrociepłow-
nia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku,
Miasto Leżajsk, Bank Spółdzielczy
w Leżajsku, Krystyna i Henryk Be-
reziewicz Skład Części Zamien-
nych S.C. w Leżajsku, Tadeusz
Rutkowski i Zbigniew Trębacz Fir-
ma Usługi Transportowe S. C.
w Leżajsku, Robert Skwara Firma
Usługowo-Handlowa FIN-US
w Leżajsku. Młodzież oraz instruk-
torzy i opiekunowie „Leliwy” ser-
decznie dziękują za zrozumienie
i wsparcie. EK

Zespół Pieśni i Tańca „Le-
liwa” działający przy MCK,
odwiedził w tym roku kolej-
ny europejski kraj. W dniach
29 czerwca – 5 lipca,
46 członków zespołu i opie-
kunów wzięło udział w VII
Międzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym w czarno-
górskim mieście Bar – jed-
nym z największych ośrodków
turystycznych czarnogórskie-
go wybrzeża.

Kibicujemy Dominikowi!
Od września na antenie TVP1 w środy
o 20.30 możemy oglądać wokalne zmagania
dzieci i młodzieży w nowym talent show
„Hit, Hit, Hurra!” I nie byłoby w tym
nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że
jednym z uczestników programu jest,
pochodzący z Rudy Łańcuckiej, 15-let-
ni Dominik Tudryn, uczeń Gimnazjum im.
św. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie.

nie w XVI Konkursie Piosenki
Angielskiej w Tarnobrzegu.

„Hit, Hit, Hurra” to autorski
projekt Telewizji Polskiej oraz
Marcina Perzyny. W loży juror-
skiej zasiada Edyta Górniak,
dziennikarz muzyczny Hieronim
Wrona oraz trener śpiewu Bartek
Caboń. Wokaliści nie są negatyw-
nie oceniani przez jurorów i nie
będą odpadać w kolejnych odcin-
kach. Laur zwycięzcy przypadnie
uczestnikowi, który zostanie wy-
łoniony przez widzów drogą sms-
ową podczas finałowego odcinka.

NN

W kolejnym numerze „Kuriera” wywiad z Dominkiem, który opowie
o swoich wrażeniach związanych z udziałem w programie oraz
planach na przyszłość.

Na zaproszenie Biblioteki Pe-
dagogicznej w Nisku Stanisław
Kornasiewicz z Leżajska spotkał
się z grupą dzieci z terenu Gmi-
ny Nisko, gdzie czytał swoje baj-
ki, np. „Wiklinowe sny”, „Bajki
Pana Stasia”, „Historia plastiko-
wej buteleczki”. Stanisław Kor-
nasiewicz spotkał się również
z dziećmi Szkoły Podstawowej
w Brzyskiej Woli

W obu przypadkach dzieci
żywo reagowały na bajki pana
Stanisława utożsamiając się z po-
staciami bajek, jak i na treść
w nich zawartą.

Spotkanie autorskie z bajkąSpotkanie autorskie z bajką

ZPiTZPiT „„LeliwaLeliwa”” w Czarnogórzew CzarnogórzeZPiT „Leliwa” w CzarnogórzeZPiT „Leliwa” w Czarnogórze
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Pierwsze dni września. Miesz-

kańcy Leżajska z ciekawością czy-
tają plakaty, zaglądają na stronę
internetową, zerkają na rosnące
kolorowe domki na parkingu przed
Miejskim Centrum Kultury. Zawi-
sły firanki, wyrosły malwy. Powsta-
je scena, targowe stoiska, karczma.
Z samochodowej „szczekaczki”
pokonującej ulice miasta dochodzi
nawoływanie: Już w najbliższy pią-
tek, sobotę i niedzielę, dziewiątego,
dziesiątego i jedenastego września
Miejskie Centrum Kultury zaprasza
na Leżajskie Targowisko…, nikną
kolejne słowa przerywane gwarem
miasta. Czerwone plakaty z cha-
rakterystycznym logiem walczą
o pierwszeństwo na ogłoszenio-
wych słupach. W Leżajsku nastał
czas oczekiwania i odpowiedzi na
nurtujące wszystkich pytania. Czy
gigantyczne krzesło ma z tym coś
wspólnego?

Piątkowe popołudnie. Trochę
leniwe serce Leżajska skąpane
w upalnym słońcu. Człowiek
w czarnym fraku i cylindrze wita
gości i ciekawskich widzów. Obok
Oni – magiczni, bajkowi, jednym
słowem nie z tego świata. Zwiew-
ne szaty aktorów teatru Baratario
odlatują w świat fantazji, dźwię-
ków, ruchów i kolorów. Po chwili
rytmiczne uderzenia werbli oznaj-
miają rozpoczęcie kolorowej pa-
rady. Szczudlarze buchający ogni-
stymi płomieniami prowadzą dzie-
siątki radosnych dzieciaków przez
ulice i skwery. Z balkonów i zza
okiennych zasłon zerkają ciekaw-
scy. Maszerujący tłum porywa ko-
lejnych widzów. Na rynku dźwię-
ki werbli milkną, a niebo pokry-
wają mydlane bańki. Pojawia się
AryMan, iluzjonista, który prze-
nosi widzów w świat magii, iluzji i
fantazji.

Leżajskie Targowisko Sztuki –
zaczarowało miasto. Iluzjoniści,
akrobaci i buskersi zawładnęli
publicznością bawiąc, wzruszając,
rozśmieszając wprost do utraty
tchu. Teatr „Na walizkach” za-
chwycił licznie zgromadzonych
widzów. Grajkowie, żywe rzeźby,
klauni, cyrkowcy, kuglarze wabili
mieszkańców niespożytą energią,
wdziękiem i gracją, a ich perfek-
cjonizm uwidaczniał się w naj-
drobniejszym nawet geście, ruchu,
słowie. Wieczorem iskierki petard
rozświetliły rozgwieżdżone już
niebo, symbolicznie odsłaniając
instalację artystyczną MCK – gi-
gantyczne krzesło. Po chwili gru-
pa Lumen Noctis przeniosła wi-
dzów w zachwycający świat sztuki
ognia. Została zatarta bariera po-

między widzami a aktorami. Na
scenie nie zabrakło muzycznych
perełek. Rytmiczne dźwięki ze-
społu etniczno-perkusyjnego
„Fermentacja” zahipnotyzowały
słuchaczy. Późną nocą miasto uci-
chło, by ze zdwojoną energią obu-
dzić się następnego dnia.

W sobotnie popołudnie na
nowo odżyły targowe stoiska,
karczma i place miasta. Przejścia
dla pieszych ku zdumieniu kierow-
ców stały się miejscem artystycz-
nych happeningów. Warsztaty cyr-
kowe zawładnęły wyobraźnią naj-
młodszych. Iluzjonista Maciej
Kulhawik zakochał się w Leżaj-
skiej publiczności, a akrobata
Maciej Czarski zadziwiał spraw-
nością szybując w powietrze.
Spontanicznej zabawy i energicz-
nych braw nie było końca. Na sce-
nie po raz kolejny nie zabrakło
muzyki, tańca i śpiewu. Dla licz-
nie zgromadzonej publiczności
wystąpił zespół Meritum, Suda-
rynja Electro, Zespoły Pieśni
i Tańca „Leliwa”, „San” i „Ziemia
Leżajska”. Był pokaz strojów lu-
dowych i letnie kino pod gwiaz-
dami, gromadzące setki widzów,

którzy na błękitnych leżakach
MCK mogli się zrelaksować oglą-
dając energetyczną komedię Emi-
ra Kusturicy „Obiecaj mi”.

Niedziela. Słońce radośnie ob-
mywa kolorowe domki goszczące
lokalnych artystów. Mieszkańcy
tłumnie zbierają się przy scenie
MCK, przed którą pojawiają się
uczestnicy wyścigu na krzesłach ze
swoimi pojazdami. Entuzjazm
i podziw udziela się każdemu.
Kreatywność uczestników zasko-
czyła nawet organizatorów. Jest
tandem strażacki i policyjny, żoł-
nierz w masce przeciwgazowej,
diabełek, i motocyklista na koniu.
Kilka minut później ruszył wyścig
w towarzystwie licznie zgroma-
dzonej i głośno dopingującej pu-
bliczności. Obok żywe rzeźby po
raz kolejny radują przechodniów.
Zadziwiają kunsztem kostiumów
i osobliwością ruchów, a przede
wszystkim umiejętnością nieru-
chomego zastygania. Ponownie
odżył rynek goszcząc iluzjonistę
i akrobatę. Potem były nagrody
i gratulacje. Zabawy dla dzieci
w towarzystwie kolorowych klau-
nów i kolejne występy. Wielkim za-

interesowaniem cieszył się pokaz
historycznych bicykli, dynamiczne
figury grupy Leżajski Breaking
oraz mistrzowski popis wirtuoza
gitary Mariusza Goli. Następnie
Muzyka Sfer. Obrazy wszechświa-
ta malowane dźwiękiem. Do póź-
nych godzin nocnych koncertował
Tomasz Stężalski i Mateusz Pęcak
porywając zgromadzoną publicz-
ność. Na koniec ponownie rozświe-
tlił się kinowy ekran.

Tak w nowej artystycznej kon-
wencji zostały przypomniane tra-
dycje targowego Leżajska. A my
już snujemy plany na kolejną edy-
cję Leżajskiego Targowiska Sztu-
ki, które porwało serca leżajszczan.

Ireneusz Wołek
Fot. Dawid Wiech
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IMPREZY KULTURALNE

PAŹDZIERNIK
FILMOWY KLUB KONESERA
Termin: październik, listopad, grudzień
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku – Filia nr 1, ul Mickiewicza 65
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna –
Filia Nr 1
Opis: Cotygodniowe projekcje filmów
i spektakli teatralnych z dobrym znakiem
jakości. Będzie to przegląd filmów znanych
reżyserów od lat tuż powojennych XX wie-
ku aż po współczesność.

LEŻAJSKIE SPOTKANIA
Z HISTORIĄ
Termin: październik – grudzień (raz
w miesiącu), godz. 16.00-18.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżaj-
sku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Pracownia Doku-
mentacji Dziejów Miasta

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1 oraz w umówionym miej-
scu spotkania.
Organizator: MCK Pracownia Dokumen-
tacji Dziejów Miasta
Opis: Spotkania, rozmowy i wywiady z cie-
kawymi ludźmi oraz pasjonatami historii,
które będą podstawą do otwartych spotkań
oraz artykułów, wywiadów bądź publikacji.

KRESY WCZORAJ I DZIŚ
Termin: październik – grudzień (raz
w miesiącu) godz. 16.00-18.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżaj-
sku – ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Pracownia Doku-
mentacji Dziejów Miasta

Opis: Spotkania poświęcone historii na-
szej małej ojczyzny – miastu Leżajsk
i ziemi leżajskiej. O dziejach regionu opo-
wiadać będą zaproszeni goście: świad-
kowie historii, historycy i pasjonaci. Wy-
darzeniu towarzyszyć będą prezentacje
multimedialne, filmy i wystawy. Otwar-
te spotkania skierowane są do wszyst-
kich mieszkańców Leżajska i okolic.

WYSTAWA PH. „STAN WOJENNY”
WYPOŻYCZONA Z IPN-U
Z RZESZOWA
Termin: od 3 października do 28 paździer-
nika
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku – Filia nr 1, ul. Mickiewicza 65
Organizator: TMZL, MCK Biblioteka Pu-
bliczna – Filia nr 1
(Wystawa zostanie przeniesiona do
ZSL)
Termin: od 2 listopada do 16 listopada
Miejsce: Zespół Szkół Licealnych im. Bo-
lesława Chrobrego w Leżajsku
Organizator: Towarzystwo Miłośników
Ziemi Leżajskiej

III GMINNE SPOTKANIE
TWÓRCÓW I RĘKODZIELNIKÓW
LUDOWYCH
Termin: 6 października
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury w Gro-
dzisku Dolnym
Opis: Jest to impreza mająca na celu
prezentację i konfrontację dorobku ar-
tystycznego twórców i rękodzielników
z terenu Gminy Grodzisko Dolne oraz
kultywowanie działalności lokalnych
twórców amatorów w różnych dziedzi-
nach sztuk plastycznych.

PRZEGLĄD FILMÓW
KRÓTKOMETRAŻOWYCH
PH. „STAN WOJENNY”
Termin: 10 października o godzinie 11.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku
Organizator: MCK w Leżajsku

10. DZIEŃ PAPIESKI W CHAŁUPKACH
DĘBNIAŃSKICH
Termin: 16 października
Miejsce: Kościół Parafialny w Chałupkach
Dębniańskich
Organizator: Ośrodek Kultury w Chałup-
kach Dębniańskich
Opis: Uroczysta Msza Św. połączona z kon-
certem poświęconym pamięci św. Jana
Pawła II.

OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO
W DĘBNIE
Termin: 16 października
Miejsce: Kościół Parafialny w Dębnie
Organizator: Ośrodek Kultury w Dębnie

WYSTAWY FOTOGRAFICZNE
– LEŻAJSK W ARCHIWALNYM OBIEKTYWIE XX WIEKU
Termin: październik – grudzień (cykliczne wystawy wymienia-
ne co miesiąc)
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta
Opis: Wystawy fotografii archiwalnej pochodzić będą ze zbio-
rów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta. Część z nich po-
chodzić będzie od mieszkańców Leżajska oraz pasjonatów foto-
grafii i dziejów ziemi leżajskiej. Mamy nadzieję, że przedstawio-
ne zbiory fotografii przybliżą zwiedzającym historię miasta i jego
mieszkańców. Archiwalne zdjęcia, to w jakimś sensie zatrzyma-
ne w kadrze miejsca, ludzie i wydarzenia z życia mieszkańców,
miasta i okolic. Każda wystawa może stać się okazją do dysku-
sji i wymiany wspomnień oraz doświadczeń kolekcjonerskich.
W miarę możliwości wystawy będą wymieniane co miesiąc.

Opis: Wieczory przypomną dzieje, kul-
turę, sztukę, przyrodę i geografię oraz
postacie związane z dawnymi Kresami
Wschodnimi II Rzeczypospolitej. Na te-
ren dzisiejszej ziemi leżajskiej w latach
1944-1947 i późniejszych przybyło po-
nad 2500 osób. Wielu Kresowian ocali-
ło w ten sposób swoje życie, uciekając
przed mordami OUN-UPA. Inni zostali
wygnani z rodzinnej ziemi na Wschodzie
w ramach „Akcji Wisła”. Spotkania po-
święcone Kresom i ich mieszkańcom
uzupełnią przedstawione prezentacje
multimedialne, wystawy oraz filmy. Cykl
spotkań „Kresy wczoraj i dziś” adreso-
wany jest do miłośników Kresów oraz
wszystkich mieszkańców Leżajska i oko-
lic.

LEKCJE REGIONALNE
– TRZY KWADRANSE Z HISTORIĄ
Termin: październik – grudzień (kilka razy
w miesiącu)
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1, Biblioteka Pedagogicz-
na i leżajskie szkoły.
Organizator: MCK Pracownia Dokumen-
tacji Dziejów Miasta
Opis: Zajęcia z historią regionalną dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i średnich prowadzone w godzinach
zajęć szkolnych. Lekcjom towarzyszyć będą
prezentacje multimedialne, filmy i wysta-
wy. Są to zajęcia zamknięte dla uczniów
i nauczycieli szkół.

INDYWIDUALNE SPOTKANIA,
ROZMOWY I WYWIADY
Z CIEKAWYMI LUDŹMI
Termin: październik – grudzień (spotkania
w każdym dniu miesiąca w godzinach pra-
cy PDDM)

Opis: Montaż słowno-muzyczny w wy-
konaniu Zespołu „Dębnianie” oraz dzie-
ci i młodzieży, poświęcony pamięci Świę-
tego Jana Pawła II.
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POWIATOWE PREZENTACJE
KULTURALNE DZIECI I MŁODZIEŻY
– SARZYŃSKA JESIEŃ 2016
Termin: 17-21 października
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO
KLUBU KSIĄŻKI
Termin: 19 października, 16 listopada,
21 grudnia; w godzinach 16.30-18.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżaj-
sku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publicz-
na w Leżajsku
Opis: DKK to klub dla wszystkich, któ-
rzy lubią czytać i chcą dzielić się wraże-
niami z lektury z innymi czytelnikami.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
PH. „Z NATURĄ WSZYSCY GÓRĄ”
Termin: 20 października
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna
w Leżajsku

„BARWY JESIENI”
Termin: 20 października
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym

LISTOPAD
PODKARPACKI KONKURS
„LITERATURA I DZIECI” 2016
Termin: listopad – grudzień
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Opis: Eliminacje miejskie Podkarpackiego
Konkursu Literatura i Dzieci organizowane-
go przez Wojewódzki Dom Kultury w Rze-
szowie. W tym roku konkurs odbywa się
pod hasłem „Nasze pasje”.

ELIMINACJE GMINNE
I REJONOWEGO KONKURSU
LITERACKO-PLASTYCZNEGO
„LITERATURA I DZIECI. NASZE
PASJE”
Termin: listopad
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Gro-
dzisku Dolnym, Wojewódzki Dom Kultu-
ry w Rzeszowie.
Opis: Przedmiotem konkursu jest twór-
czość znaczących i wybitnych autorów,

którzy w swoich utworach poruszają te-
matykę związaną z różnymi zaintereso-
waniami i pasjami.

WYSTAWA: „WYSTAWA
KOLEKCJONERSKA – „MISZ- MASZ”
Termin: 2 listopada – 30 listopada
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku – Filia nr 1, ul Mickiewicza 65
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna –
Filia Nr 1
Opis: Wystawa dotyczy wyposażenia do-
mowego z pierwszej połowy XX w.

KONKURS RECYTATORSKI;
„W KRĘGU EROTYCZNYCH ZAKLĘĆ”
Termin: ogłoszenie konkursu – 2 listopa-
da, rozstrzygnięcie – 9 grudnia

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku – Filia nr 1, ul Mickiewicza 65
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna –
Filia Nr 1
Opis: Konkurs skierowany do młodzieży
szkół średnich i dorosłych.

JESIENNE SPOTKANIA
„SZTUKI I SŁOWA”
Termin: 4, 18, 25 listopada
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku
Organizator: MCK w Leżajsku

„POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI W LEŻAJSKU”
Termin: 11 listopada
Miejsce: Leżajsk, Bazylika OO. Bernardy-
nów w Leżajsku
Organizatorzy: Powiat Leżajski, Klasztor
OO. Bernardynów w Leżajsku
Opis: W programie uroczystości: Msza Świę-
ta w intencji Ojczyzny; patriotyczny program
artystyczny w wykonaniu młodzieży z Ze-
społu Szkół Licealnych w Leżajsku oraz zło-
żenie wieńców i kwiatów przy pomniku po-
ległych w walkach niepodległościowych.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA
Z CYKLU „…BY POKOLENIA
PAMIĘTAŁY…” – NARODOWE
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Termin: 11 listopada
Miejsce: Msza Św. w Kościele Św. Mi-
kołaja w Kuryłówce, plac przed pomni-
kiem w centrum Kuryłówki, Sala wido-
wiskowa – GOK w Kuryłówce.
Organizator: GOK w Kuryłówce, ZS
w Kuryłówce, Parafia Tarnawiec
Opis: W XXI wieku Polska jest krajem
wolnym i niepodległym, ale nie zawsze tak
było. Jak uczy historia nasza Ojczyzna wie-
le razy upadała, by na nowo powstać. Obo-
wiązkiem nas żyjących w wolnej Polsce
jest o tym pamiętać, a młodemu pokole-
niu przypominać i uczyć patriotyzmu.

GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI
BIESIADNEJ
Termin: 23 października
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOK w Giedlarowej
Opis: Spotkanie biesiadne wszystkich
zespołów gminnych zorganizowane
w formie konkursu.

SPOTKANIE AUTORSKIE
ZE SŁAWOMIREM KOPREM POLSKIM
PISARZEM, AUTOREM KSIĄŻEK
HISTORYCZNYCH I PUBLICYSTĄ
Termin: 25 października
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna
w Leżajsku

KONCERT W RAMACH
II PODKARPACKIEJ JESIENI
JAZZOWEJ
Termin: 28 października
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: WDK Rzeszów, GOK
w Giedlarowej

Opis: Podsumowanie konkursu plastycz-
nego dla oddziałów przedszkolnych
z terenu Gminy Grodzisko Dolne.

Opis: Podkarpacka Jesień Jazzowa orga-
nizowana jest przez Wojewódzki Dom Kul-
tury w Rzeszowie pod honorowym patro-
natem Marszałka Województwa Podkar-
packiego. Głównym celem tego przedsię-
wzięcia jest promocja muzyki improwizo-
wanej oraz ukazanie szerszej publiczno-
ści aktywnych koncertowo ośrodków
kultury województwa podkarpackiego.
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JAZZ W OK-U – PODKARPACKIE
WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Termin: 17-19 listopada
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzy-
nie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

NOC W BIBLIOTECE
Termin: 18 listopada, godz. 17.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Opis: Impreza cykliczna skierowana do
dzieci i młodzieży. Hasłem tegorocznej edy-
cji będzie magia teatru.

JESIENNE SPOTKANIA TEATRALNE
W GIEDLAROWEJ
Termin: 18- 20 listopada
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOK w Giedlarowej
Opis: Wieczorne spektakle teatralne
w wykonaniu amatorskich i zawodowych
grup teatralnych z województwa podkar-
packiego.

WIECZÓR ANDRZEJKOWY
DLA DZIECI
Termin: 24 listopada
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzi-
sku Dolnym
Opis: Wróżby, gry i zabawy oraz dyskote-
ka dla dzieci.

ANDRZEJKI W MCK
Termin: 26 listopada
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku

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

„RADOŚNI WOLNOŚCIĄ
– WOLNI Z RADOŚCIĄ”
Termin: 11 listopada
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultu-
ry w Leżajsku

98. ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
Termin: 11 listopada
Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Organizator: Gmina Grodzisko Dolne

Opis: Są to uroczystości przed pomni-
kiem „Żywią i Bronią” w Grodzisku Mia-
steczku i na cmentarzu parafialnym pod
obeliskiem „Pamięci tych, którzy cierpie-
li i oddali swe życie za Ojczyznę” oraz
Msza Święta w Intencji Ojczyzny.

SARZYŃSKIE PIEROŻYCE
Termin: 12 listopada
Miejsce: Dom Kultury w Sarzynie
Organizator: DK w Sarzynie

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
Termin: 13 listopada
Miejsce: Ośrodek Kultury w Piskorowi-
cach
Organizator: GOK, Ośrodek Kultury w Pi-
skorowicach
Opis: Koncert patriotyczny poprzedzony
uroczystą Mszą Św. w intencji poległych
w obronie Ojczyzny, złożenie kwiatów
i apel poległych przy Dębie Katyńskim.
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SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
Czas: 6 grudnia
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej
Organizator: WDK w Kolonii Polskiej

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
– „FOTOSTREET”
Termin: 9 grudnia – 15 stycznia
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku – Filia nr 1, ul Mickiewicza 65
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna –
Filia Nr 1
Opis: Wystawa fotografii grupy fotografów
z Rzeszowa

PREMIERA MUSICALU
„ROMEO I JULIA”
– KONCERT DOBROCZYNNY
Termin: 11 grudnia
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOK w Giedlarowej

GRUDZIEŃ
MIĘDZYPOWIATOWY FESTIWAL
PIOSENKI „MIKOŁAJ”
Termin: 4 grudnia
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizator: GOK i GBP w Kuryłówce
Opis: Festiwal piosenki „Mikołaj” wrósł
na stałe w kalendarz imprez GOK. Feno-
men „Mikołaja” to przede wszystkim tra-
dycja, przecież każdy z nas jest ciągle
dzieckiem i lubi otrzymywać prezenty,
a tych podczas festiwalu nie brakuje za-
równo dla widzów, a przede wszystkim
dla uczestników. Przecież niecodziennie
wygrywa się rower górski czy tablet, ale
rywalizacja nie może przysłonić dobrej
zabawy i radości, którą powinny sprawiać
śpiewane piosenki. Z roku na rok przy-
jeżdża do nas coraz więcej talentów wo-
kalnych z nadzieją na zdobycie Grand Prix.
Zapewne nie inaczej będzie w tym roku.
Serdecznie zapraszamy.

KONKURS PLASTYCZNY DLA
DZIECI PH. „MOJA CHOINKA”
Termin: 5-19 grudnia
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżaj-
sku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publicz-
na w Leżajsku

MIKOŁAJKOWA BIBLIOTEKA
Termin: 6-30 grudnia
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Opis: Jest to akcja promująca czytelnic-
two wśród dzieci i młodzieży.

MIKOŁAJKI DLA DZIECI
Termin: 6 grudnia
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzi-
sku Dolnym
Opis: Gry i zabawy oraz mikołajkowe spo-
tkanie dla dzieci.

JARMARK ŚWIĄTECZNY
Termin: 15-16 grudnia
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku
Organizator: MCK w Leżajsku

PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI
RELIGIJNEJ
Termin: 18 grudnia
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

WIECZÓR ARTYSTYCZNY
„IDĄ, IDĄ ŚWIĘTA...”
Termin: 18 grudnia
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: W dniu tym spotykają się i prezen-
tują na scenie wszystkie zespoły i koła
zainteresowań działające pod patronatem
Ośrodka Kultury. Na program tego niezwy-
kłego wieczoru składają się kolędy i pa-
storałki w wykonaniu Młodzieżowej Ka-
peli Ludowej, Zespołu Śpiewaczego „Wio-
la” z Chodaczowa, wigilijno-noworoczne
widowiska obrzędowe przedstawiane
przez zespoły regionalne „Grodziszczoki”
i „Leszczynka” oraz zaproszone kapele
i zespoły z innych miejscowości.

Opis: Premiera musicalu realizowanego
przez młodzież i dorosłych z terenu gminy
Leżajsk połączona ze zbiórką środków dla
dzieci z terenu gminy Leżajsk potrzebują-
cych wsparcia. Reżyseria: Henryk Hrynie-
wicki – aktor Teatru „Maska” w Rzeszo-
wie, scenariusz: Marek Krauz, przygoto-
wanie wokalne: Anna Czenczek – dyrek-
tor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszo-
wie, choreografia: Magdalena Cwynar.

WYSTAWA POKONKURSOWA
Termin: 19 -30 grudnia
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna
w Leżajsku

WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH
W TERENU GMINY LEŻAJSK
Termin: 21 grudnia
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOPS, KGW, GOK w Gie-
dlarowej
Opis: Tradycyjna wieczerza wigilijna dla
osób samotnych z terenu gminy Leżajsk
połączona dzieleniem się opłatkiem
i wspólnym śpiewaniem kolęd.

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

PROMOCJA ALMANACHU
LEŻAJSKIEGO
Termin: 20 grudnia godz. 17.00
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Towarzystwo Miłośników
Ziemi Leżajskiej

Część kulturalną opracowała:
Natalia Nowicka

Reżyser musicalu

Henryk Hryniewicki
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PAŹDZIERNIK
JESIENNE ZAWODY SPININGOWE
Termin: 16 października
Miejsce: San-Rzuchów
Organizator: Polski Związek Wędkarski
Koło nr 18 „San” w Leżajsku

LISTOPAD
II GRAND PRIX PODKARPACIA
KADETÓW
Termin: 5 listopada
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizator: Podkarpacki Okręgowy
Związek Tenisa Stołowego, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej
Sarzynie, Pariafialny Uczniowski Klub
Sportowy „Arka” przy Parafii Rzymsko-
Katolickiej w Łętowni.

IMPREZY SPORTOWE
XI MIĘDZYNARODOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Termin: 4 grudnia
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, Miasto i Gmi-
na Nowa Sarzyna, Powiat Leżajski
Opis: Turniej będzie rozgrywany systemem turniejowym w kategorii młodzik z udzia-
łem drużyn piłkarskich z terenu powiatu leżajskiego oraz drużyn z Ukrainy. Impreza ma
na celu popularyzację współzawodnictwa oraz wymianę doświadczeń szkoleniowo-
wychowawczych przez trenerów i działaczy sportowych.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ
SZACHOWY DLA DZIECI,
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
O PUCHAR STAROSTY
LEŻAJSKIEGO
Termin: 4 grudnia, godz. 10.00
Miejsce: Leżajsk (SP Nr 1)
Organizator: Uczniowski Klub Sporto-
wy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Le-
żajsku
Opis: Uczestnicy turnieju mają możli-
wość sprawdzenia swoich umiejętności
w tej królewskiej grze. Wszyscy otrzy-
mują mikołajkowe paczki oraz drobne
upominki ufundowane przez sponsorów.
Co roku w zmaganiach szachowych
biorą udział zawodnicy nie tylko z tere-
nu powiatu leżajskiego.

INAUGURACJA XII MISTRZOSTW
MIASTA I GMINY
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
Termin: 10 grudnia
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, Mia-
sto i Gmina Nowa Sarzyna.

GRUDZIEŃ
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ W KATEGORII MŁODZIK
Termin: 3 grudnia
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Powiatowe Zrzeszenie
Zespołów Sportowych w Leżajsku, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej
Sarzynie
Opis: Uczestnikami piłkarskich rozgrywek
są drużyny chłopców reprezntujące po-
szczególne gminy wchodzące w skład Po-
wiatu Leżajskiego.

Opis: W zawodach w grach singlowych
będą rywalizować najlepsi zawodnicy
podkarpackich klubów: dziewczęta
i chłopcy urodzeni w 2002 r. lub młodsi
– o punkty rankingowe i prawo gry
w II Grand Prix Polski.

Część sportową opracowała:
Aurelia Kryla
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PORADNIK

bezrobotnego

- INFORMACJA -
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje,

że od października br.
podejmuje współpracę z agencją zatrudnienia

w celu doprowadzenia osób
długotrwale bezrobotnych
do podjęcia zatrudnienia.

Działaniami aktywizacyjnymi zostanie objęta grupa 300 osób bez-
robotnych, wobec których ustalony został II lub III profil pomocy.

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku

w godzinach 7.30-15.00

Co to jest bon
na zasiedlenie
dla bezrobotnego
do 30 roku życia?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną do
30 roku życia to możesz ubiegać
się o bon na zasiedlenie, który sta-
nowi gwarancję przyznania środ-
ków finansowych na pokrycie
kosztów zamieszkania w związku
z podjęciem zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej poza miejscem do-
tychczasowego zamieszkania.

na rynku pracy oraz indywidual-
nego planu działania ustalonego
z Twoim doradcą w urzędzie.

Starosta może przyznać Ci bon
na zasiedlenie w związku z podję-
ciem, poza miejscem dotychcza-
sowego zamieszkania, zatrudnie-
nia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej, jeżeli:
� za ich wykonywanie będziesz

osiągał wynagrodzenie lub przy-
chód w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za
pracę brutto miesięcznie oraz
z tego tytułu podlegał ubezpie-
czeniom społecznym;

� odległość od miejsca dotychcza-
sowego zamieszkania do miej-
scowości, w której zamieszkasz
w związku z podjęciem zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej
wynosi co najmniej 80 km lub
czas dojazdu do tej miejscowo-

ści i powrotu do miejsca dotych-
czasowego zamieszkania prze-
kracza łącznie co najmniej 3 go-
dziny dziennie;

� będziesz pozostawał w zatrud-
nieniu, innej pracy zarobkowej
lub prowadził działalność przez
okres co najmniej 6 miesięcy
w ciągu 8 miesięcy od dnia pod-
pisania umowy z Urzędem.

Zgodnie z wytycznymi obowią-
zującymi w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Leżajsku bon na zasiedle-
nie może być przyznany do wyso-
kości 7 200,00 zł.

Jakie są obowiązki
wynikające
z otrzymanego
bonu?

Jeśli otrzymasz bon na zasiedle-
nie, zobowiązany zostaniesz:
� do 30 dni od dnia otrzymania

bonu dostarczyć do powiatowe-
go urzędu pracy dokument po-
twierdzający podjęcie zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej
i oświadczenie o spełnieniu wa-
runku dotyczącego odległości
od miejsca dotychczasowego
zamieszkania do miejsca wyko-
nywania pracy;

� do 7 dni, odpowiednio od dnia
utraty zatrudnienia, innej pra-
cy zarobkowej lub zaprzestania
wykonywania działalności go-
spodarczej i od dnia podjęcia
nowego zatrudnienia, innej pra-
cy zarobkowej lub działalności
gospodarczej, przedstawić po-
wiatowemu urzędowi pracy
oświadczenie o utracie zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej
lub zaprzestaniu wykonywania
działalności gospodarczej i pod-
jęciu nowego zatrudnienia, in-
nej pracy zarobkowej lub dzia-
łalności gospodarczej oraz
oświadczenie o spełnieniu wa-
runku dotyczącego odległości
od miejsca dotychczasowego
zamieszkania do miejsca wyko-
nywania pracy;

� do 8 miesięcy od dnia otrzyma-
nia bonu udokumentować po-
zostawanie w zatrudnieniu, po-
siadanie innej pracy zarobkowej
lub prowadzenie działalności
gospodarczej przez okres 6 mie-
sięcy.

W przypadku niewywiązania się
z powyższych obowiązków bę-
dziesz zobowiązany do określonej
w przepisach prawa zwrotu kwo-
ty bonu w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania starosty.

Jakie są warunki
przyznania
bezrobotnemu bonu
na zasiedlenie?

Przyznanie wsparcia jest uzależ-
nione od profilu pomocy, który
zostanie ustalony w wyniku anali-
zy Twojej sytuacji i Twoich szans

na zasiedleniena zasiedleniena zasiedleniena zasiedlenie

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Po pierwsze, możemy zlecić za-
łatwienie wszelkich formalności
firmie pogrzebowej. Za odpowied-
nią opłatą, zakład pogrzebowy
zajmie się sprawami prawnymi,
a także transportem zwłok. Nale-
ży pamiętać, że w takim przypad-
ku konieczne będzie wydanie
przez nas upoważnienia dla domu
pogrzebowego.

Po drugie, możemy sami spro-
wadzić zmarłego do kraju. Poni-
żej przedstawiamy Państwu całą
procedurę związaną ze sprowa-
dzeniem ciała z zagranicy.

Na wstępie należy zaznaczyć, że
prawo do sprowadzenia zmarłe-
go ma jego najbliższa rodzina,
a więc: małżonek, dzieci, wnuki,
prawnuki, rodzice, dziadkowie,
pradziadkowie, a także rodzeń-
stwo, ciotki, stryjowie.

Na sprowadzenie zwłok i szcząt-
ków wymagane jest pozwolenie Sta-
rosty właściwego ze względu na
miejsce, w którym zwłoki i szczątki
mają być pochowane. Pozwolenie
jest wydawane po porozumieniu
z właściwym państwowym powiato-
wym inspektorem sanitarnym.

Miejsce załatwienia
w Powiecie Leżajskim:
Starostwo Powiatowe

w Leżajsku,
Wydział Edukacji, Zdrowia,

Kultury i Promocji,
ul. M. C. Skłodowskiej 8,

tel. (17) 240 45 71

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie pozwole-

nia na sprowadzenie zwłok lub
szczątków lub urny z prochami
(do pobrania ze strony internetowej
Starostwa Powiatowego w Leżaj-
sku).

2. Akt zgonu lub inny dokument
urzędowy stwierdzający zgon oraz
określający przyczynę zgonu oraz
jego tłumaczenie na język polski
(w przypadku nieokreślenia przy-
czyny zgonu w w/w dokumentach
do wniosku dołącza się dokument
urzędowy stwierdzający wyklucze-

– jak załatwić sprawę?

Jeżeli ktoś z bliskich
zmarł poza granicami na-
szego kraju, a chcieliby-
śmy sprowadzić ciało do
Polski, mamy dwie możli-
wości do wyboru.

nie jako przyczyny zgonu choro-
by zakaźnej wymienionej w prze-
pisach wydanych na podstawie art.
9 ust. 3a ustawy) oraz jego tłuma-
czenie.

3. Oświadczenie lub pełnomoc-
nictwo osoby uprawionej do po-
chowania zmarłego upoważniają-
ce firmę pogrzebową do załatwie-
nia w jej imieniu wszelkich formal-
ności związanych z transportem
i pochówkiem zmarłego, w przy-
padku gdy z wnioskiem o wydanie
pozwolenia ubiega się w/w firma.

Miejsce złożenia dokumentu:
Starostwo Powiatowe

w Leżajsku
- Punkt Obsługi Interesanta

ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk

Opłaty: Zwolnione z opłaty
skarbowej.

Termin i załatwianie: Nie-
zwłocznie, nie później niż w ter-
minie 3 dni od dnia otrzymania
wniosku.

Kiedy uzyskamy już zgodę Sta-
rosty potrzebna nam będzie zgo-
da na przetransportowanie zwłok
od KONSULA, mającego swoją
placówkę na terenie kraju, w któ-
rym umarł nasz bliski.

Konsul wydaje pisemne za-
świadczenie na przewiezienie do
kraju trumny ze zwłokami ludzki-
mi lub urny z prochami ludzkimi.
Wydanie zaświadczenia podlega
opłacie konsularnej ustalonej
zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Spraw Zagranicznych z dnia
14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat
konsularnych (Dz.U. z 2003 r. Nr
156, poz. 1530, z późn. zm.).

W celu uzyskania zaświadcze-
nia na przewiezienie do Polski
zwłok ludzkich lub prochów ludz-
kich należy złożyć w konsulacie
następujące dokumenty (doku-
menty wspólne dla obydwu przy-
padków):

1. Wniosek o wydanie przez
konsula zaświadczenia na przewóz
zwłok/prochów ludzkich; wniosek
musi być wypełniony przez człon-
ka rodziny lub inną osobę zajmu-
jącą się transportem zwłok do
Polski; formularz wniosku można
uzyskać w konsulacie.

2. Oryginał aktu zgonu odpo-
wiednio zalegalizowany lub opa-
trzony klauzulą „Apostille”
(o szczegóły należy dowiadywać się
bezpośrednio we właściwym konsu-
lacie).

3. Pozwolenie właściwego Sta-
rosty (lub prezydenta miasta) ze
względu na planowane miejsce
pochowania zwłok/prochów
w Polsce; pozwolenie może zostać
przekazane do konsulatu faksem.

4. Zezwolenie miejscowych
władz na wywiezienie zwłok/pro-
chów z terytorium kraju/właściwe-
go stanu lub powiatu, jeżeli takie
zezwolenie jest wymagane przez
miejscowe przepisy (o szczegóły
należy dowiadywać się bezpośrednio
we właściwym konsulacie).

Poza w/w dokumentami do
sprowadzenia zwłok ludzkich lub
prochów ludzkich wymagane są
odrębne dla każdego przypadku
informacje, a mianowicie:
� do sprowadzenia zwłok ludz-

kich potrzebne jest także:
1. Zaświadczenie, wystawione

przez dom pogrzebowy przygoto-
wujący trumnę do transportu,
stwierdzające, że zwłoki zostały
zabalsamowane przygotowane do
przewozu zgodnie z miejscowymi
przepisami oraz zostały umiesz-
czone w hermetycznie (szczelnie)
zamkniętej metalowej trumnie,
która nie zawiera niczego poza
wspomnianymi zwłokami.

2. W przypadku nieokreślenia
przyczyny zgonu w akcie zgonu

lub innym dokumencie urzędo-
wym stwierdzającym zgon, do
wniosku należy dołączyć doku-
ment urzędowy stwierdzający wy-
kluczenie jako przyczyny zgonu
choroby zakaźnej (o szczegóły na-
leży dowiadywać się bezpośrednio
we właściwym konsulacie).

�  do sprowadzenia prochów
ludzkich potrzebne jest także:

1. Zaświadczenie stwierdzające,
że prochy ludzkie zostały umiesz-
czone w hermetycznie (szczelnie)
zamkniętym, odpornym na uszko-
dzenia pojemniku, który nie za-
wiera niczego poza wspomniany-
mi prochami ludzkimi.

2. Zaświadczenie o dokonaniu
kremacji, zawierające dane perso-
nalne osoby, której zwłoki zostały
spopielone.

Poszczególne kraje mogą mieć
różne przepisy i różne wymagania
formalne, w związku z powyższym
o szczegóły należy dowiadywać się
bezpośrednio we właściwym kon-
sulacie.

Transport zwłok jest możliwy
wyłącznie za pośrednictwem
uprawnionych do tego firm prze-
wozowych i ich przedstawicieli.

Jeśli rodzina nie jest w stanie
pokryć kosztu sprowadzenia cia-
ła do Polski, zmarły może zostać
pochowany na terenie kraju,
w którym nastąpiła śmierć. Na
koszt gminy i zgodnie z obowią-
zującymi w niej zwyczajami.

Sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich
zza granicy w celu ich pochowania
Sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich
zza granicy w celu ich pochowania
Sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich
zza granicy w celu ich pochowania
Sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich
zza granicy w celu ich pochowania
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1. Komin systemowy wraz z przy-
łączem oraz instalacja spalinowa
są wyrobem budowlanym.

Przestrzegaj podstawowych za-
sad projektowania, instalacji
i użytkowania, które określone są
w polskich przepisach budowla-
nych i pożarowych.

2. Komin i elementy instalacji
spalinowej muszą być wykonane
z materiałów niepalnych.

Zarówno przepisy, jak i Twój
zdrowy rozsądek wskazują, że tam
gdzie zachodzi proces spalania
muszą być zachowane podstawo-
we zasady bezpieczeństwa poża-
rowego.

3. Komin działa poprawnie je-
dynie przy właściwej wentylacji.

Zadbaj o poprawny bilans ilo-
ści powietrza nawiewanego i wy-
wiewanego niezbędnego do pra-
widłowego i efektywnego proce-
su spalania w urządzeniu grzew-
czym oraz odprowadzania spalin.

4. Zawód kominiarza spełnia
wyższe funkcje użyteczności pu-
blicznej.

Kominiarz chroni zdrowie i za-
pewnia bezpieczeństwo mieszkań-
com. Jego profesja i działalność

spełnia wymogi zawodu zaufania
publicznego.

5. Komin, instalację spalinową
oraz przewody wentylacyjne nale-
ży poddawać okresowej kontroli
oraz czyszczeniu przez uprawnio-
nego kominiarza.

Profesjonalna kontrola komi-
niarska to nie tylko konieczna for-
malność lecz główna zasada Two-
jego bezpieczeństwa, zapobiega
zaczadzeniom, pożarom, spełnia
jeden z podstawowych warunków
ubezpieczenia domu.

6. Elementy komina i przewo-
dów spalinowych muszą być ozna-
kowane w sposób określający ich
parametry i przeznaczenie oraz
winny posiadać znak bezpieczeń-
stwa CE.

Znakowanie elementów jest
obowiązkiem i gwarantem bezpie-
czeństwa świadczącym o uzyska-
niu przez produkt wymaganych
certyfikatów.

7. Prawidłowo działająca wen-
tylacja grawitacyjna jest gwaran-
tem zdrowego domu.

Wentylacja grawitacyjna działa
nieprzerwanie bez względu na
awarie systemów zasilania stwa-

rzając właściwy klimat do pracy
i wypoczynku.

8. Komin i kocioł stanowią je-
den układ energetyczny.

Właściwie zaprojektowany do
rodzaju i parametrów współpra-
cującego urządzenia grzewczego
komin, stosowanie właściwych ja-
kościowo paliw, przestrzeganie
instrukcji eksploatacji urządzeń
grzewczych oraz ich okresowe ser-
wisowanie gwarancją właściwej
pracy całego układu grzewczego.

9. Komin powinien posiadać
odpowiednie zabezpieczenie przed
działaniem niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych.

Stosowanie właściwych nasad
oraz osłon kominowych poprawia

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Sarzyna zajmie się promocją wi-
kliniarstwa jako elementu tożsa-
mości i źródła utrzymania miesz-
kańców gminy Nowa Sarzyna.
W ramach projektu odbędą się
m.in. warsztaty wikliniarskie dla
dorosłych i dzieci w wieku przed-
szkolnym, utworzona zostanie

Zaproœ kominiarza
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo poważne
zagrożenia dla życia i zdrowia mogą czaić się w na-
szych domowych kominach. Każdego roku w Polsce ma
miejsce kilka tysięcy pożarów sadzy w kominie. Warto
więc zapoznać się z najważniejszymi zasadami dotyczą-
cymi zarówno budowy kominów, jak i prawidłowej eksplo-
atacji przewodów kominowych oraz ich konserwacji.

10 przykazań
dobrego komina

skuteczność działania komina
oraz zabezpiecza przed nieko-
rzystnym działaniem warunków
atmosferycznych.

10. Prawidłowo zaprojektowany,
wykonany i eksploatowany komin
lub instalacja spalinowa są gwa-
rantem bezpieczeństwa, uzyskiwa-
nia oszczędności i dbałości o śro-
dowisko.

Stowarzyszenie KOMINY
POLSKIE rekomenduje stosowa-
nie rozwiązań i produktów wyłącz-
nie profesjonalnych producentów
i wykonawców.

Źródło informacji:
www.izbakominiarzy.pl

strona internetowa poświęcona
wikliniarstwu oraz wystawa wyro-
bów z wikliny.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lo-
kalnych „Benefactum” zabierze
nas w „Podróż przez historię
II wojny światowej”. Realizatorzy
projektu przypomną wydarzenia
z tamtego okresu jakie, miały miej-

sce w Łętowni tj. utworzenie obo-
zu jenieckiego dla polskich żołnie-
rzy i niemieckiego sztabu wojsko-
wego oraz budowę linii kolejowej
mającej połączyć poligon Luftwaf-
fe w Górnie z linią kolejową Prze-
worsk – Rozwadów. Zaplanowa-
no organizację gier terenowych
oraz konkursu o tematyce histo-
rycznej dla młodzieży, a także
konferencję mającą na celu upa-
miętnienie wydarzeń II wojny
światowej.

W Opaleniskach Stowarzysze-
nie Rozwoju Wiosek Opaleniska,
Podlesie, Zmysłówka pragnie
zwrócić uwagę mieszkańców, głów-
nie dzieci i młodzieży na piękno
otaczającej okolicę przyrody. Za-
interesowani wezmą udział m.in.
w ciekawych warsztatach przyrod-
niczych, z których część zaplano-

wano na terenie Rezerwatu Przy-
rody Zmysłówka.

Czwarta organizacja – Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Wólka
Grodziska zamierza udokumento-
wać historię miejscowości oraz jej
mieszkańców z pomocą starych
fotografii. W projekcie przewi-
dziano m.in. warsztaty fotograficz-
ne, spotkania międzypokolenio-
we, stałą ekspozycję zgromadzo-
nych fotografii a także wydanie
lokalnego kalendarza na rok 2017.

Zachęcamy mieszkańców wy-
mienionych miejscowości do udzia-
łu w przedsięwzięciach, a wszyst-
kich zainteresowanych do śledze-
nia profilu Fundacji Fundusz Lo-
kalny w Leżajsku na Facebooku,
gdzie będzie można znaleźć rela-
cje z ważniejszych wydarzeń.

LSR

W czerwcu Fundacja Le-
żajskiego Stowarzysze-
nia Rozwoju przyznała
dotacje w ramach pro-
gramu „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Funda-
cji Wolności. W tym roku 4 dofinansowane przez Funda-
cję projekty zostaną zrealizowane na terenie Powiatu
Leżajskiego.

Zadzia³aj¹ Lokalnie
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W uroczystości otwarcia Piłkar-
skiego Przedszkola Legia Soccer
Schools, które odbyło się na Sta-
dionie Miejskim w Leżajsku wzię-
ło udział około 200 osób, w tym
podopieczni przedszkola wraz
z rodzinami, adepci Klubu Piłkar-
skiego Sparta Leżajsk, sympatycy
Mistrza Polski oraz zaproszeni
goście, wśród których znaleźli się
przedstawiciele Legii Warszawa
manager projektu Marcin Hara-
simowicz, koordynator sportowy
piłkarskich przedszkoli w Legii
Warszawa Daniel Jezierski a tak-
że Starosta Leżajski Marek Śliż,
Wicestarosta Zdzisław Leśko,
Burmistrz Leżajska Ireneusz Ste-
fański, Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Leżajsku Wojciech Surma oraz
Dyrektor Zespołu Szkół Liceal-
nych im. B. Chrobrego w Leżaj-
sku Zbigniew Trębacz.

Wymienieni goście wraz z Pre-
zesem Klubu Piłkarskiego Sparta
Leżajsk Waldemarem Tłuczkiem
dokonali uroczystego przecięcia
wstęgi, co zainaugurowało otwar-
cie piłkarskiego przedszkola w na-
szym mieście.

Stadion Miejski w Leżajsku
w niedzielne popołudnie gwarem
przypominał stadion Legii War-
szawa przy ul. Łazienkowskiej.
Zabrzmiał nieformalny hymn ki-
biców Legii Warszawa „Sen

o Warszawie” Czesława Niemena,
zostały odpalone race w barwach
Legii, jak również zawitał miś Ka-
zek – oficjalna maskotka Legia
Soccer Schools, po czym rozpo-
częły się treningi trzech grup ma-
łych legionistów, którzy z wielkim
zapałem i pasją wykonywali kolej-
ne zadania przygotowane przez
swoich szkoleniowców. Po inten-
sywnym treningu przedszkolaki
otrzymały upominki od przedsta-
wicieli Legii Warszawa. Radości
nie było końca. Młodzi legioniści
z niecierpliwością oczekują na ko-
lejne treningi, które odbywać się
będą na obiektach sportowych
przy Zespole Szkół Licealnych
w Leżajsku.

Całemu wydarzeniu towarzy-
szyła wspaniała atmosfera. Dla
dzieci zorganizowano liczne

Otwarcie Pi³karskiego Przedszkola Legia Schools

W niedzielę 11 września br.
odbył się pierwszy trening
Piłkarskiego Przedszkola
Legii Warszawa w Leżajsku,
które jest rezultatem part-
nerstwa Legia Soccer Scho-
ols z Klubem Piłkarskim
Sparta Leżajsk. W treningu
przeprowadzonym przez tre-
nerów z certyfikatem Legii
Warszawa uczestniczyło bli-
sko 50 przedszkolaków.

atrakcje, wśród których znalazły
się strefy umiejętności, dmucha-
ne zjeżdżalnie, kule na wodzie
oraz trampoliny. Ogromną ra-
dość, przyniósł wszystkim udział
w festiwalu kolorów oraz w eks-
cytującej grze w dmuchanych ku-
lach bumper ball. Wszyscy mogli
degustować potrawy z grilla, jak

również lody, popcorn, gofry czy
watę cukrową.

Warto zaznaczyć, że dla pod-
opiecznych przedszkola przewi-
dziane są wyjazdy do Warszawy na
mecze Mistrza Polski, jak również
na stadion Legii, gdzie będą cze-
kały dla małych legionistów licz-
ne atrakcje. IM

Fot: Oktawian Kycia

Zarząd Klubu Piłkarskiego Sparta Leżajsk, składa serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy wsparli inicjatywę powstania

Piłkarskiego Przedszkola Legia Soccer Schools w Leżajsku.
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Złoty medal w kategorii młodzi-
czek zdobyła Zuzanna Flis, a jej
koleżanka Karolina Kozyra – brą-
zowy. Wśród młodzików nie miał
sobie równych Sebastian Stachu-
la, który wywalczył kolejny złoty
medal dla Azalii. Bardzo dobrze
pojechały również juniorki młod-
sze w Otwartych Mistrzostwach

KS Smak-Górno-Poltino
Azalia Brzóza Królewska
znów triumfuje
Kolarki i kolarze Klubu Smak-
Górno Poltino Azalia Brzóza
Królewska znów mogą pochwalić
się spektakularnymi sukcesami.
Podczas odbywających się
w Oświęcimiu Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików i Otwar-
te Mistrzostwa Małopolski w jeź-
dzie indywidualnej na czas za-
wodniczki i zawodnicy Klubu
zdobyli cztery medale.

Małopolski. Kinga Kalembkiewicz
zdobyła tytuł Mistrzyni Małopol-
ski, a jej młodsza koleżanka Bry-
gida Piersiak uplasowała się na
czwartej pozycji. Również podczas
tegorocznych Górskich Szoso-
wych Mistrzostw Polski w Wyso-
wej Zdroju, które odbyły się 27-
28 sierpnia br. świetnie zaprezen-

A jak ocenia swoją jazdę
Kinga Kalembkiewicz?

- Byłam bardzo dobrze przygotowana do mistrzostw
przez trenera. Tuż po starcie jechało mi się bardzo
ciężko. Zdawałam sobie sprawę, że nie mogę za-
wieść trenera, swoich bliskich i kibiców. Do tego
doszło zdenerwowanie i lekka trema, ale
w miarę pokonywania dystansu czułam się
coraz lepiej. Narzuciłam mocne tempo na
podjazdach, aby zmęczyć przeciwniczki. 5 km
przed metą czułam się bardzo dobrze i myślałam
tylko o tym, aby nie zawiódł mnie rower. Na ostatnim podjeździe moc-
no zaatakowałam i pozostawiłam resztę zawodniczek w tyle, co za-
pewniło mi wjazd na metę bez zagrożenia z ich strony i zdobycie dru-
giego złotego medalu w mojej niedługiej, bo trzyletniej karierze.

towały się zawodniczki Klubu.
W kategorii juniorek młodszych
Kinga Kalembkiewicz odniosła po
raz kolejny spektakularne zwycię-
stwo, zdobywając Mistrzostwo
Polski, a Brygida Piersiak w kla-
syfikacji generalnej uplasowała się
na 8. pozycji. Wyścig przebiegał na
bardzo wymagającej trasie z ostry-
mi, długimi podjazdami. Dodat-
kowym utrudnieniem była wyso-
ka temperatura, sięgająca 30OC.

Na ostatni podjeździe wiodącym
do mety, która znajdowała się pod
Ośrodkiem Uzdrowiskowym
„Biawena”, Kinga Kalembkiewicz
zaatakowała i z bezpieczną prze-
wagą finiszowała jako zwyciężczy-
ni tego niezwykle trudnego wyści-
gu. Rok młodsza od swojej kole-
żanki, Brygida Piersiak wystartu-
je ponownie w w/w mistrzostwach
w przyszłym roku.

Stanisław Zygmunt

Wyniki turnieju w tenisie sto³owym

„Nowa Sarzyna 2016”
„NOWA SARZYNA 2016” to ko-
lejny organizowany przez
PUKS Arka Łętownia oraz MO-
SiR Nowa Sarzyna i POZTS
w Rzeszowie turniej teni-
sa stołowego wprowadzają-
cy w nowy sezon.

Mimo wczesnej pory do walki
o puchar stanęło 24 wędkarzy,
w tym trzech juniorów. Wyniki
prawie pięciogodzinnej rywaliza-
cji przedstawiają się następująco:
I miejsce – Roman Noga (10760
pkt), II miejsce – Zbigniew Szczęch
(7720 pkt), III miejsce – Stanisław

Fot.: Marek Wołek

Zawody Wêdkarskie o Puchar Starosty Le¿ajskiego Czop (6760 pkt), który otrzymał
puchar także za największą zło-
wioną rybę był to karp o wymia-
rach 48 cm i wadze 2,18 kg.
W imieniu Starosty puchary wrę-
czył Prezes Koła PZW nr 37
„Pstrąg” Roman Matuszek.

Zawody zakończono wspólnym
pieczeniem kiełbasy. Za ufundo-
wanie pucharów Zarząd Koła
Wędkarskiego nr 37 „Pstrąg”
w Grodzisku Dolnym składa ser-
deczne podziękowania dla Staro-
sty Leżajskiego.

Andrzej Sigda

7 sierpnia br. nad zbiornikiem wodnym „Czyste” w Grodzisku
Dolnym, Koło Wędkarskie nr 37 „Pstrąg” z Grodziska Dolnego
zorganizowało zawody wędkarskie o Puchar Starosty Leżaj-
skiego.

Zawody odbyły się pod patro-
natem Starosty Leżajskiego Mar-
ka Śliża i Burmistrza Nowej Sa-
rzyny Andrzeja Rychla. W sobo-
tę, 27 sierpnia, w hali MOSiR-u
wystartowali zawodnicy, z któ-
rych najmłodszy miał 7, a najstar-
szy 75 lat.

Wśród nagrodzonych uczest-
ników Turnieju znaleźli się człon-
kowie PUKS Arka Łętownia:
Marcin Doktor (I miejsce w kat.
młodzików), Krystian Kołodziej
(II miejsce w kat. młodzików),
Wiktoria Kolano (III miejsce
w kat. młodziczek), Michał Klo-

cek (I miejsce w kat. gimnazjum),
Marcin Węglarz (V miejsce w kat.
gimnazjum) i Łukasz Madej
(V miejsce w kat. OPEN)

Puchar dla najlepszego zawod-
nika w kategorii 50+ otrzymał Wie-
sław Urbanik z Leżajska. Upomi-
nek dla najmłodszego uczestnika
otrzymali urodzeni w 2009 roku:
Szymon Flaumenhaft z Jarosławia
i Miłosz Mazurkiewicz z Leżajska.
Upominek dla najstarszego zawod-

nika otrzymał Mieczysław Walec ze
Stalowej Woli. Otwarcia turnieju
dokonał Członek Zarządu Powia-
tu Leżajskiego Lucjan Czenczek,
zaś najlepszym zawodnikom nagro-
dy wręczali: Burmistrz Nowej Sa-
rzyny Andrzej Rychel, sędzia tur-
nieju i członek władz POZTS Hen-
ryk Oleksiuk, prezes PUKS Arka
Łętownia Jan Sum. Funkcję drugie-
go sędziego turnieju pełnił Marek
Worek – wiceprezes POZTS. Licz-
ne nagrody oraz poczęstunek dla
wszystkich uczestników ufundowali:
Starosta Leżajski, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna oraz
Arka Łętownia. Wszystkim dar-
czyńcom w imieniu organizatorów
i uczestników turnieju serdecznie
dziękujemy.

Jan Sum
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Islandia długo pozostawała na
uboczu szlaków turystycznych,
a jedynymi obcokrajowcami, któ-
rzy tu docierali byli marynarze
statków rybackich. I nic w tym
dziwnego – z wyspy oddalonej
o 800 km od Szkocji i ok. 1000 km
od Norwegii najbliżej jest na
Grenlandię – tylko 290 km! Dzi-
siaj na Islandię latają tanie linie
lotnicze, a z Londyńskiego Heath-
row to tylko trzy godziny lotu
w wygodnym fotelu nowoczesne-
go samolotu. Może dziwić, że to,
co kiedyś odstraszało podróżni-
ków dzisiaj jest wielką atrakcją.
Smagane porywistym wiatrem
rozległe przestrzenie, ośnieżone
wulkany, głośne fumarowe, efek-
towne gejzery i najpiękniejsze wo-
dospady stały się celem podróży
do kraju leżącego na granicy Oce-
anu Arktycznego i Atlantyckiego.
Dzisiaj turystom nie przeszkadza
nawet to, że w czasie kalendarzo-
wego lata temperatura rzadko
przekracza 15OC.

Za oknami samolotu roztacza
się niekończąca się szarość chmur.
Fotel lekko drży, a skrzydła wygi-
nają się pod naporem wiatru. Co
chwilę odrywam wzrok od prze-
wodnika, by ustabilizować „we-
wnętrzny żyroskop”. Na wszelki
wypadek sprawdzam, czy w opar-
ciu siedzenia nie zabrakło awaryj-
nej torebki. Świadomość, że jest –
przynosi mi ulgę. W samolocie
panuje złowieszcza cisza Po kilku-
nastu minutach słychać charakte-
rystyczny gong i gaśnie kontrolka
zapiąć pasy. Po samolocie przele-
ciał jeden wielki oddech ulgi. Ko-
niec turbulencji. Zaczynają się
rozmowy, a ja przewracam ko-
lejną kartkę przewodnika.

Islandia to nie tylko wspaniała
natura. To kraj niezwykły pod wie-
loma względami. Na przykład na-
zwiska Islandczyków są tworzone
od imienia ojca. Po narodzinach
rodzice nadają dziecku imię, a na-
zwisko tworzy się dołączając do
imienia ojca końcówkę oznacza-
jącą syna (son) lub córkę (dottir).
W ten sposób w rodzinie złożonej

Podróż 41

z ojca, matki i dwojga dzieci prze-
ciwnej płci każda osoba będzie
miała inne nazwisko. Książki te-
lefoniczne układa się alfabetycz-
nie, ale według imion. Wszyscy
zwracają się do siebie po imieniu,
nawet przy oficjalnych spotka-
niach. 1/3 społeczeństwa uczestni-
czy w programie oddawania swo-
ich genów, tworząc bazę genową
Islandczyków – dla przyszłych po-
koleń. Ze względu na tanią ener-
gię geotermalną Islandia to jedy-
ne miejsce w Europie, gdzie ho-
duje się banany w szklarniach.
Praktycznie 100% Islandczyków
umie czytać i pisać, a na wyspie
wydaje się najwięcej książek i ga-
zet w przeliczeniu na mieszkańca.
Złośliwi mówią, że jeśli ktoś na
Islandii nie czyta książek, to na
pewno... sam je pisze.

Zniżamy lot, pod nami jałowa,
pusta przestrzeń. Można odnieść
wrażenie, że był to lot kosmiczny
i że zaraz postawimy pierwsze kro-
ki na jakiejś odległej planecie, gdzie

atmosfera jest wyjątkowo czysta,
a bezkresną powierzchnię zajmują
chropowate, bure skały. Pola lawy
i połacie szarego piachu ciągną się
kilometrami. Teraz już wiem, dla-
czego właśnie tutaj astronauci
Amerykańcy przed misją Apollo
ćwiczyli lądowanie na księżycu.

Lądujemy na niewielkim lotni-
sku Keflavik odległym kilkadzie-
siąt kilometrów od stolicy. Wypo-
życzamy samochód i ruszamy
w stronę najbardziej na północ wy-
suniętej stolicy świata. Po kilku
kilometrach zatrzymujemy w skle-
pie spożywczym należącym do
popularnej, taniej sieci Bonus
z charakterystyczną świnką w
logo, by zrobić zapasy na dalszą
podróż. Kiedy w sklepie z trudem
pokonujemy zawiłości islandzkie-
go języka, z pomocą przychodzi
nam Polka mieszkająca kilkana-
ście lat na Islandii. Dzięki jej po-
mocy szybko na półkach wychwy-
tujemy regionalne, interesujące
nas potrawy. Obok koniny, jagnię-

ciny, baraniny czy suszonych ryb,
znajdujemy mięso wieloryba
i jedną z najbardziej ekstremal-
nych potraw świata – Hakarl,
o którym nieco później.

Droga z lotniska do Reykjavi-
ku wiedzie przez tajemniczy, su-
rowy niemal złowieszczy krajobraz
wulkaniczny. Roślinność jest zni-
koma: porosty, mchy i trawy.
W oddali tylko ośnieżone wznie-
sienia. Wciąż nie widać zabudo-
wań stolicy, a przecież mieszka
w niej 117 tysięcy osób, blisko po-
łowa ludności wyspy. Reykjavik to
najstarsze miasto na wyspie. Za-
łożone przez wikinga Ingolfura
Arnarsona ok. 870 roku, i nazwa-
ne przez niego Reykjavik czyli
„Zatoka Dymów” z powodu dy-
mów unoszących się nad okolicz-
nymi gorącymi źródłami.

Szybko odnajdujemy nasz kolo-
rowy domek w szeregowej drew-
nianej zabudowie, przy głównej
ulicy miasta. Niestety po nieuda-
nej próbie sforsowania kodowane-

ISLANDIA cz.1

Najsłynniejsza budowla Reykjaviku – Laterańska świątynia Hallgrimskirkja

Panorama miasta
Ciepłe elementy instalacji geo-
termalnej

„ZATOKA DYMÓW”
– REYKJAVIK
„ZATOKA DYMÓW”
– REYKJAVIK
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go zamka w drzwiach, w oczekiwa-
niu na właściciela idziemy z pleca-
kami w stronę dobiegającej, ryt-
micznej muzyki. To pierwszomajo-
wy pochód. Czerwone szturmów-
ki, islandzkie flagi i dęta orkiestra.
Ponoć Islandczycy, wbrew przysło-
wiowej skandynawskiej oziębłości,
uwielbiają pochody, pikniki i spo-
tkania. A kiedy dzień staje się dłuż-
szy, Reykjavik przeobraża się
w miasto szalonej zabawy. Orien-
tacja w mieście nie stwarza więk-
szych problemów, zważywszy, że
z każdej strony widać wieżę naj-
słynniejszej budowli stolicy – Lu-
terańską Świątynię Hallgrimskir-
kja. Kościół, budowano ponad 60
lat. Oddano go do użytku w 1986
roku i nadano mu imię pastora Pe-
tursona, słynnego na Islandii po-
ety, twórcy psalmów i hymnów.
Wjeżdżamy na dzwonnicę, by po-
dziwiać wspaniałą panoramę mia-
sta. Z wysokości 75 metrów dosko-
nale widać zlokalizowane praktycz-
nie w samym centrum lotnisko kra-
jowe, które poza połączeniami
z innymi miastami Islandii obsłu-
guje także loty na Grenlandię. Po-
łudniową panoramę miasta zdomi-
nował Perlan. To ogromne meta-
lowe zbiorniki z wodą pochodzącą
z gorących źródeł używaną do
ogrzewania miasta. Na placu przed
świątynią stoi pomnik Leifura
Eirikssona który około tysięczne-
go roku dotarł do wybrzeży Ame-
ryki Północnej, dokładnie dzisiej-
szego Labradoru i Nowej Funlan-
dii, blisko 500 lat przed Kolumbem.

Pomnik jest prezentem od Stanów
Zjednoczonych.

Główna ulica prowadzi od ko-
ścioła nad morze, do portu i cen-
trum miasta. Tu stoi jedna z naj-
starszych kamiennych budowli
w stolicy. Budynek wzniesiony
przez Duńczyków w XVIII wieku
jako więzienne warsztaty, dziś jest
siedzibą rządu. Na postumencie
Duński król Krystian IX, trzyma-
jący w dłoni islandzką konstytucję.
Większość mieszkańców na zaku-
py wybiera się na reprezentacyjną
promenadą handlową Laugave-
gur. Tutaj sklepiki, bary i kafejki
stoją ciasno jedno przy drugim.
Jednak ceny są słone jak islandz-
kie ryby. Skromny kebab to wyda-
tek 40 zł, ryba z frytkami ponad
120 zł.

Energia geotermalna stanowi
najważniejsze źródło ciepła na
wyspie, o czym można się przeko-
nać na samym środku placu. Uży-
wa się jej do ogrzewania mieszkań

czy szklarni, dzięki którym przez
cały rok można uprawiać warzy-
wa i owoce. Gdy natomiast zima
skuje ulice lodem, Islandczycy
wcale nie posypują ich piaskiem
z solą, ale podgrzewają – oczywi-
ście przy pomocy gorącej źródla-
nej wody. Tutaj można sobie po-
zwolić na tego rodzaju ekstrawa-
gancje – energii cieplnej jest pod
dostatkiem. Pomimo kryzysu fi-
nansowego, jaki przeżywała Islan-
dia w ostatnich latach, nie zaprze-
stano budowy nowego centrum
konferencyjnego zwanego Harpa.
O samym budynku mówi się, że
zbudowany jest z lodu. Wielobocz-
ne panele, z których złożono ele-
wacje gmachu odbijają i rozszcze-
piają światło, dając niezwykłe
efekty zarówno na zewnątrz jak
i wewnątrz. W pięknej scenerii tuż
przy promenadzie biegnącej
wzdłuż zatoki znajduje się pomnik
Solfar – stylizowana łódź wikin-
gów, popularny motyw fotogra-

ficzny wśród mieszkańców i tury-
stów. W ścisłym centrum leży je-
zioro Tjornin, upodobało go so-
bie jako miejsce lęgowe okolicz-
ne ptactwo wodne. Tutaj również
chętnie spacerują mieszkańcy
i turyści korzystając z każdej sło-
necznej chwili, których tak niewie-
le jest na wyspie.

Nawet późną wiosną, po półno-
cy nie zapada tu całkowita ciem-
ność. Słońce ociera się o horyzont,
by po kilku godzinach ponownie
rozświetlić niebo. O pierwszej
w nocy, kiedy wracamy do domu
jest jeszcze jasno.

Przyszedł czas na podjęcie wy-
zwania. Próbujemy pokonać ste-
reotyp smacznego jedzenia. Przed
nami Hakarl, gnijące mięso reki-
na, które przed spożyciem zako-
puje się na kilka miesięcy w ziemi
przykrywając żwirem i kamienia-
mi. Często jest również polewane
moczem, aby przyspieszyć proces
gnicia. Jeśli po wyjęciu na po-
wierzchnię nie interesują się nim
nawet ptaki oznacza to, że potra-
wa jest dobra do spożycia. Ponoć
smakuje nieco lepiej niż pachnie,
ale na wszelki wypadek dobrze
mieć koło siebie kieliszek czegoś
mocniejszego. Po otwarciu opako-
wania przestrzeń błyskawicznie
wypełnia intensywny zapach amo-
niaku i pleśniowego sera. Każde
ugryzienie gumiastej struktury
potęguje zapach. Po chwili cierpną
wargi i język, a usta rozsadza wy-
dzielająca się okropna woń. Wy-
rafinowani smakosze mogą się też
skusić na gotowany barani łeb,
wędzone baranie jądra, czy gellur
– rybie podgardla.

Tak kończy się nasza wizyta
w stolicy Islandii. Jutro „Złoty
krąg”, najpopularniejsza trasa tu-
rystyczna na wyspie, a potem kil-
kudniowa wyprawa dookoła kra-
iny lodu i ognia.

Tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

youtube:
niezwykly swiat islandia

Solfar – stylizowana lódź wikingów
Hakarl – jedno z najbardiej
ekstremalnych dań świata

Harpa – budynek mieszczący operę i centrum konferen-
cyjne

Siedziba rządu. Na postumencie duński król
Krystian IX
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Alarmujące statystyki
Otyłość jest najpoważniejszą

chorobą cywilizacyjną naszych cza-
sów. Z roku na rok jest coraz go-
rzej. Wprawdzie daleko nam do
Amerykanów, ale faktem jest, że
tyjemy w zastraszającym tempie.
Już co piąty Polak jest otyły! Nie-
stety problem ten coraz częściej
dotyka dzieci i młodzież. Znajdu-
jemy się w grupie państw rozwija-
jących się, żyje nam się coraz le-
piej, dzieci zamiast uprawiać sport
i bawić się na świeżym powietrzu,
spędzają czas w domach przed te-
lewizorem lub komputerem. Zwol-
nienie z zajęć w-f jest nagminne.

Nadmierna masa ciała to nieste-
ty nie tylko problem estetyczny,
ale również spore zagrożenie dla
zdrowia – stanowi ona prostą dro-
gę do otyłości, uznanej za choro-
bę cywilizacyjną XXI wieku. Oty-
łość to poważny problem medycz-
ny, ponieważ jest przyczyną wielu
chorób, które znacznie obniżają
jakość życia, ale również mogą

prowadzić do przedwczesnej
śmierci. Zbyt wysoka masa ciała
znacznie zwiększa ryzyko zacho-
rowania na cukrzycę typu II, nad-
ciśnienie tętnicze, prowadzi do
rozwoju miażdżycy. Wzrasta rów-
nież ryzyko wystąpienia udaru
mózgu i zawału mięśnia sercowe-
go. U kobiet otyłość niejednokrot-
nie jest przyczyną zaburzeń
hormonalnych i np. problemów
z zajściem w ciążę, zaburzeń mie-
siączkowania, problemów z nad-
miernym owłosieniem, itp.

Jak zacząć?
Doskonałą okazją do spotkania

z dietetykiem jest trwająca od
19 września do 30 listopada kam-

pania ,,Uwaga Nadwaga’’. W ra-
mach akcji możesz skorzystać
z bezpłatnej konsultacji z dietety-
kiem w ramach której przeprowa-
dzane są również pomiary składu
ciała, w Centrum Dietetycznym
Naturhouse Leżajsk ul. Mickiewi-
cza 12, tel. 500 749 434

Oprócz darmowych konsultacji
można również zaprosić dietety-
ka na spotkanie informacyjne
z rodzicami oraz z uczniami. Ist-
nieje także możliwość przeprowa-
dzenia konsultacji lub warsztatów

Start ogólnopolskiej akcji edukacyjnej

„UWAGA NADWAGA”
organizowanej przez Sieć Centrów Dietetycznych Naturhouse.
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dietetycznych w zakładach pracy.
Podczas prelekcji specjalista ds.
żywienia opowie o konsekwen-
cjach wynikających z nieprawidło-
wej diety oraz wskaże, jak kom-
ponować pełnowartościowy jadło-
spis dla całej rodziny.

Nie zwlekaj! Już dziś zadbaj
o swoje zdrowie i szczupłą syl-
wetkę. Umów się na bezpłatną
konsultację z dietetykiem lub
zaproś specjalistę do swojej
szkoły i miejsca pracy!
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www.le-met.com

e-mail: lemet@onet.eu /
leszek.kurasz@le-met.com

tel.: +48 507 145 190
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