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W NUMERZE:

1) której w okresie 12 miesięcy
poprzedzających zwrócenie się
o udzielenie nieodpłatnej po-
mocy prawnej zostało przyzna-
ne świadczenie z pomocy spo-
łecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej i wobec któ-
rej w tym okresie nie wydano
decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia, lub

2) która posiada ważną Kartę Du-
żej Rodziny, lub

3) która uzyskała zaświadczenie,
o którym mowa w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektó-
rych osobach będących ofiara-

Skorzystaj z nieodp³atnej

pomocy prawnej!
Od 1 stycznia 2017 r. zwiększyła się grupa osób upraw-
nionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
o kobiety w ciąży. Zgodnie ze zmienionymi przepisami
kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc praw-
na jest udzielana poza kolejnością.

1) Leżajsk – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewi-
cza 65, czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki robocze
w godz. 9-13 oraz w środy robocze w godz. 1530-1930.

Punkt obsługuje Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAW-
NIKON z siedzibą w Rzeszowie.

2) Nowa Sarzyna – Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ul. Ko-
pernika 1, czynny codziennie w dni robocze w godz. 8-12.

Punkt obsługują adwokaci wskazani przez Okręgową Izbę Adwo-
kacką w Rzeszowie.

3) Grodzisko Dolne i Kuryłówka:
a) Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym, czynny w poniedziałki, środy

i czwartki robocze w godz. 8-12
b) Urząd Gminy w Kuryłówce, czynny we wtoki robocze w godz.

8-12 i piątki robocze w godz. 1515-1915.
Punkt ten obsługują radcowie prawni wskazani przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

Starosta Leżajski
Marek Śliż

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

mi represji wojennych i okresu
powojennego, lub

4) która posiada ważną legityma-
cję weterana albo legitymację
weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o we-
teranach działań poza granica-
mi państwa, lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia

klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicz-
nej znalazła się w sytuacji za-
grożenia lub poniosła straty,
lub

8) kobiecie w ciąży (od 1.01.2017 r.)

Nieodp³atna

pomoc prawna
w Powiecie Le¿ajskim

Starosta Leżajski informuje, że w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2017 r. na terenie Powiatu Leżajskiego
będą dostępne 3 punkty nieopłatnej pomocy prawnej,
usytuowane w poniższych lokalizacjach:

Muzeum Ziemi Leżajskiej ma no-
wego, małego mieszkańca. Jest nim
dobry Duszek, który od niedawna za-
mieszkuje muzealne ekspozycje.
W dzień śpi, zaś w nocy przygotowu-
je niespodzianki dla dzieci, które bar-
dzo lubi. Żywi się kurzem i od czasu
do czasu psoci oraz płata różne
śmieszne figle pracownikom.
Ale, aby dowiedzieć się skąd pochodzi
i co robi w naszym Muzeum, należy
na bieżąco śledzić stronę internetową

www.muzeum-lezajsk.pl
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5 mln 10 mln 15 mln 20 mln 25 mln 30 mln 35 mln

1. Rolnictwo i owiectwo, le nictwo:ł ś

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka, kultura fizyczna i sport

3. Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwo ciń ż ś

5. Obs uga d ugu publicznego, ró ne rozliczeniał ł ż

6. Administracja publiczna

7. Ochrona zdrowia

8. Pomoc spo eczna, rodzina, pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznejł ł ł

9. Inne (transport i czno , gospodarka mieszkaniowa, dzia alno us ugowa, informatyka, gospodarka komunalna i ochrona rodowiskałą ść ł ść ł ś )

4. O wiata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawczaś

21 grudnia 2016 r.
XXXVI Sesja Rady

Powiatu Leżajskiego
Najważniejszym punktem tego

posiedzenia było uchwalenie bu-
dżetu Powiatu Leżajskiego na 2017
rok, który ukształtował się nastę-
pująco: pond 89 mln 258 tys. zł po
stronie dochodów oraz 91 mln 858
tys. zł po stronie wydatków.

W obecnym roku planuje się
wykonać inwestycje na kwotę po-
nad 21 mln 384 tys. zł, w tym gwa-
rantowane środki zewnętrzne po-
zyskane na inwestycje to kwota
ponad 13 mln 287 tys. zł.

W chwili obecnej wiadomo tak-
że, że kwota budżetu na 2017 rok
będzie wyższa o ok. 12,5 mln zło-
tych – czyli o kwotę inwestycji, któ-
rej realizację właśnie rozpoczyna-
my, a więc „Przebudowa mostu na
rzece San w miejscowości Rzu-
chów”.

Oprócz uchwały budżetowej rad-
ni zajęli się takimi sprawami, jak:
� Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIV/61/
2015 Rady Powiatu Leżajskie-
go z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie określenia zasad
zbycia, oddania w dzierża-
wę, najem, użytkowanie oraz
użyczenie aktywów trwałych
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku.

� Podjęcie uchwały w sprawie
zawarcia przez Powiat Leżaj-
ski porozumienia z Miastem
i Gminą Nowa Sarzyna dotyczą-

Grudniowe sesje Rady Powiatu Le¿ajskiego
W grudniu ubiegłego roku radni powiatowi spotkali się na dwóch posiedzeniach: 21 oraz 28 grudnia.

cego założenia i prowadzenia
przez Miasto i Gminę Nowa Sa-
rzyna szkoły ponadgimnazjal-
nej dla młodzieży – liceum
ogólnokształcącego i zasad-
niczej szkoły zawodowej.

� Informacja o realizacji za-
dań z zakresu geodezji i kar-
tografii, gospodarowania
gruntami Skarbu Państwa i Po-
wiatu oraz o stanie mienia
komunalnego.

� Informacja z realizacji pro-
gramu „Bezpieczny Powiat”
w roku 2016 na terenie po-
wiatu leżajskiego.

� Informacja o systemie pomo-
cy rodzinie oraz organiza-
cji pomocy dla osób niepeł-
nosprawnych na terenie Po-
wiatu Leżajskiego.

� Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Powiatowego pro-
gramu rozwoju pieczy zastęp-
czej w Powiecie Leżajskim
na lata 2017 – 2019.

� Podjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budże-
cie Powiatu na 2016 r.

� Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

Z prac Zarz¹du
Powiatu Le¿ajskiego

W grudniu ub. roku Zarząd Powiatu ob-
radował na 4 posiedzeniach dokonując
zmian w budżetach na 2016 rok Starostwa
Powiatowego oraz jednostkach podległych
Powiatowi, a także zajmując się sprawami
wynikającymi z zadań przypisanych do
kompetencji Powiatu. Grudzień to zawsze
czas spotkań świątecznych, stąd też Zarząd
wziął udział w tego typu wydarzeniach
w różnych instytucjach, jednostkach powia-
towych i innych działających na naszym te-
renie, m.in. w Zespole Szkół Licealnych,
Zespole Szkół Technicznych oraz Domu
Dziecka w Nowej Sarzynie. Ponadto Sta-
rosta oraz Wicestarosta przyjmowali rów-
nież w sprawach różnych mieszkańców
Powiatu Leżajskiego.

Budżet na 2017 r.

28 grudnia 2016 r.
XXXVII Nadzwyczajna

Sesja Rady Powiatu
Leżajskiego

� Podjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budże-
cie Powiatu na 2016 r.

� Podjęcie uchwały w sprawie
wydatków budżetu Powiatu,
które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego 2016.

Po zakończeniu posiedzenia
radni i Zarząd Powiatu spotkali się
z zaproszonymi gośćmi, samorzą-
dowcami, wójtami, burmistrzami
i przewodniczącymi rad, kierow-
nikami i dyrektorami jednostek
powiatowych, przedsiębiorcami
oraz przedstawicielami różnych
instytucji, z którymi Powiat Leżaj-
ski współpracuje. Spotkanie roz-
poczęło się wspólnym kolędowa-
niem przy akompaniamencie pana
Zdzisława Zawilskiego.

� Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy
Rady Powiatu Leżajskiego na
2017 rok.

� Podjęcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finan-
sowej Powiatu Leżajskiego

� Sprawozdanie Starosty z prac
Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.

Podczas sesji harcmistrzyni oraz
harcerze z 1 Drużyny Nieprzetar-
tego Szlaku ze Specjalnego Oś-
rodka Szkolno-Wychowawczego
z Leżajska przekazali radnym Be-
tlejemskie Światło Pokoju.

Sesja w dniu 21.12.2016 r.
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Most na rzece San w miejsco-
wości Rzuchów to most strategicz-
ny, bo przebiega w ciągu drogi po-
wiatowej, która łączy drogę kra-
jową nr 77 z wojewódzką Tryńcza
– Tarnogród. Jego obecny stan jest
tak zły, że Zarząd Dróg Powiato-
wych wprowadził od sierpnia 2014
r. ruch wahadłowy i zakazał wjaz-
du pojazdom cięższym niż 3,5 t.
Kontrola lin, na których częścio-
wo jest zawieszony most, ujawni-
ła liczne pęknięcia.

Po przebudowie uzyska się
nowy ustrój nośny, zastępujący
konstrukcję istniejącą, oparty na

Bardzo dobra wiadomość Zarządu Powiatu Leżajskiego

Data „13.ego w piątek” od dziś w Powiecie Leżajskim
będzie się już tylko dobrze kojarzyć, a na pewno nie
będzie łączona z pechowym dniem. A to za sprawą tego,
iż tego dnia właśnie Zarząd Powiatu Leżajskiego otrzy-
mał Promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie mostu na rzece San w miejscowości
Rzuchów. Zgodnie z tym dokumentem Powiat Leżajski
otrzyma dofinansowanie na przebudowę w/w mostu w wy-
sokości 80% wartości kosztorysowej z programu „Usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych”.

wyremontowanej i adaptowanej
konstrukcji podpór.

Wykonanie inwestycji spowodu-
je uzyskanie mostu o nośności kla-
sy „B” wg PN-85/S-10030, tj. 40 t
oraz otrzymanie normatywnego
pod względem skrajni poziomej

(z chodnikiem i opaską bezpie-
czeństwa wyniesionymi ponad po-
ziom jezdni) obiektu, zgodnego
z przepisami dla mostów w cią-
gach dróg powiatowych.

Most po przebudowie będzie
sześcioprzęsłowym obiektem
o konstrukcji zespolonej (stalowo-
betonowej) złożonej z przęseł
swobodnie podpartych segmen-
tów zalewowych oraz belki ciągłej
trójprzęsłowej segmentu nurtowe-
go.

Obiekt mostowy po jego wyko-
naniu posiadał będzie skrajnię
poziomą szerokości 8,00 m z jezd-
nią szerokości 6,00 m oraz chod-
nikiem 1,25 m i opaską bezpie-
czeństwa szerokości 0,75 m.

Roboty budowlane odbywać się
będą przy całkowitym zamknięciu
mostu dla ruchu i skierowaniu
pojazdów na objazdy tymczasowe
innymi drogami powiatowymi.

Wartość kosztorysowa przedsię-
wzięcia to ok. 12 mln 557 tys. zł.

W dniu 16 stycznia br. odbyła
się nadzwyczajna sesja Rady Po-

wiatu Leżajskiego, na której rad-
ni jednogłośnie zagłosowali za
zwiększeniem budżetu Powiatu
o kwotę pochodzącą z promesy
MSWiA. Tego samego dnia został
ogłoszony przetarg na w/w prze-
budowę, a termin składania ofert
to 31.01.br.

Na chwilę obecną kwestią naj-
ważniejszą jest sprawne przepro-
wadzenie tego przetargu i wyło-
nienie wykonawcy inwestycji, po-
nieważ zgodnie z zasadą środków
pochodzących z dofinansowania
inwestycja musi być zrealizowana
w danym roku bieżącym.

Warto jeszcze dodać, iż sprawa
przebudowy mostu była tematem
budzącym wiele emocji i proble-
mem narastającym od wielu lat.
Dzięki pomocy i życzliwości wie-
lu osób udało się pozyskać środki
na ten cel. Stare porzekadło, iż
„Sukces ma wielu ojców…” w tej
sytuacji jest jak najbardziej zasad-
ne. Nie zapominamy o osobach
zasłużonych w tej sprawie i bez
udziału których uzyskać takie do-
finansowanie byłoby zdecydowa-
nie trudniej, dlatego zapewniamy,
iż w odpowiednim czasie zostaną
one w należyty sposób uhonoro-
wane.

Teraz najważniejsze przed nami
– by sprawnie i terminowo prze-
prowadzić tę inwestycję.

Zarząd Powiatu Leżajskiego

Zarząd Powiatu Leżajskiego

Głosowanie radnych Rady Powiatu Leżajskiego nad wprowadzeniem kwoty
z Promesy do budżetu Powiatu

Most na rzece San – stan obecny

Przebudowa mostu na rzece San
w miejscowości Rzuchów staje się faktem!
Przebudowa mostu na rzece San
w miejscowości Rzuchów staje się faktem!
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Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej nie ustaje
w staraniach, aby zapewnić swo-
im pacjentom satysfakcjonującą
ofertę poprzez podniesienie stan-
dardów zarówno leczenia, jak
i bazy lokalowej. Chcąc wyjść na-
przeciw oczekiwaniom pacjentów,
a także ze względu na konieczność
dalszego funkcjonowania oddzia-
łów zabiegowych: chirurgicznego,
ortopedycznego i ginekologiczne-
go oraz diagnostyki na potrzeby
całego szpitala, Zarząd Powiatu
wraz z dyrektorem SPZOZ podjął
decyzję o realizacji dużej inwesty-
cji, którą jest budowa pawilonu
diagnostyczno-zabiegowego.

Wykonawcą inwestycji jest fir-
ma Hartbex Przedsiębiorstwo
Budowlane Sp. z o.o., autorem
dokumentacji projektowej jest fir-
ma Canea Inżynieria i Kompute-
ry Artur Polakowski natomiast
autorem koncepcji pawilonu –
Studio Projektowe Budownictwa
Alicja Majewska.

Przekazanie placu budowy na-
stąpiło 13 października ub. roku,
zaś symbolicznym rozpoczęciem
inwestycji było wmurowanie aktu
erekcyjnego w fundamenty przy-
szłego pawilonu diagnostyczno-
zabiegowego. Akt erekcyjny jest
dokumentem inaugurującym
w uroczysty sposób budowę lub
inną inicjatywę. Umieszcza się go
w specjalnej metalowej tubie, do
której wkłada się m.in. wydanie
lokalnej gazety, monety oraz inne
przedmioty w zależności od in-
wencji osób organizujących wyda-
rzenie. Uroczystość wmurowania
aktu pod budowę szpitalnego pa-
wilonu odbyła się 14 grudnia ub.
roku, a uświetniły ją swoim wystę-
pem Chóry Cantiamo i Belcanto
pod batutą Barbary Kuczek.
Wśród przybyłych gości znaleźli
się m.in. Kustosz Klasztoru OO.
Bernardynów w Leżajsku o. Jo-
achim Ciupa, ks. dziekan Marek
Cisek, kapelan SPZOZ o. Mak-
symilian Żydowski, Zarząd Powia-
tu, przedstawiciel Członka Zarzą-
du Województwa Podkarpackiego
Stanisława Kruczka – Bartłomiej
Ćwikła, Przewodnicząca Rady
Powiatu wraz z wiceprzewodni-

czącymi oraz radnymi, wiceprezes
firmy Hartbex Stanisław Selwa,
właściciel firmy Canea Artur Po-
lakowski, reprezentantka NFZ
Oddziału w Rzeszowie Katarzyna
Kowalewska, dyrektorzy oraz kie-
rownicy jednostek organizacyj-
nych i zakładów pracy z terenu
powiatu. W trakcie spotkania dy-
rektor SPZOZ Marian Furmanek
przedstawił zgromadzonym pre-
zentację multimedialną zawiera-
jącą m.in. wizualizację pawilonu
diagnostyczno-zabiegowego, za-
równo z zewnątrz, jak i wewnątrz.

Umieszczenia aktu w tubie do-
konał dyrektor SPZOZ, a wraz
z dokumentem znalazły się w niej
również: aktualne wydanie „Kurie-
ra Powiatowego”, monety obiego-
we Polski, Węgier, Ukrainy oraz
euro, kamienie przywiezione z Je-
rozolimy i Medjugorje, kamień
pochodzący z Kalwarii Leżajskiej
oraz podpisy osób, które przybyły
na uroczystość. Metalowa tuba
została wykonana przez uczniów
warsztatów szkolnych Zespołu
Szkół Technicznych w Leżajsku.
Bezpośrednio przed wmurowa-
niem, artefakt został poświęcony
przez kapelana SPZOZ.

Akt erekcyjny jest pamiątką dla
potomności. W dalekiej przyszło-
ści, podczas generalnych prac re-
montowych jego znalazcy będą
mogli odczytać historyczne infor-
macje o okolicznościach powsta-
nia budynku oraz innych lokal-
nych wydarzeniach.

NN

Uroczysta inauguracja budowy

w leżajskim szpitalu
pawilonu diagnostyczno-zabiegowego
Uroczysta inauguracja budowy

w leżajskim szpitalu
pawilonu diagnostyczno-zabiegowego
Uroczysta inauguracja budowy

w leżajskim szpitalu
pawilonu diagnostyczno-zabiegowego
Uroczysta inauguracja budowy

w leżajskim szpitalu
pawilonu diagnostyczno-zabiegowego
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O godz. 17:00 mieszkańcy Le-
żajska i okolic zebrani licznie przy
Pomniku Ofiar Komunizmu
w sposób pełen powagi i refleksji
pochylili czoła nad tragedią, któ-
ra wydarzyła się 13 grudnia 1981
roku. Podniosłą atmosferę wyda-
rzenia zawdzięczamy Oddziałowi
Kawalerii Ochotniczej, a także
Orkiestrze Reprezentacyjnej
w barwach 20 Pułku Ułanów im.
Króla Jana III Sobieskiego, któ-
rzy uświetnili uroczystość poprzez
salwę honorową oraz odegranie
przez trębacza „Ciszy ułańskiej”.
Zebrani zapalili znicze, które sym-
bolizują światło wolności, po czym

złożyli je pod Pomnikiem Ofiar
Komunizmu przy Cmentarzu Ko-
munalnym w Leżajsku.

O godz. 18:00, w Muzeum Zie-
mi Leżajskiej, rozpoczęła się dru-
ga część obchodów, podczas któ-
rej zebrani mieli okazję wysłuchać
koncertu patriotycznego w wyko-
naniu chórów Belcanto i Cantiamo
pod batutą Barbary Kuczek. Ko-
lejnym punktem w programie była
prelekcja Mieczysława Libera,
działacza „Solidarności”, który
opowiedział o swojej walce z ko-
muną. Zwieńczeniem obchodów
była prezentacja filmu pt. „Czarny
Czwartek. Janek Wiśniewski padł”.

Na ekspozycję „Nasze emocje,
nasza praca, nasze życie”, której
otwarcie nastąpiło 19 grudnia ub.
roku, składały się prace artystów
z kilkunastu WTZ i ŚDS, w tym
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Jelnej i Środowiskowego
Domu Samopomocy w Sarzynie.
Wydarzenie objęła patronatem
honorowym Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Elżbie-
ta Rafalska, która podczas werni-
sażu wystawy wyraziła nadzieję, że
w ministerstwie powstanie galeria
umożliwiająca prezentację prac
artystów z pozostałych ośrodków.
Pomysłodawcą wystawy był dyrek-
tor Biura Pełnomocnika Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych Miro-
sław Przewoźnik.

W ramach wydarzenia odbyło
się również spotkanie opłatkowe

z udziałem pani minister, wicewo-
jewody podkarpackiego Witolda
Lechowskiego, dyrektor Wydzia-
łu Polityki Społecznej Podkarpac-
kiego Urzędu Wojewódzkiego
Małgorzaty Dankowskiej oraz
przedstawicieli ośrodków, pod
skrzydłami których powstały
przedstawione na wystawie prace.
Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Jelnej reprezentowali: dyrek-
tor ośrodka Danuta Kurzyp, in-
struktor terapii zajęciowej Ewa

Jako Muzeum jesteśmy zobo-
wiązani do podtrzymywania pa-
mięci o wydarzeniach, które przez
lata kształtowały obecny charak-
ter naszego państwa. Mimo upły-
wu czasu, wydarzenia sprzed 35 lat
pozostają wciąż żywe, a słowa gen.
Jaruzelskiego, który obwieścił stan
wojenny, usprawiedliwiając się
przed narodem i wmawiając mu,
że Polska stała się ruiną, a winą
za to należy obarczyć protestują-
cych i tak zwanych „anonimo-
wych” szkodników, do dziś u nie-
jednej osoby wywołują łzy gniewu.

W obchodach uczestniczyli m.in.
Starosta Leżajski Marek Śliż, Wi-

cestarosta Leżajski Zdzisław Leśko,
Burmistrz Leżajska Ireneusz Ste-
fański, Wiceburmistrz Leżajska An-
drzej Janas przedstawiciel Posła na
Sejm RP Jerzego Paula Piotr Ka-
miński, Przewodniczący Rady Mia-
sta Leżajska Jerzy Jarosz, przedsta-
wiciele Młodzieży Wszechpolskiej
oraz licznie zgromadzeni mieszkań-
cy Leżajska i okolic.

Za przybycie dziękujemy.
MZL

Niecodzienna ekspozycja
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych, obcho-
dzony 3 grudnia, stał się
okazją do zorganizowania
przez Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej wystawy najciekaw-
szych prac uczestników
Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej i podopiecznych
Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy.

Gdula oraz przedstawiciel Rady
Uczestników ŚDS w Jelnej Jan
Materna.

Pozawerbalny sposób wyraża-
nia emocji i przeżyć, będący jed-
nym ze składników arteterapii,
daje osobom niepełnosprawnym
możliwość nieograniczonej ni-
czym ekspresji. Wyrażanie emo-
cji i komunikatów poprzez różne
formy sztuki, a także sam proces
twórczy ma dla niepełnospraw-
nych niebagatelne znaczenie, bo

Foto: ŚDS Jelna, Katarzyna Stukus

niewiele jest takich obszarów, na
których ich dysfunkcje fizyczne czy
psychiczne nie są przeszkodą na
drodze do poczucia choćby na-
miastki wewnętrznego spełnienia.
Tym bardziej cieszą takie inicjaty-
wy, które dają szansę osobom peł-
nosprawnym na spotkanie ze
sztuką tych artystów, dla których
nawet najprostsze czynności sta-
nowią wyzwanie.

NN

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
Dzięki współpracy Muzeum
Ziemi Leżajskiej oraz Mło-
dzieży Wszechpolskiej, 13
grudnia ub. roku zorgani-
zowano obchody 35. rocz-
nicy wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce, któ-
rych celem było ucz-
czenie pamięci ofiar ko-
munizmu.

Wprowadzenie stanu wojennego,

które nastąpiło wbrew obowiązujące-

mu wówczas prawu, przyczyniło się do

zmobilizowania wojska, milicji, służb

bezpieczeństwa i wyprowadzenia ich

przeciwko polskiemu narodowi. Po-

wyższe służby to 100 tysięcy uzbrojo-

nych żołnierzy i funkcjonariuszy, 1750

czołgów oraz 1400 pojazdów pancer-

nych na ulicach polskich miast.

Mimo braku łączności i mediów,

przeciw tej wielkiej sile, która nie była

ograniczona w działaniach, stanęło

głodne, wyziębione społeczeństwo.

Był to ruch społeczny, który miał na

celu przywrócenie godności i podmio-

towości polskiemu narodowi.
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Już po raz XXVII byliśmy go-
spodarzami XXXIII Wojewódz-
kiego Konkursu Recytatorskiego
Placówek Kształcenia Specjalne-
go. 8 grudnia ub. roku w konkur-
sowych zmaganiach wzięło udział
74 najlepszych uczniów i pod-
opiecznych placówek z całego re-
gionu podkarpackiego. Na scenie
sali widowiskowej goszczącego
nas Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku swoje umiejętności
artystyczne i poetyckie zaprezen-
towali laureaci z 12-u ośrodków.
Hasłem przewodnim konkursu
było motto: „Czym drogę przebyć,
która przede mną”, nawiązujące
do środków transportu, które to-
warzyszyły człowiekowi od za-
wsze. Cała uroczystość przebiega-
ła w klimacie niezwykłej podróży
przez historię pojazdów oraz wy-
nalazków umożliwiających prze-
mieszczenie się z jednego miejsca
w drugie.

Uroczystość zgromadziła wielu
znamienitych gości: Starostę Le-
żajskiego Pana Marka Śliża, Wi-
cestarostę Leżajskiego Pana Zdzi-
sława Leśko, Burmistrza Miasta
Leżajsk Pana Ireneusza Stefań-
skiego, Starszego Wizytatora Ku-
ratorium Oświaty Pana Marka
Zaleśnego, Dyrektor Domu
Dziecka w Nowej Sarzynie Panią
Małgorzatę Furman, Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Panią Danutę Kurzyp, Dy-
rektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Leżajsku
Pana Mariusz Koniora, dyrekto-
rów oraz przedstawicieli szkół
i placówek specjalnych z całego re-
gionu województwa podkarpac-

Czym przebyć drogę,
która przede mną
XXXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Placówek Kszta³cenia Specjalnego
organizowany w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym

im. œw. Jana Paw³a II w Le¿ajsku

kiego, nauczycieli, wychowawców,
opiekunów i rodziców.

Występy młodych artystów oce-
niało jury w składzie: Pani Krysty-
na Czubara – przewodnicząca jury
oraz Panie Iwona Wiącek i Boże-
na Zygmunt – nauczyciele języka
polskiego.

Uczniowie prezentowali wier-
sze opowiadające o przeróżnych
pojazdach i sposobach lokomocji.
Treść utworów obejmowała szero-
ki zakres rozmaitych środków
transportu oraz wiele możliwości
podróżowania, od przemieszcza-
nia się pieszo, łodzią, saniami,
wozem, rydwanem i karetą, do
których zaprzęgano różne zwie-
rzęta po balony, kolej, rowery,
motocykle, samoloty, autobusy
i tramwaje. Wraz z największym
przełomem technologicznym, kie-
dy to pojawił się pojazd mecha-
niczny, czyli samochód.

Przerwy między występami
uświetniły zabawy i tańce przy
muzyce i przebojach świątecznych
w towarzystwie nauczycieli in-
struktorów tańca i śpiewu SOSW
z Leżajska oraz grupy wolontariu-
szy z Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku.

W imieniu Dyrektor Ośrodka
Pani Bożeny Garbackiej dzięku-
jemy Zarządowi Powiatu Leżaj-
skiego za ufundowanie nagród dla
uczestników konkursu oraz Dy-
rektorowi Miejskiego Centrum
Kultury w Leżajsku Panu Irene-
uszowi Wołkowi za udostępnienie
nam sali widowiskowej. Zmaga-
niom młodych wykonawców towa-
rzyszyła wspaniała atmosfera,
o którą zadbali nauczyciele SOSW
w Leżajsku.

Nauczyciele SOSW w Leżajsku

Osiągnięcia uczniów
w poszczególnych kategoriach wiekowych

w XXXIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
Placówek Kształcenia Specjalnego

pt.: „Czym drogę przebyć, która przede mną?”

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
I miejsce – Filip Kaczka – SOSW Leżajsk
II miejsce – Piotr Martinez SOSW Leżajsk, Konrad Burda SOSW
Frysztak
III miejsce – Patryk Skóra SOSW Frysztak, Karol Szpak SOSW
Jarosław

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce – Gabriela Michałek – SOSW Leżajsk
II miejsce – Grzegorz Klacza – SOSW Ropczyce, Magdalena
Nicpoń SOSW Leżajsk
III miejsce – Paulina Mach – SOSW Jarosław, Weronika Szcze-
panik – SOSW Krosno

Uczniowie klas I-III gimnazjum
I miejsce – Arkadiusz Podwyszyński – SOSW Leżajsk
II miejsce – Sylwia Cichoń – SOSW Mielec, Monika Szczepanik
– SOSW Krosno
III miejsce – Wiktoria Szczepanik – SOSW Krosno, Paulina
Skomska – SOSW Frysztak

Uczniowie klas I-III szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Jakub Podwyszyński – SOSW Leżajsk
II miejsce – Paulina Musz – SOSW Jarosław, Marcin Zastawny –
SOSW Leżajsk
III miejsce – Adrian Zima – SOSW Krosno, Natalia Zielińska-
SOSW Frysztak

Nagroda specjalna – Indywidualność konkursu: Małgorzata Wszołek
– SOSW Ropczyce
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Zespół Szkół Licealnych w LeżajskuZespół Szkół Licealnych

im. Bolesława Chrobrego
w Leżajsku

To ogromny sukces, gdyż w fi-
nale, który miał miejsce 18 listo-
pada ub. roku w I LO w Łańcucie
wzięło udział 143 uczniów z całe-
go Podkarpacia. Młodzi matema-
tycy ze szkół ponadgimnazjalnych
rozwiązywali przez 120 minut
w swoich kategoriach /klas pierw-
szych, drugich i trzecich/ 3 zada-
nia. Hasło konkursu bieżącej edy-
cji brzmiało: „Uroki i tajemnice
liczb”, a organizatorem konkursu
jest I Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza w Łań-
cucie pod patronatem Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie oraz Staro-
stwa Powiatowego w Łańcucie.

Serdecznie gratulujemy Rafało-
wi i życzymy kolejnych sukcesów
matematycznych.

Elżbieta Naróg

Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierw-
szych. Jego głównym celem jest krzewienie kultu-
ry żywego słowa i pięknej, poprawnej polszczyzny.
Tym razem w eliminacjach, które odbyły się 30 li-
stopada ub. roku w auli szkolnej, wzięło udział 25
pierwszoklasistów. Organizatorem konkursu są

Jest już tradycją, że młodzież
z klas matematycznych i matema-
tyczno-fizycznych ZSL im. Bole-
sława Chrobrego w Leżajsku,
uczestniczy w wykładach księdza
profesora Michała Hellera.

29 listopada ub. roku w Rzeszo-
wie młodzież uczestniczyła w wy-
kładzie pt. „Czy Wszechświatem
rządzi przypadek”, już sam temat
zapowiadał intrygujące rozważa-
nia z pogranicza nauki, filozofii
i religii.

Dla młodzieży, który wkracza
w dorosłe życie i niedługo będzie
podejmować ważne decyzje, takie

M³odzie¿ LO

na wyk³adzie ks. profesora Micha³a Hellera
spotkanie to możliwość zasmako-
wania w wysokiej nauce i kultu-
rze. Uczniowie zauważyli, że war-
to poświęcać swój czas, aby spo-
tkać kogoś wyjątkowego, kogoś
takiego jak ks. profesor Michał
Heller i „zarazić się” pasją nauki
oraz determinacją w poszukiwa-
niu odpowiedzi.

A może przypadek sprawi, że
wśród uczestników naszego wyjaz-
du jest przyszły odkrywca, nauko-
wiec czy noblista. W świecie na-
uki dodatkowo podpartej wiarą,
wszystko jest możliwe.

Bogusław Majcher (ZSL)

Sukces
Rafa³a Æwieka
w konkursie matematycznym

Rafał Ćwiek,
uczeń klasy 3d,
zwyciężył w XXXII
Konkursie Matema-
tycznym imienia

profesora Jana Marszała.

„Z polszczyzną na co dzień”
XIII edycja konkursu ortograficzno-jêzykowego
5 grudnia ub. roku w czytelni szkolnej
ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
odbyło się uroczyste podsumowanie XIII
edycji konkursu ortograficzno-językowego
pod hasłem: „Z polszczyzną na co dzień”.

nauczyciele bibliotekarze we współpracy z p. Mał-
gorzatą Miką – nauczycielką języka polskiego.

Zadaniem uczestników było poprawne napisa-
nie dyktanda ortograficznego oraz rozwiązanie te-
stu z gramatyki. Jak co roku uczestnicy mieli oka-
zję sprawdzić swoje umiejętności z tego zakresu,
co jak się okazało – nie było takie łatwe.
Zwyciêzcy konkursu to: I miejsce – Karolina Misiak kl. 1g

LO; II miejsce – Sandra Kopko kl. 1i LO; III miejsce – Sylwia

Sanakiewicz kl. 1c LO. Wyróżnienie: Katarzyna Ciurko kl. 1g LO;

Zuzanna Gronowska kl. 1e LO

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział,
a zwycięzcom gratulujemy uzyskanych wyników!!!
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

W bieżącym roku szkolnym
piętnastu uczniów Zespołu Szkół
Technicznych w Leżajsku: Łukasz
Mączka, Krzysztof Socha, Kamil
Bączek, Szymon Hanejko, Paweł
Hozer, Aleksander Socha, To-
masz Staroń, Maciej Tudryn, Woj-
ciech Lorenc, Piotr Skok, Hubert
Cierpisz, Michał Otręba, Joanna
Matuszek, Kamil Kłos i Paweł Żak
otrzymało stypendium w ramach
projektu „Wsparcie stypendialne
uczniów ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych” realizowane-
go przez Urząd Marszałkowski
w Rzeszowie.

Opiekunowie stypendystów:
Pani Marta Śmiałek, Pani Magda-
lena Tokarz-Zwolińska i Pan Woj-
ciech Miś przygotowali Indywidu-
alny Plan Rozwoju dla każdego
z uczniów. Znalazły się w nim m.in.
takie punkty jak: udział w konkur-
sach i olimpiadach przedmioto-
wych, przeprowadzanie różnego
rodzaju badań i projektów związa-
nych z obranym kierunkiem nauki,
poszerzanie zainteresowań związa-
nych z naukami ścisłymi, udział

w ćwiczeniach i wykładach organi-
zowanych przez uczelnie wyższe,
ukończenie różnego rodzaju kur-
sów oraz zdobycie certyfikatów np.
ECDL i CISCO.

Jednymi z kryteriów przyznawa-
nia stypendiów były wyniki na-
uczania oraz szczególne osiągnię-
cia w zakresie przedmiotów zawo-
dowych, które u naszych uczniów
zostały ocenione bardzo wysoko.
Otrzymane stypendium uczniowie
przeznaczą na zakup pomocy dy-
daktycznych, książek, literatury

fachowej, przydatnych w zdoby-
waniu wiedzy zawodowej. Na-
uczyciele pracują wspólnie z ucz-
niami. Dzięki temu młodzież bie-
rze udział w różnych przedsię-
wzięciach rozwijających ich zain-
teresowania naukami ścisłymi.
Wszyscy stypendyści mają udo-
stępnione nowoczesne pracownie
i laboratoria, w których mogą
przeprowadzać własne badania
potrzebne do realizacji planu roz-
woju. Dzięki warunkom stworzo-
nym przez szkołę uczniowie speł-

niają kryteria stypendialne, a ot-
rzymane stypendium motywuje do
dalszych działań.

Stypendium Urzędu Marszał-
kowskiego w Rzeszowie nie jest
jedyną formą wsparcia otrzymy-
waną przez uczniów Zespołu Szkół
Technicznych. Uczeń z najwyższą
średnią ocen w szkole pobiera sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów,
zaś sześciu uczniom zostało przy-
znane stypendium Fundacji Fun-
duszu Lokalnego w Leżajsku.

ZST

Celem projektu jest wzrost za-
trudnienia i samozatrudnienia
absolwentów, zwiększenie ich
szans na rynku pracy. Wartość
projektu to 3 116 812,78 zł; w tym
dofinansowanie w wysokości
2 805 131,50 zł; zaś wkład wła-
sny: 311 681,28 zł. W okresie re-
alizacji projektu, tj. do końca paź-
dziernika 2019 roku, zaplanowa-
no szereg działań mających
wpływ na jakość kształcenia za-
wodowego.

Ze środków projektu zostanie
dofinansowane wyposażenie
6 pracowni. Zmodernizowane
i unowocześnione zostaną dwie
pracownie gastronomiczne, pra-

cownia obróbki ręcznej metali,
pracownia spajania i cięcia me-
tali, pracownia komputerowa
oraz pracownia samochodowa.
Doposażenie ww. pracowni przy-
czyni się do utworzenia w szkole
warunków kształcenia zbliżonych
do rzeczywistego środowiska
pracy, co skutkować będzie lep-
szym przygotowaniem absolwen-
tów do wejścia na rynek pracy.
Zaplanowano zorganizowanie
dla 540 uczniów płatnych staży
i praktyk podczas wakacji w 2017,
2018 i 2019 roku. Zdobędą oni
doświadczenie zawodowe oraz
poszerzą swoją wiedzę i umiejęt-
ności w rzeczywistych warunkach

pracy. Dzięki projektowi grupa
835 uczniów zdobędzie dodatko-
we umiejętności zawodowe po-
przez uczestnictwo w 12 kursach
zawodowych. Z kolei 300 ucz-
niów weźmie udział w warszta-
tach edukacyjno-zawodowych,
które pozwolą im świadomie za-
planować i pokierować swoją
przyszłością edukacyjną i zawo-
dową. Kurs przygotowawczy
z matematyki dla 60 uczniów klas
trzecich technikum będzie okazją
do podniesienia poziomu wiedzy
z matematyki wykraczającego
poza program szkoły ponadgim-
nazjalnej, a także motywacją do
podjęcia studiów technicznych.

Dobry start w zawodow¹ przysz³oœæ

4 listopada ub. roku podpisana została umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Rzeszowie a Zespołem Szkół Technicznych w Leżajsku na realizację projektu

Zaplanowano również doskona-
lenie zawodowe dla 43 nauczy-
cieli poprzez udział w studiach
podyplomowych i kursach spe-
cjalistycznych. Planowane ww.
formy wsparcia skierowane do
nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych umożliwią aktualizację
ich wiedzy zawodowej i dostoso-
wanie jej do potrzeb nowoczesnej
gospodarki.

Wszystkie zaplanowane w pro-
jekcie działania podniosą jakość
kształcenia zawodowego w Ze-
spole Szkół Technicznych zarów-
no w technikum jak i zasadniczej
szkole zawodowej, uczniowie
będą mieć możliwość ukończenia
kursów i szkoleń, dających im do-
datkowe umiejętności i upraw-
nienia poparte stosownymi za-
świadczeniami i certyfikatami,
a tym samym zwiększą się ich
szanse zawodowe.

Zrobili pierwszy krok do sukcesu

– zostali stypendystami!
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Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

6 grudnia ub. roku odwiedził naszą szkołę Mikołaj. Miał piękne
szaty i urocze Mikołajki u boku, tylko nie miał siwej brody. Ale wi-
docznie nie można mieć wszystkiego... Rozdawał tradycyjnie: grzecz-
nym słodycze a bardziej grzecznym – rózgi!

W czwartek, 1 grudnia ub. roku
– w Światowy Dzień Walki z AIDS
– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna zorganizowała dla
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu leżajskiego konkurs
wiedzy „Żyję bez ryzyka”. Drugie
miejsce zdobył Eliasz Urban uczeń
2 LO A z naszej szkoły.

W konkursie uczestniczyło tak-
że czworo innych uczniów tej kla-
sy: Marcelina Bąk, Sylwia Paszek,
Patrycja Wojtanowska i Karol

Konkurs walki z AIDS

Dudek, którzy otrzymali wyróż-
nienia. Gratulujemy!
Więcej o konkursie na str. 21.

W piątek 9 grudnia ub. roku klasa 2 LO A
była na wycieczce w Rzeszowie – na lodo-
wisku oraz na wspólnych mikołajkowych
zakupach. Przy okazji spotkali mistera Pol-
ski 2015 Rafała Jonkisza.

MikołajkiMikołajkiszkolneszkolne

Wycieczka II LOA do RzeszowaWycieczka II LOA do Rzeszowa
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DZIEŃ SENIORA „ZŁOTE GODY”
Termin: styczeń
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, USC,
GOPS i GOK w Kuryłówce

FERIE W BIBLIOTECE
Termin: do 26 stycznia (wtorki i czwart-
ki) w godz. 11.00-13.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżaj-
sku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publicz-
na w Leżajsku

IMPREZY KULTURALNE
STYCZEŃ

(od 23 stycznia 2017 r.)

Krótki opis: Warsztaty literacko-pla-
styczno-językowe dla dzieci ze szkół
podstawowych.

FERIE W GMINIE KURYŁÓWKA
Termin: do 29 stycznia
Miejsce: GOK Kuryłówka, WDK w Kolonii Polskiej
Organizator: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej, Świetlice Środowiskowe

GMINNY PRZEGLĄD
KOLĘD I PASTORAŁEK
„KOLĘDOWAĆ MAŁEMU”
Termin: 29 stycznia
Miejsce: GOK w Kuryłówce,
Organizator: GOK w Kuryłówce

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
W BIEDACZOWIE
Termin: 29 stycznia
Miejsce: Ośrodek Kultury w Biedaczowie
Organizatorzy: OK w Biedaczowie
Krótki opis: Koncert ma charakter prze-
glądu, prezentują się zespoły i soliści z Bie-
daczowa.

VIII POWIATOWY PRZEGLĄD
KOLĘD I PASTORAŁEK OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Termin: 31 stycznia
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku
Organizator: Stowarzyszenie „Dobry
Dom” z Woli Zarczyckiej

FERIE W OŚRODKU KULTURY W GRODZISKU DOLNYM
Termin: do 27 stycznia
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Preferujemy spędzanie ferii w sposób aktywny
i twórczy, by zapewnić dzieciom w tym czasie maksimum korzy-
ści. „Aktywnie na feriach” to cykl zajęć tanecznych i rekreacyj-
nych, także na świeżym powietrzu, w zależności od aury. Poza
tym proponujemy zajęcia i zabawy świetlicowe, dyskoteki oraz
warsztaty plastyczne i muzyczne, zarówno dla małych, jak i du-
żych dzieci, często także we współpracy z rodzicami.

XXIII MIĘDZYNARODOWE
SPOTKANIA POETÓW
„WRZECIONO 2017”
Termin: 28 stycznia
Miejsce: Restauracja AGAWA w Nowej Sa-
rzynie, ul. Korczaka 1
Organizator: Stowarzyszenie Folklory-
styczne „Majdaniarze” z Nowej Sarzyny

FERIE Z KULTURĄ
Termin: do 27 stycznia
Miejsce: Biedaczów, Brzóza Królewska,
Chałupki Dębniańskie, Dębno, Giedlaro-
wa, Piskorowice, Wierzawice
Organizatorzy: poszczególne ośrodki
kultury
Krótki opis: Zajęcia artystyczne i ru-
chowe dla dzieci i młodzieży w czasie
ferii zimowych.

Krótki opis: Tradycyjnie już, w siedzi-
bach GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii
Polskiej oraz Świetlicach Środowisko-
wych będą odbyły się turnieje tenisa
stołowego, bilardu i piłkarzyków, poran-
ki filmowe, a także konkursy plastycz-
ne, muzyczne i karaoke. Innymi atrakcja-
mi będą wyjazdy na basen, do kina i krę-
gle. Propozycją ze strony Biblioteki, będą
zajęcia z cyklu „Bezpieczny Internet
z Biblioteką”.

Krótki opis: W/w przegląd to okazja do
zaprezentowania przez osoby niepełno-
sprawne swoich umiejętności scenicz-
nych przypominając kolędy i pastorałki
śpiewane od wielu już wieków w na-
szych domach, jak również jest okazją
do wspólnego spotkania, przełamania się
opłatkiem, złożenia sobie wzajemnych
życzeń noworocznych oraz wspólnej za-
bawy karnawałowej.
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WYSTĘP Z MUSICALEM
„ROMEO I JULIA”
W POWIECIE LEŻAJSKIM
Termin i miejsce imprezy:

5 lutego – Wysoka Łańcucka
12 lutego – OK w Nowej Sarzynie
13 lutego – OK w Nowej Sarzynie
4 marca – Sandomierz
6 marca – MCK w Leżajsku
12 marca – OK w Żołyni
Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Krótki opis: Musical z udziałem aktorów
amatorów działających przy GOK, przy
współpracy Centrum Sztuki wokalnej
w Rzeszowie.

LUTY

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W GMINIE GRODZISKO DOLNE
Termin: 1 lutego
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury w Gro-
dzisku Dolnym

Krótki opis: Będzie to uroczysta akademia okolicznościowa dedykowana babciom i dziadkom z okazji ich święta. Na program
sceniczny składają się występy taneczne i wokalne w wykonaniu grup dziecięcych i młodzieżowych działających pod patronatem
Ośrodka Kultury.

DNI SENIORA
W GMINIE LEŻAJSK
Termin imprezy:

Brzóza Królewska – 11 lutego
Przychojec, Wierzawice – 12 lutego
Miejsce: Dębno, Chałupki Dębniańskie,
Giedlarowa, Piskorowice, Hucisko, Ma-
leniska, Przychojec, Stare Miasto, Wie-
rzawice, Brzóza Królewska, Biedaczów
Organizatorzy: poszczególne ośrodki
kultury, Gmina Leżajsk, koła gospodyń
wiejskich oraz organizacje społeczne
Krótki opis: Spotkanie seniorów połączo-
ne z poczęstunkiem i częścią artystyczną.

MUSICAL „ROMEO I JULIA”
W WYKONANIU ARTYSTÓW
AMATORSKIEGO RUCHU
ARTYSTYCZNEGO Z GOK
GMINY LEŻAJSK
Termin:12 lutego, godz. 18.00
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie
Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej
Sarzynie

KONCERT
DLA BLISKICH I ZNAJOMYCH
Termin: 6 lutego, 13 lutego
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku, ul Mickiewicza 65
Organizator: Miejskie Centrum Kultu-
ry w Leżajsku
Krótki opis: „Koncert dla Bliskich
i Znajomych” to koncert dedykowany
Babciom i Dziadkom, na którym prezen-
tują się zespoły wokalne i taneczne Miej-
skiego Centrum Kultury w Leżajsku.
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SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO
KLUBU KSIĄŻKI
Termin: 15 lutego, 15 marca godz.
16.30
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżaj-
sku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publicz-
na w Leżajsku
DKK to klub dla wszystkich, którzy lubią
czytać i chcą dzielić się wrażeniami
z lektury z innymi czytelnikami.

WIECZÓR POETYCKI
,,ISTNIEJEMY PRZEZ MIŁOŚĆ”
Termin: 16 lutego
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Krótki opis: Podczas spotkania młodzież
z kółka teatralnego działającego w Gimna-
zjum Miejskim w Leżajsku przybliży życie
i twórczość znakomitej poetki Haliny Po-
światowskiej.

„ŚWIATA CIEKAWI – FESTIWAL
PODRÓŻNICZY W LEŻAJSKU”
– IMPREZA TURYSTYCZNA
DLA LUDZI LUBIĄCYCH PODRÓŻE
Termin: 17-18 lutego
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku, ul Mickiewicza 65
Organizator: Miejskie Centrum Kultury
w Leżajsku
Krótki opis: Wydarzenie skierowane do
szerokiego grona odbiorców, dla których
chęć poznawania świata i nowych ludzi jest
sposobem na spędzanie wolnego czasu.

KONKURS PLASTYCZNY
I WYSTAWA POKONKURSOWA
„WIELKANOC W OBRZĘDOWOŚCI
GRODZISKIEJ”
Termin: 6 marca – 30 kwietnia
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Krótki opis: Celem konkursu jest propagowa-
nie i popularyzowanie istniejących dawniej i do
dzisiaj kontynuowanych tradycyjnych zwycza-
jów i obrzędów związanych ze świętami Wielkiej Nocy i Triduum Paschalnego.
W konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

WIECZÓR ARTYSTYCZNO-
LITERACKI „WIECZORNE
KOBIET ROZMOWY”
Termin: 7 marca
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżaj-
sku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publicz-
na w Leżajsku
Krótki opis: „Wieczorne kobiet rozmo-
wy” spotkanie dedykowane wszystkim
czytelniczkom z okazji ich święta.

„TUDRYN DLA KOBIET” –
KONCERT WYŁĄCZNIE DLA PAŃ
Termin: 5 marca
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Krótki opis: Na ten specjalny dzień
muzealnicy zaplanowali ciekawe atrak-
cje dla wszystkich kobiet, które od-
wiedzą Muzeum Ziemi Leżajskiej. Panie
z okazji Dnia Kobiet będą miały okazję
nieodpłatnie zwiedzić wszystkie ekspo-
zycje stałe w Muzeum. O godz. 18:00
specjalnie dla nich zagra i zaśpiewa
uczestnik programu muzycznego „Hit Hit
Hurra” – Dominik Tudryn.

DZIEŃ KOBIET
W GMINIE KURYŁÓWKA
Termin: 5 marca
Miejsce: GOK w Kuryłówce,
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka i GOK
w Kuryłówce

KOLOROWE KARTKI W SZAREJ
RZECZYWISTOŚCI
Termin: wystawę oglądać można do
20 lutego
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Krótki opis: „Karty aprowizacyjne żyw-
nościowe 1976 – 1989”. Jest to zbiór
wszystkich kart będących w obiegu
w tym okresie. Poza kartami obejrzeć moż-
na fotografie oraz sprzęt radiowo-telewi-
zyjny pochodzący z minionego wieku.
Kolekcja kart pochodzi ze zbiorów Wie-
sława Szalińskiego.
Cennik: młodzież do lat 18 – wstęp bez-
płatny, dorośli – 2 zł.

BIEG ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
– TROPEM WILCZYM 2017
Termin: 26 lutego
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej,
Klub Imprez na Orientację „Inowcy”
Krótki opis: II edycja biegu w Leżajsku,
upamiętniająca i hołdująca Żołnierzy Wy-
klętych. Jest to największy bieg pamię-
ci w Polsce, odbywający się corocznie
w wielu miastach w całym kraju. W Le-
żajsku bieg odbędzie się na dystansie
1963 metry (odwołanie do roku w któ-
rym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty –
Józef Franczak ps. Lalek). Start oraz
meta pod Muzeum Ziemi Leżajskiej. Tu
także przygotowano wiele innych, cie-
kawych, tematycznie powiązanych
punktów programu.

MARZEC
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DZIEŃ KOBIET W GMINIE
GRODZISKO DOLNE
Termin: 8 marca
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury w Gro-
dzisku Dolnym
Krótki opis: Część artystyczna dedy-
kowana wszystkim paniom. Są to wy-
stępy rodzimych bądź zaproszonych ze-
społów, które prezentują repertuar tema-
tycznie nawiązujący do postaci kobiety
i jej roli w życiu osobistym i zawodowym.

KATYŃ. ZBRODNIA, KTÓRA
MIAŁA BYĆ ZAPOMNIANA
Termin: do 31 marca
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Krótki opis: Muzeum Ziemi Leżajskiej i
Instytut Pamięci Narodowej o/ w Rzeszo-
wie zapraszają do zwiedzania wystawy
„Katyń. Zbrodnia, która miała być zapo-
mniana”. Ekspozycja prezentuje ofiary zbrodni katyńskiej i jej mocodawców. Unikato-
we zdjęcia przedstawiają ekshumacje przeprowadzone w Katyniu wiosną 1943 r.
oraz w latach dziewięćdziesiątych XX w., kiedy to badano miejsca pochówku pol-
skich jeńców w lesie katyńskim, Charkowie i Miednoje. Wystawa porusza również
ważny wątek kłamstwa katyńskiego i prawdy, która ocalała pomimo ponad pięćdzie-
sięcioletniego nakazu milczenia. Ukazuje także formy zachowania i pielęgnowania
pamięci o ofiarach zbrodni.
Wystawa przygotowana została przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN o/ w Rzeszowie. Wstęp bezpłatny.

Część kulturalną opracowała: Małgorzata Kurasz

KONKURS LOGOPEDYCZNY
DLA DZIECI
,,DBAMY JAK WYMAWIAMY”
Termin: 16 marca
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżaj-
sku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Krótki opis: Międzyszkolny konkurs lo-
gopedyczny skierowany do uczniów leżaj-
skich „podstawówek”.

„POWITANIE
WIOSNY” NAD
TRZEBOŚNICĄ
Termin: 21 marca
Organizator: Ośro-
dek Kultury w No-
wej Sarzynie

WITAMY WIOSNĘ
Termin: 21 marca
Miejsce: GOK w Kuryłówce, WDK w Ko-
lonii Polskiej
Organizator: GOK w Kuryłówce, WDK
w Kolonii Polskiej

„BABSKI WIECZÓR”
W OŚRODKU KULTURY
W NOWEJ SARZYNIE
Termin: 8 marca
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

„WIECZÓR AFRYKAŃSKI”
W RAMACH CYKLU „PODRÓŻE
DOOKOŁA ŚWIATA”
Termin: 9 marca, godz. 18.00
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

DZIEŃ KOBIET W GMINIE LEŻAJSK
Termin: 10 marca
Miejsce: Stare Miasto
Organizatorzy: GOK, Gmina Leżajsk, ZS
w Starym Mieście, KGW w Starym Mieście
Krótki opis: Doroczne spotkanie pań z okazji
Dnia Kobiet, połączone z częścią artystyczną.
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LUTY

MARZEC

Część sportową opracowała: Aurelia Kryla

POWIATOWA LIGA HALOWA 2017 W PIŁCE NOŻNEJ
DZIECI I MŁODZIEŻY

Termin i miejsce: 4 lutego Grodzisko Dolne – (JUNIORKI);
11 lutego Giedlarowa – (MŁODZICY);
25 lutego Leżajsk – (TRAMPKARZE)

Organizatorzy: Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych
w Leżajsku, Starostwo Powiatowe w Leżajsku

XVIII TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
O PUCHAR STAROSTY
LEŻAJSKIEGO
Termin: trzeci tydzień marca
Miejsce: Leżajsk (Zespół Szkół Licealnych)
Organizatorzy: Licealny Uczniowski
Klub Sportowy przy Zespole Szkół Liceal-
nych w Leżajsku, Starostwo Powiatowe
w Leżajsku
Krótki opis: Turniej piłki siatkowej to
cykliczna impreza sportowa z udziałem
drużyn siatkarzy reprezentujących szkoły
ponadgimnazjalne z Lublina, Zamościa,
Biłgoraja i Leżajska.

IMPREZY SPORTOWE
Krótki opis: Powiatowa Liga Halowa w piłce nożnej, rozgrywana
jest w kategorii Trampkarzy, Juniorek i Młodzików. W ramach roz-
grywek zostaną przeprowadzone 3 turnieje w systemie „każdy
z każdym” z udziałem drużyn, które wyłonią zwycięzców w po-
szczególnych kategoriach. Uczestnikami imprezy są drużyny ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Leżajskiego, jak
i z poza naszego powiatu.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „LEŻAJSK
CUP 2017” O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO
Termin: 5 lutego (MŁODZIK STARSZY);

12 lutego (ORLIK MŁODSZY);
19 lutego (ŻAK)

Miejsce: Leżajsk (Zespół Szkół Licealnych)

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Sparta Leżajsk”, Starostwo Po-
wiatowe w Leżajsku
Krótki opis: Turniej organizowany po raz czwarty o zasięgu woje-
wódzkim. W tym roku zostanie rozegrany w sześciu kategoriach
wiekowych: Orlik Starszy, Młodzik Starszy, Trampkarz, Orlik Młod-
szy, Młodzik Starszy i Żak.
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Chóry mają na swoim koncie
najbardziej prestiżowe nagrody
w dziedzinie chóralistyki. Do wy-
śpiewanych dotychczas trofeów
dołączyły kolejne, a są nimi Srebr-
ne Dyplomy zdobyte na II War-
szawskim Festiwalu Pieśni Ad-
wentowych i Bożonarodzenio-
wych. W konkursie wzięły udział
oba chóry i poradziły sobie zna-
komicie. Na Festiwalu wystąpiły
chóry amatorskie z kraju i zagra-
nicy, co wskazywało na bardzo
wysoki poziom artystyczny wyda-
rzenia. Jury również było między-
narodowe, a jego przewodniczą-
cym był prof. Romuald Twardow-
ski, wybitny polski kompozytor
i pedagog. Pozostali członkowie
to: Sasho Tatarchevski, profesor
Macedońskiej Akademii Muzycz-
nej i dyrygent, Irina Roganova,
wybitna artystka Federacji Rosyj-
skiej, dyrygentka i dyrektor arty-
styczny festiwalów chóralnych,
Margarethe Ek, norweska dyry-
gentka i ceniona wykładowczyni
oraz Marcin Cmiel, dyrygent i dy-
rektor artystyczny Towarzystwa
Śpiewaczego LIRA w Warszawie.
Festiwalowe przesłuchania odby-
wały się w sobotę, 10 grudnia ub.
roku, w sali koncertowej Galerii

Porczyńskich w Muzeum Kolek-
cji im. Jana Pawła II w Warszawie.
Drugiego dnia Festiwalu wybrane

Chóry Cantiamo i Belcanto
znów tryumfuj¹

Ciężka praca przynosi
oczekiwane owoce, o czym
mogły przekonać się chó-
rzystki zrzeszone w chó-
rach Cantiamo oraz Belcan-
to, których dyrygentką i za-
łożycielką jest Barbara
Kuczek.

chóry zostały poproszone o uczest-
nictwo i śpiew na mszach św.
w kilku warszawskich świątyniach,

W uznaniu za wybitne osiągnięcia artystyczne Mar
szałek Województwa Podkarpackiego Władysław
Ortyl przyznał obu chórom wyróżnienia. Nagro-

dy pieniężne dla zespołów zostały przyznane w ramach
Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie
zgubić talentu”.

m.in. w Bazylice św. Krzyża, gdzie
ogłoszono również festiwalowy
werdykt.

- Uczestniczące w konkursie chó-
ry były świetnie przygotowane, zwłasz-
cza zespoły zza naszej wschodniej
granicy, z Estonii, Litwy, Łotwy, Ro-
sji – mówi Barbara Kuczek. Nie
ukrywam, że bardzo się denerwowa-
łam, bo Festiwal odbywał się 10 grud-
nia, czyli krótko po konkursie byd-
goskim. Zgłoszenie do udziału
w Festiwalu, zawierające wybrany re-
pertuar, wysyłałam na wakacjach,
czyli można powiedzieć, że zaryzyko-
wałam w ciemno, bo repertuaru nie
można już potem zmieniać. Tym
bardziej jestem niesamowicie dum-
na z dziewcząt, że tak znakomicie
sobie poradziły. Belcanto ma obec-
nie świetny skład, pięknie brzmiące
soprany i wszystko co niezbędne, aby
konkurować z najlepszymi chórami
krajowymi i zagranicznymi. Na Fe-
stiwal wzięłam oba chóry, ponieważ
pozwalały na to zapisy w regulami-
nie. Jak widać, była to trafna decy-
zja. Na dodatek byłyśmy jedynym
chórem z Polski w naszej kategorii.
Za ciężką pracę, którą włożyłyśmy
w przygotowanie, przyszedł kolejny
sukces, co bardzo nas satysfakcjonu-
je. Profesor Twardowski składając
nam gratulacje, powiedział, że mamy
bardzo dobry zespół. Skorzystam tu
z okazji i podziękuję za duże wspar-
cie, jakie otrzymuję od dyrektorów
szkół, w których działają chóry: dy-
rektorowi Gimnazjum Miejskiego
Maciejowi Polańskiemu oraz dyrek-
torowi Zespołu Szkół Licealnych
w Leżajsku Zbigniewowi Trębaczowi.

NN
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Dzięki staraniom podjętym
przez Muzeum Ziemi Leżajskiej
oraz uprzejmości Dyrektora Za-
kładu Karnego w Rzeszowie –
Załężu ppłk. Roberta Koguta,
czterech więźniów odbywających
tzw. lekkie kary za przestępstwa,
miało okazję zwiedzić Muzeum.
Więźniowie odwiedzili placówkę
23 grudnia ub. roku wspólnie
z wychowawcą Markiem Lotyczem.

W ramach zajęć resocjalizacyj-
nych osadzeni uczestniczyli w po-

WiêŸniowie w le¿ajskim Muzeum
w ramach resocjalizacji spo³eczno-kulturalnej

rządkowaniu terenów przylegają-
cych do wąwozu pomiędzy kom-
pleksem muzealnym a kościołem
farnym. Dzięki wspólnym wysił-
kom do godzin południowych skar-
pa została uprzątnięta z liści, zale-
gających gałęzi oraz śmieci. Wła-
ściciel restauracji „Stokrotka”
w Giedlarowej ufundował dla więź-
niów posiłek, który wspólnie spo-
żyli, po czym wraz z przewodni-
kiem Damianem Kubrakiem zwie-
dzili stałe ekspozycje Muzeum.

Dyrektor Muzeum Ziemi Le-
żajskiej Jacek Kwieciński żegna-
jąc więźniów, złożył im świątecz-
ne życzenia oraz obdarował drob-
nymi upominkami. Wychowawca

Marek Lotycz wyraził nadzieję, na
kontynuację współpracy pomię-
dzy Zakładem Karnym a Muzeum
Ziemi Leżajskiej.

MZL

Konkurs organizowany rok-
rocznie przez komendę Hufca
Leżajsk zgromadził ponad 300
uczestników z hufców: Jarosław,
Krosno, Mielec, Leżajsk, Łańcut,
Przemyśl, Rzeszów, Stalowa Wola
i Tarnobrzeg. Czas upłynął pod
znakiem muzyki i wspólnej zaba-
wy.

Pierwsza okazja pojawiła się już
w piątek wieczorem za sprawą
świeczkowiska. Przesłuchania wy-
konawców rozpoczęły się w sobo-
tę o godz. 10:00 i zakończyły tuż
przed 15:00. Werdykt poznaliśmy
na Koncercie Galowym, który roz-
począł się o godz. 18:00. W tym
roku Jurorzy postanowili trochę
namieszać w klasyfikacji, bo zde-
cydowali nie przyznawać drugie-
go i trzeciego miejsca w kategorii
solowej. Wybrali jednak ex aequo
dwa drugie i trzecie miejsca w ka-
tegorii zespołowej. To pierwszy

taki przypadek w trzynastoletniej
historii Festiwalu. Tym razem na-
groda Grand Prix, która przyzna-
wana jest ponad kategoriami, po-
wędrowała do zespołu „Te dwie
takie” z Hufca Tarnobrzeg. Juro-
rów urzekło wykonanie piosenki
pt. „Ty druha we mnie masz”.
Koncert zakończyliśmy w rytmie
bluesa. W tym roku gwiazdą wie-
czoru był bowiem zespół Outsider
Blues, który swoją skoczną mu-
zyką przekonał harcerzy do wyla-
nia litrów potu skacząc pod sceną.

O północy odbył się kolejny cha-
rakterystyczny dla HiTa punkt
programu, tj. polowa Msza Świę-
ta, którą odprawił ks. Wojciech
Środoń wraz z ks. Wacławem Zy-
garowiczem, która jak zwykle, za-
kończyła się wspólnym śpiewem.
W niedzielę rano zmęczeni, ale
zadowoleni uczestnicy rozjechali
się do domów.

Werdykt Jury:
Nagroda Grand Prix: Zespół „Te dwie takie” z Hufca Tarnobrzeg

za piosenkę „Ty druha we mnie masz”
I miejsce w kategorii solowej: Paulina Behen z Hufca Ziemi

Przemyskiej za piosenkę „Bieszczadzkie anioły”
I miejsce w kategorii zespołowej: Zespół „Chcę cukierka”

z Hufca Mielec za piosenkę „Turystyczna składanka”
II miejsce w kategorii zespołowej, ex aequo: Zespół „Wpa-

dliśmy Tu z Nienacka” z Hufca Krosno, za piosenkę „Tak mnie
ciągnie do gór”; Zespół „Jedyneczka” z Hufca Łańcut za piosen-
kę „Czerwona róża”

III miejsce w kategorii zespołowej, ex aequo: Zespół „Ka-
meleon Nowa Sarzyna” z Hufca Leżajsk za piosenkę „Między
ciszą, a ciszą”; Zespół „Ogniki” z Hufca Lasowiackiego Stalowa
Wola za piosenkę „Serca w górach”
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W dniach 25-27 listopada 2016r. harcerze z Chorągwi
Podkarpackiej spotkali się w Nowej Sarzynie na trzy-
nastej edycji Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Tury-
stycznej HiT.

HiTHiTHiT

Festiwal Piosenki Harcerskiej i TurystycznejFestiwal Piosenki Harcerskiej i TurystycznejFestiwal Piosenki Harcerskiej i TurystycznejFestiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
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6 grudnia ub. roku w leżajskim
Muzeum odbył się finał akcji Po-
lacy – Rodakom organizowanej
na naszym terenie przez Towa-
rzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschod-
nich w Leżajsku oraz Muzeum
Ziemi Leżajskiej. W powyższą
akcję zaangażowało się tysiące
osób z całego powiatu, m.in.
szkoły, firmy, harcerze, strzelcy,
Młodzież Wszechpolska, którzy
pomagali w zbiórce artykułów
spożywczych, środków czystości,
książek i zabawek, którymi chęt-
nie dzielili się mieszkańcy miasta
i okolicznych miejscowości. Dziś

z Muzeum, które przez miesiąc
było miejscem, w którym składo-
wane i sortowane były dary, od-
jechały pełne samochody z pre-
zentami, które trafią do najbar-
dziej potrzebujących Polaków na
Ukrainie. Szlachetny cel akcji

przyczynił się do zaangażowania
ponad trzystu wolontariuszy, któ-
rzy poczuli, że pomoc dla Pola-
ków na Kresach to ważna spra-
wa, a nawet obowiązek. Wolon-
tariusze poprzez swoją obecność
w punktach zbiórek zebrali ok.

Do muzycznej rywalizacji przy-
gotowało się 44 uczestników, któ-
rzy 30 listopada ub. roku przystą-
pili do eliminacji wstępnych. Tuż po
godzinie 15.00 w sali widowiskowej
popłynęły pierwsze dźwięki piose-
nek, nie pomijając klasyki dziecię-
cej, a w dalszym ciągu prowadząc
widzów aż po zakres współczesne-
go repertuaru dziecięco-młodzie-
żowego. Przesłuchania przebiega-
ły w trzech kategoriach wiekowych:
szkół podstawowych (0-III, IV-VI)
i gimnazjum, a każdy wykonawca

przedstawiał jeden utwór w języku
polskim. Na scenie zaprezentowa-
li się soliści z powiatu biłgorajskie-
go, leżajskiego, łańcuckiego, niżań-
skiego i rzeszowskiego, którzy
utrzymali wysoki i wyrównany po-
ziom artystyczny. Po wspaniałych
popisach wokalnych komisja wyło-
niła 16 najlepszych artystów, któ-
rzy mogli rozpocząć zmagania
o najwyższe miejsca w kolejnym
etapie.

W niedzielne popołudnie
4 grudnia ub. roku zaproszeni go-
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Rozœpiewany Miko³aj w Kury³ówce
Międzypowiatowy Festiwal
Piosenki MIKOŁAJ 2016 to
wydarzenie, na które co
roku zaprasza Gminny Ośro-
dek Kultury i Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Ku-
ryłówce wraz ze współor-
ganizatorem – Powiatem
Leżajskim. To już XIX edy-
cja przeglądu, cieszącego
się ogromnym zaintereso-
waniem wśród dzieci i mło-
dzieży, otwierającego moż-
liwości wykorzystania
potencjału wokalnego, pro-
mocję talentów i zdobywa-
nia atrakcyjnych nagród.

Fina³ akcji Polacy – Rodakom 8 ton żywności. To są przecież pre-
zenty dla naszych dzieci, polskich
dzieci, które są na Ukrainie i na
Białorusi. Można powiedzieć, że
w Muzeum bije dzisiaj serce dla
tych dzieci – mówi Jacek Kwie-
ciński, Dyrektor Muzeum Ziemi
Leżajskiej. Wyniki akcji przeszły
najśmielsze oczekiwania. Rok
temu zebrano niecałe dwie tony
żywności, tym razem niemal czte-
ry razy tyle. Wielkie podziękowa-
nia należą się koordynatorowi
akcji Marianowi Matkowskiemu,
który przez ponad miesiąc orga-
nizował miejsca zbiórki, a także
wspólnie z wolontariuszami zbie-
rał i segregował dary.

MZL

ście oraz licznie zgromadzona
publiczność, bacznie śledziła fan-
tastyczne występy, kibicując naj-
lepszym w Koncercie Finałowym.
W przerwach między odsłonami
kolejnych kategorii i obrad jury
wystąpił zespół wokalny Gminne-
go Ośrodka Kultury – Pięcionut-
ka. W towarzystwie Mikołaja po-
prowadzono konkursy z nagroda-
mi i prezentami dla widowni. Oce-
niając zdolności wokalne, inter-
pretację utworu, dobór repertu-
aru oraz ogólny wyraz artystycz-

ny, jury składające się z doświad-
czonych reprezentantów środowi-
ska muzycznego, na czele z prze-
wodniczącym Mateuszem Winiar-
skim, postanowiło wyłonić laure-
atów (wyniki: na stronie interne-
towej: www.starostwo.lezajsk.pl,
zakładka: Kultura, data zamiesz-
czenia informacji: 8.12.2016 r.)

Podczas Festiwalu wręczono
również nagrodę zwycięzcy Gmin-
nego Dyktanda Ortograficznego
2016, które odbyło się pod koniec
listopada w siedzibie GOK-u.
Dyktando zostało zorganizowane
już po raz piąty przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Kuryłów-
ce. Tegoroczny Tytuł Mistrza Or-
tografii Gminy Kuryłówka zdobył
Janusz Pęcak.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim sponsorom i darczyń-

com, dzięki którym wokaliści mogli otrzymać atrakcyjne nagrody (m.in.

rower, tablety, słuchawki, głośniki bluetooth, power banki): Wójtowi Gminy

Kuryłówka, Powiatowi Leżajskiemu, Przedsiębiorstwu drogowemu oddz. Ko-

towa Wola, Bankowi Spółdzielczemu w Leżajsku, ZGK Sp. z o. o. w Kuryłówce,

MOSiR w Leżajsku, OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce, Pizzerii Słonecz-

na California, Centrum Ubezpieczeń w Leżajsku – Jadwiga Smycz, F.H.P.U.

METEOR w Leżajsku. Dziękujemy również TVP Rzeszów za objęcie wydarze-

nia patronatem medialnym i umożliwienie promocji Festiwalu na antenie tele-

wizji. GOKKR
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Odwiedziliśmy najstarszych
i najmłodszych mieszkańców gmi-
ny Nowa Sarzyna. Najwięcej cza-
su spędziliśmy u emerytowanego
ks. Jana Warchała, który zachwy-
cał się naszym kolędowaniem,
a także opowiadał o historii kolę-
dowania w gminie Nowa Sarzy-
na. Odwiedziliśmy również jedną
z najstarszych mieszkanek Sarzy-
ny – Katarzynę Ryczkowską, któ-
ra nie ukrywała radości z naszej
wizyty kolędowej. Pani Katarzy-
nie, której zaledwie parę lat bra-
kuje do bycia „stulatką” Kapela
zagrała i zaśpiewała „150 lat”!

Byliśmy także u nowych gospo-
darzy, m.in. u Państwa Krystyny
i Franciszka Zebzdów, którzy nie
kryli zaskoczenia z naszych od-

Z kolędą u ks. Jana Warchała

Kolêda z „Majdaniarzami”
6 stycznia br. już po raz
osiemnasty Kapela „Majda-
niarze” odwiedziła trady-
cyjnie dwanaście domostw
w gminie Nowa Sarzyna ko-
lędując i składając życze-
nia noworoczne.

wiedzin przyznając jednocześnie,
iż na naszą kolędę oczekiwali już
od paru lat. Na koniec, spotkali-
śmy się na wspólnym kolędowa- U Państwa Zebzdów

Dla wszystkich miłośników ru-
chu, dla pasjonatów historii, dla
małych i dużych – „Tropem Wil-
czym” to bieg, w którym może
wziąć udział każdy. Nie chodzi
w nim o typową, sportową rywali-
zację i zdobywanie najwyższych
miejsc na podium ale o coś znacz-
nie ważniejszego, o oddanie hoł-
du Żołnierzom Wyklętym i popu-
laryzację wiedzy na ten temat.

Wyklęci, niezłomni to żołnierze
polskiego podziemia antykomuni-
stycznego i antysowieckiego, dzia-
łającego w latach 1944-1963
w obrębie przedwojennych granic
RP, to niepodległościowy ruch
partyzancki, który stawiał opór
sowietyzacji Polski tocząc walkę ze
służbami bezpieczeństwa ZSRR.

Bieg „Tropem Wilczym” to wy-
darzenie realizowane w całej Pol-
sce od kilku lat. W Leżajsku, po
ubiegłej, I edycji biegu, która cie-
szyła się bardzo dużym zaintereso-
waniem i w której wzięło udział bli-

Najwiêkszy bieg
pamiêci w Polsce.
Biegniesz?

sko 500 osób, przygotowujemy się
do II edycji. Inicjatorem powyższe-
go wydarzenia w naszym powiecie
jest Poseł na Sejm RP Pan Jerzy
Paul, zaś organizatorem Muzeum
Ziemi Leżajskiej wraz z Klubem
Imprez na Orientację, działającym
przy Gimnazjum im. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Łętowni. Mamy na-
dzieję, że osób które podejmą
z nami tą inicjatywę, tym razem bę-
dzie jeszcze więcej, przez co bieg
w Leżajsku będzie największym
biegiem na Podkarpaciu.

Bieg odbędzie się 26 lutego
2017 r., a jego dystans wyniesie tak
jak w edycji poprzedniej 1963 m,
co symbolizuje datę śmierci ostat-
niego Żołnierza Wyklętego- Józe-
fa Franczaka, pseudonim „Lalek”.

Udział w wydarzeniu jest bezpłat-
ny. Każdy uczestnik otrzyma pa-
kiet startowy, w którym znajdzie
się m.in. koszulka z wizerunkiem
żołnierzy, pamiątkowy medal
i dyplom. Po biegu można będzie

posilić się wojskową grochówką.
Ponadto zaplanowano szereg in-
nych atrakcji towarzyszących,
o których jeszcze będziemy Pań-
stwa informować.

Więcej informacji można zna-
leźć również na fanpage’u Tro-
pemwilczym.pl-Leżajsk. Tam też
trwają już konkursy dotyczące te-
matyki biegu, w których nagroda-
mi są m.in. ciekawe książki, kar-
nety na bezpłatne zwiedzanie Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej czy gadże-
ty. Zachęcamy więc do śledzenia
profilu, na którym będziemy na
bieżąco zamieszczać informacje
dotyczące biegu. Pokażmy wszy-
scy, że idee i wartości, o które
swoją walkę oparli Żołnierze Wy-
klęci, są wciąż żywe i aktualne.

 Paulina Szczepanik
 Muzeum Ziemi Leżajskiej

niu u Państwa Łuczaków, gdzie
nasza Kapela grała i kolędowała
z babskimi kolędnicami.

Tradycyjnie już przesyłaliśmy
także życzenia drogą telefo-
niczną. W tym roku życzenia po-
płynęły do Szczecina, na Warmię
i Mazury oraz do Francji, gdzie
oczekiwał na kolędy nasz stały
Fan Club.

Kapela „Majdaniarze” dzięku-
je za miłe przyjęcie, w każdym
domostwie czekał na nas przygo-
towany poczęstunek.

SF
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bezrobotnego
Urząd dla swoich klientów przy-

gotował ofertę w ramach posiada-
nych środków. Szczególnie atrak-
cyjną propozycję posiadamy dla
naszych najmłodszych klientek
i klientów, w wieku do 30 roku
życia. Na ich aktywizację na 2017
rok PUP pozyskał środki z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie leżajskim (III)”
Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 w wy-
sokości 3,8 mln zł. Powyższe środ-
ki przeznaczone będą na realiza-
cję staży dla ponad 300 osób, bo-
nów na zasiedlenie dla 37 osób
oraz na dofinansowanie dla 54
osób rozpoczynających własną
działalność gospodarczą.

Nasz Urząd pozyskał również
środki EFS w wysokości 1,7 mln
zł dla osób powyżej 30 roku życia
w ramach dwóch projektów Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpac-

kiego na lata 2014-2020: pozakon-
kursowego „Aktywizacja osób po-
wyżej 29 r.ż. pozostających bez
pracy w powiecie leżajskim (III)”
oraz konkursowego „Dziś aktyw-
ność – jutro zatrudnienie”. Zapla-
nowane zostały następujące for-
my aktywizacji zawodowej: staże
dla 150 osób, jednorazowe środki
na podjęcie własnej działalności
gospodarczej dla 30 osób, szkole-
nia dla 20 osób oraz refundacja
wyposażenia lub doposażenia sta-
nowiska pracy dla 12 osób bezro-
botnych. Łącznie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społeczne-
go na 2017 rok nasz Urząd pozy-
skał 5,5 mln zł. na aktywizację
ponad 600 osób bezrobotnych.

Ponadto Urząd umożliwi swo-
im klientom aktywizację zawo-
dową korzystając ze środków Fun-
duszu Pracy. W bieżącym roku
przewidziana została na ten cel
kwota 5,3 mln zł. Główne działa-
nia, to: staże, prace interwencyj-
ne, roboty publiczne, jednorazo-

Nowe projekty w nowym roku
w Powiatowym Urzędzie Pracy
Rok 2017, to kolejny dobry rok pod względem możliwości aktywizacyjnych osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.

we środki na podjęcie własnej
działalności gospodarczej, refun-
dacja wyposażenia lub doposaże-
nia stanowiska pracy dla skiero-
wanych osób bezrobotnych, szko-
lenia, dofinasowanie do składek
dla członków spółdzielni socjal-

Podobnie jak w poprzednich latach
planujemy realizację programów:

– programu specjalnego – skierowanego do osób powyżej 50 roku
życia, w którym uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z robót
publicznych lub ze stażu,

– Programu Aktywizacja i Integracja dla osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej, w którym aktywizacja odbędzie
się m.in. poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Obok powyższych tych już tradycyjnych form
posiadamy w ofercie formy nowe, jak:

– bon na zasiedlenie, dla osób do 30 roku życia, dzięki któremu
będą one podjąć pracę poza dotychczasowym miejscem zamiesz-
kania,

– bon stażowy, bon szkoleniowy oraz bon zatrudnieniowy, które
są znacznie bardziej atrakcyjną i dogodną ofertą dla młodych
osób, aniżeli podobne formy realizowane poza bonem.

nych, studia podyplomowe, prace
społecznie użyteczne.

Zapraszamy wszystkich na-
szych klientów oraz partnerów do
skorzystania z dostępnych form
aktywizacji.

PUP

W 2017 wzrosła płaca minimalna i zaczęła obowiązywać minimal-
na stawka godzinowa. Zmienią się niektóre zasady wsparcia osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów. Rozszerzono również dostęp
do pomocy żywnościowej. Podwyższona zostanie emerytura i renta.

Od 1 stycznia zmieni się:
· Płaca minimalna: 2 000 zł – tyle wyniesie minimalne wynagrodze-

nie za pracę.
· Minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 13 zł dla pracują-

cych na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świad-
czenie usług.

· Minimalne wynagrodzenie niezależne od stażu pracy. Wysokość
minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego nie bę-
dzie różnicowana ze względu na staż pracy.

Od 1 marca zmieni się:
· Podwyższenie najniższych emerytur i rent: 1 000 zł – tyle wyniesie

najniższa emerytura i renta.

Najwa¿niejsze zmiany w 2017 roku w prawie pracy
· Waloryzacja emerytur i rent: 10 zł – tyle wyniesie minimalna gwa-

rantowana podwyżka.

Od 1 stycznia zmienia się:
· Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych zasiłek dla bez-

robotnych lub świadczenie przedemerytalne dla opiekuna osoby
niepełnosprawnej.

· Nowe zasady przyznawania zasiłku stałego, zasiłek okresowy dla
oczekujących na orzeczenie i zasiłek stały wypłacany wstecz po
orzeczeniu.

· Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego: 1406 zł netto (plus składki na
ubezpieczenie społeczne) – tyle wyniesie świadczenie pielęgnacyjne.

· Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jeżeli oboje opie-
kunów rezygnuje z pracy, by opiekować się osobami niepełnospraw-
nymi, mogą otrzymać dwa świadczenia.

Źródło: regiopraca.pl, Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
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W związku z wejściem w życie nowelizacji usta-
wy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych, mówiącej m.in. o zakazie używa-
nia e-papierosów powstała potrzeba stworzenia
nowego znaku zakazu palenia. Zgodnie z art. 5,
ust. 1a: Właściciel lub zarządzający obiektem lub

Nowy wzór znaku:

„ZAKAZ PALENIA”

1 grudnia ub. roku, jak co roku,
obchodzono Światowy Dzień Wal-
ki z AIDS. W związku z tym Pań-
stwowa Inspekcja Sanitarna po-
dejmowała wiele inicjatyw mają-
cych na celu zwiększenie wiedzy
ogółu społeczeństwa na temat wi-
rusa HIV i choroby AIDS, jak
również promowanie wykonywa-
nia w punktach konsultacyjno-dia-
gnostycznych testów, które są ano-
nimowe, bezpłatne oraz połączo-
ne z poradnictwem okołotesto-
wym.

Ponadto Oddział Oświaty Zdro-
wotnej i Promocji Zdrowia we
współpracy ze Starostwem Powia-
towym w Leżajsku i Komendą
Powiatową Policji w Leżajsku zor-
ganizował konkurs wiedzy dla
młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych pod hasłem: „Żyję bez ryzy-
ka”. Głównym celem konkursu
było zwrócenie uwagi ludzi mło-
dych na ciągle istniejący problem,
jakim jest rozprzestrzenianie się
wirusa HIV w Polsce i na świecie,
a także propagowanie w ich śro-
dowisku bezpiecznych zachowań.

Do konkursu przystąpiło 15
uczniów, którzy mieli do rozwią-

zania test wielokrotnego wyboru
składający się z zestawu 30 pytań.
Nad prawidłowym przebiegiem
konkursu i całej uroczystości wrę-
czenia nagród czuwała komisja
konkursowa, w składzie: Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Leżajsku lek. med. Leszek
Solarz, Starosta Leżajski Marek
Śliż oraz asp. sztab. Jan Kucło
z Komendy Powiatowej Policji
w Leżajsku.

Jury przyznała
następujące nagrody:

I miejsce – Sylwia Szwed
z Zespołu Szkół Lice-
alnych im. Bolesława
Chrobrego w Leżajsku

II miejsce – Eliasz Urban
z Zespołu Szkół im.
Ignacego Łukasiewicza
w Nowej Sarzynie

III miejsce – Paweł Puzio
z Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. Tadeusza
Kościuszki w Leżajsku

środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz
palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów
elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocz-
nych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne
i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów
tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych
na terenie obiektu lub w środku transportu.

dował Starosta Leżajski i Zarząd
Powiatu Leżajskiego.

Podsumowując wyniki, można
stwierdzić, że poziom wiedzy
uczniów kształtował się na wyso-
kim poziomie. Wyrażamy przeko-
nanie, że podejmowane przez nas
działania edukacyjne znajdują
odzwierciedlenie w życiu codzien-
nym młodzieży oraz pomagają im

podejmować bezpieczne i przemy-
ślane decyzje w zakresie dbania o
zdrowie własne i swoich bliskich.

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Leżajsku dzięku-
je Staroście Leżajskiemu, nauczy-
cielom oraz zaproszonym gościom
za udział, zaangażowanie i pomoc
w wyżej wymienionym przedsię-
wzięciu. Angelina Podkasany

„Żyję bez ryzyka”„Żyję bez ryzyka”„Żyję bez ryzyka”„Żyję bez ryzyka”

Główne nagrody i upominki dla
wyróżnionych uczestników ufun-
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Nasi adepci w sezonie 2015/
2016 brali udział kolejny już rok
w rozgrywkach I Podkarpackiej
Ligi Piłki Nożnej, w której na ko-
niec sezonu zajęli czołowe miej-
sca. W rozegranej rundzie wiosen-
nej szczególnie wyróżnili się pod-
opieczni trenera Adriana Rauzy
zdobywając drugie miejsce w ta-
beli kategorii Trampkarz Starszy.

W obecnym sezonie 2016/2017
Sparta Leżajsk rozgrywa mecze
w pięciu grupach wiekowych w ka-
tegoriach Trampkarz, Młodzik
Starszy (2 grupy), Orlik Starszy
i Orlik Młodszy.

Oprócz regularnych rozgrywek
wynikających z terminarza PZPN,
nasi podopieczni brali udział
w licznych turniejach, w których
również odnieśli sukcesy m.in.:
– pierwsze miejsce w grupie

w Ogólnopolskim Turnieju De-
ichmann w kategorii wiekowej
U-11 rozgrywanym w Rzeszowie;

– pierwsze miejsce w turnieju cha-
rytatywnym w Kańczudze w ka-
tegorii wiekowej 2007-2008;

– pierwsze miejsce w turnieju or-
ganizowanym przez Powiatowe
Zrzeszenie Zespołów Sporto-
wych w kategorii wiekowej 2003;

– w wielu innych, o których można
dowiedzieć się więcej na naszej
stronie www.sparta.lezajsk.pl

O dużych sukcesach i umiejęt-
nościach naszych podopiecznych,
świadczy fakt, iż kilkoro naszych
zawodników trenuje w Akademii
Młodych Orłów w Rzeszowie i są
to: Kacper Kisielewicz (rocz. 2006),
Kacper Fusiarz (rocz. 2007), Kac-
per Plichta (rocz. 2007), Mateusz
Plichta (rocz. 2008).

Warto również podkreślić, że
w związku z wysokim poziomem
gry pojawia się także zaintereso-
wanie profesjonalnych klubów,
takich jak Stal Stalowa Wola czy
Stal Rzeszów naszymi zawodnika-
mi, do których kilku z nich zosta-
ło powołanych.

Duży talent, ciężka sumienna
praca oraz ogromny wkład trene-
rów spowodował również powo-
łania do Kadry Podkarpacia, gdzie
godnie reprezentują nas: Wikto-
ria Gdańska (rocz. 2004) dziew-
czyny oraz Bartosz Tłuczek (rocz.
2003) chłopcy.

Tradycją naszego klubu stały się
cykliczne imprezy, takie jak: mi-
kołajki, obozy letnie i zimowe, tur-
nieje, czy uroczyste zakończenie
sezonu piłkarskiego połączone
z piknikiem rodzinnym.

Chcąc stworzyć możliwość re-
alizowania pasji sportowych naj-
młodszym mieszkańcom Leżajska
i okolic w wieku od 3 do 6 roku

życia, Zarząd Klubu Piłkarskiego
Sparta Leżajsk, podjął rozmowy
z Legia Soccer School o możliwo-
ści otwarcia Przedszkola Piłkar-
skiego Legii Warszawa w naszym
mieście. Po pozytywnej ocenie
Sparty, jako klubu dobrze rozwi-
jającego się i posiadającego og-
romny potencjał podpisano umo-
wę partnerską, czego rezultatem
jest funkcjonujące w Leżajsku Pił-
karskie Przedszkole Legia Soccer
Schools, w którym trenuje niespeł-
na 50 dzieci. Pragniemy nadmie-
nić, że nabór do przedszkola cały
czas trwa.

Tak dużego rozwoju i sukcesów
nie osiągnęlibyśmy gdyby nie za-
angażowanie Zarządu Klubu, de-
terminacja i zaangażowanie dzie-
ci, ale przede wszystkim rodziców,
którzy od samego początku istnie-
nia Klubu Sparta Leżajsk wcze-
śniej pod nazwą Szkółka Piłkar-
ska Pogoń Leżajsk, zawsze służyli
pomocą i wspierali działania Za-
rządu. Nieocenione jest także
wsparcie Starostwa Powiatowego
w Leżajsku, Urzędu Miasta Leżaj-
ska oraz sponsorów i licznych
przyjaciół, którym składamy ser-
deczne podziękowania.

Mocno wierzymy, że praca
z dziećmi i młodzieżą daje ogromną
satysfakcję i jest wspaniałą inwe-

stycją w przyszłość naszego społe-
czeństwa. Przygoda ze sportem nie
rozpoczyna się na światowych sta-
dionach. Przeważnie ma swój po-
czątek na szkolnych i osiedlowych
boiskach. Stwarzając warunki do
uprawiania sportu wszystkim dzie-
ciom i młodzieży mamy szansę wy-
łowić z nich prawdziwe talenty.

W związku z tym prosimy i za-
chęcamy do dalszego wspierania
naszego klubu wpłatami na kon-
to: BANK BGŻ BNP Paribas S.A.
04 2030 0045 1110 0000 0416 2400
lub przez przekazanie 1% z po-
datku za rok 2016.

Już dzisiaj zapraszamy wszyst-
kich sympatyków piłki nożnej do
kibicowania naszym zawodnikom
podczas IV Turnieju Piłki Halo-
wej Leżajsk CUP, który zostanie
rozegrany w lutym na obiektach
Zespołu Szkól Licealnych im. Bo-
lesława Chrobrego w Leżajsku.
Szczegóły na naszej stronie inter-
netowej.

Sparta

Miniony rok dla Klubu Piłkarskiego Sparta Leżajsk był
czasem intensywnego rozwoju. Możliwości, które ofe-
ruje klub przyciągają coraz szerszą grupę dzieci
i młodzieży pragnących rozwijać swój talent piłkar-
ski w szeregach Sparty. Obecnie młodzi piłkarze
w liczbie 180 trenują w siedmiu grupach wiekowych od
rocznika 2002 do 2010.

Podczas wypełniania

formularza PIT wpisz

KRS: 0000270261

oraz poniższy cel szczegółowy

SPARTA LEŻAJSK 6122

Z ¿ycia Sparty Le¿ajsk
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Nasi zawodnicy uczestniczyli
w turniejach karate rangi Mi-
strzostwa Województwa, Makro-
regionu, Polski, Europy oraz
w Pucharze Polski, Europy i mię-
dzynarodowych mistrzostwach
Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

W 2016 roku uczestniczyliśmy
27 turniejach i zawodach karate,
w których zdobyliśmy 242 meda-
le w tym: 77 złotych, 74 srebrnych
i 91 brązowych.

Do najważniejszych osiągnięć
indywidualnych w 2016r. należy
zaliczyć zdobycie: 1 medalu na
Mistrzostwach Europy w Warnie,
1 medalu na Pucharze Europy
w Lublinie, 8 medali na Mistrzo-
stwach Polski Młodzieżowców
w Szczecinku, 2 medali na Mi-
strzostwach Polski Juniorów
Młodszych w Olsztynie, 2 meda-
li na Pucharze Polski w Ciecha-
nowie, 3 medali na Otwartych
Mistrzostwach Białorusi w Grod-
nie, 4 medali na Otwartych Moł-

dawii w Kiszyniowie oraz 2 me-
dali na Mistrzostwach Ukrainy
w Chersoniu.

Do największych osiągnięć
drużynowych w 2016r. należy za-
liczyć zdobycie: 3 miejsca w Mi-
strzostwach Makroregionu Połu-
dniowego Karate Kyokushin w
Leżajsku, 1 miejsca w Międzywo-

jewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików w Leżajsku, 3 miejsca
w XVIII Mistrzostwach Podkar-
pacia w Jaśle oraz 2 miejsca
w XXVII Mistrzostwach Polski
Młodzieżowców w Szczecinku

Zawodnicy klubu w 2016 roku
zdobyli 32 klasy sportowe przy-
znawane przez Polski Związek
Karate na różnego rodzaju mi-
strzostwach oraz Pucharach Eu-
ropy i Polski oraz 18 punktów we
współzawodnictwie sportowym –
Polskiej Federacji Sportów Mło-
dzieżowych.

Zawodnicy Centrum Sztuk Wal-
ki i Sportu w Leżajsku 10 grudnia
ub. roku uczestniczyli w ostatnich
zawodach karate, w których wy-
kazali ducha walki, zdobywając
czołowe miejsca. Młodzicy starto-
wali w XIII Pucharze Polski Ju-
niorów i Młodzików Karate Ky-
okushin w Ciechanowie, gdzie
Aleksandra Kula wywalczyła wi-
cemistrzostwo Polski w kategorii
kata oraz zdobyła III miejsce
w kategorii kumite.

Natomiast nasi najmłodsi człon-
kowie wystartowali w Otwartych
Mistrzostwach Polski Południo-
wej Full Contact Karate w Miel-
cu. Organizatorem był Mielecki
Klub Karate Shinkyokushin SA-
IHA kierowany przez Andrzeja
Wolskiego, zaś współorganizato-
rami: Polska Federacja Kyokushin
Karate, Urząd Miasta Mielca, Sta-
rostwo Powiatowe w Mielcu.

Zawodnicy Centrum Sztuk Walki i Sportu
koñcz¹ rok ze œwietnymi wynikami

Funkcję sędziego głównego tur-
nieju pełnił Shihan Bogdan Jere-
micz z Gdańska.

Był to wymagający turniej, któ-
ry rozegrany został w konkuren-
cji kumite seniorów, juniorów
i dzieci w trzydziestu kategoriach
wiekowo-wagowych. W turnieju
wystartowało 261 zawodników
z 37 klubów z całej Polski w tym
cztery reprezentacje z zagranicy:

dwie z Rosji z Obwodu Kalinin-
gradzkiego, jedna z Białorusi i jed-
na z Niemiec. Zawodnicy repre-
zentowali kilka Federacji Karate
takich jak: Shinkyokushin, Kyoku-
shin-kan, Seido Karate, IFK Ky-
okushinkai, Kyokushin WKF.
Nasz klub reprezentowało 9 za-
wodników, którzy zdobyli nastę-
pujące miejsca: Karina Karakuła
– I miejsce, Jakub Czubat –

II miejsce, Paula Majder – II miej-
sce, Kryspin Karakuła – III miej-
sce, Jakub Mędrek – III miejsce.

Starty zawodników były możli-
we dzięki wsparciu finansowemu
firmy Polenergia Elektrociepłow-
nia Nowa Sarzyna, za co serdecz-
nie dziękujemy.

AD

Osi¹gniêcia sportowo-organizacyjne
Le¿ajskiego Klubu Klubu Kyokushin Karate w 2016 r.
2016 rok był bardzo dobrym sezonem sportowym, jak
i organizacyjnym Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate.
Przez cały rok reprezentanci naszego klubu prezentowa-
li bardzo wysoki poziom zdobywając medale i tytuły na
najważniejszych turniejach karate w Polsce i Europie.

Dzięki pomocy urzędów samo-
rządowych Leżajska i Nowej Sa-
rzyny, sponsorów i ludzi dobrej
woli, którzy wspierają nasz klub,
mogliśmy uczestniczyć w tak du-
żej ilości zawodów oraz osiągnąć
tak znaczące sukcesy. Za udzie-
loną pomoc serdecznie Wam dzię-
kujemy i liczymy na dalszą współ-
pracę. Dzięki Wam nasz klub ist-
nieje, może realizować swoje cele
statutowe, organizować obozy i tur-
nieje karate, uczestniczyć w impre-
zach karate w Polsce, Europie
i walczyć o najwyższe miejsca.

Pełna informacja odnośnie podsumowania

2016 r. znajduje się na stronach

www.karate.lezajsk.pl oraz

www.starostwo.lezajsk.pl

www.csw.net.pl
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Podróż 45

Gori – miasto Stalina
GRUZJA

Gruzja. Co właściwie wiemy
o tym kraju? Pamiętam jak moi ro-
dzice, utęsknionym głosem nucili
piosenkę Filipinek – Batumi, ech
Batumi… (dla wyjaśnienia – Fili-
pinki to polski żeński zespół wo-
kalny z lat sześćdziesiątych, a Ba-
tumi to nadmorskie miasto będą-
ce wówczas w granicach ZSRR)
i marzyli o podróży nad ciepłe
wody Morza Czarnego. Niestety,
herbaciane pola Batumi i ciepły
piasek był dostępny tylko dla uprzy-
wilejowanej grup ludowych obywa-
teli naszego kraju. Szarym obywa-
telom pozostawała tylko nadzieja
na podróż w rajski zakątek socjali-
stycznego raju i słowa piosenki
dobiegające z drewnianego radia
wielkości współczesnej pralki.

Pamiętam jeszcze kultowy serial
„Czterej pancerni i pies”, którego
niekończące się powtórki z łezką
w oku, chętnie oglądam do dzisiaj.
Czy to nie radość patrzeć jak spryt-
na załoga, czołgu Rudy 102 walczy
z naiwnymi, niemieckimi żołnierza-
mi Wermachtu podczas II wojny
światowej. Skład słynnej załogi – to
porucznik Olgierd Jarosz, którego
z czasem zastąpił Janek Kos. Mój
ulubieniec – Gustaw Jeleń, Gustlik
– mocarny Ślązak, nieco prymityw-
ny plutonowy Gajos i czołgowy kie-
rowca ze śniadą twarzą i sumiastym
wąsem – sierżant Grigorij Saakasz-
wili – właśnie Gruzin. Tu chyba
kończyła się moja młodzieńcza
wiedza na temat Gruzińskiej So-
cjalistycznej Republiki Radzieckiej.

W latach osiemdziesiątych Gru-
zja przypomniała o sobie. Na sku-
tek gorbaczowskiej pierestrojki
ujawniły się gruzińskie aspiracje
niepodległościowe. Niestety stra-
tegiczne położenie Gruzji, kon-
flikty narodowościowe w Osetii
Południowej i Abchazji oraz wal-
ka o wpływy przez lata pogrążały
z trudem odradzające się państwo.
Dopiero pierwsze dziesięciolecie
XXI wieku przyniosło względną
stabilizację. Gruzja otworzyła
swoje granice i zniosła wizy dla
mieszkańców państw Unii Euro-
pejskiej w tym Polaków.

Mija kolejnych kilka lat i ja je-
stem w Gruzji, w okresie, kiedy
obywatelem tego kraju może zo-
stać prawie każdy. Wystarczy
przedłożyć dokument tożsamości
i wypełnić ankietę deklarującą
przyjazne nastawienie do tego
kraju. Dwa tygodnie oczekiwania
i gotowe. Nieprawdopodobne?
A jednak! Mój znajomy skorzystał
z propozycji i ma podwójne oby-
watelstwo. Po co? Każdy ma swo-
je powody.

Po dwóch dniach pobytu w Tbi-
lisi wyruszam na niezwykłą wy-
cieczkę. Start z dworca autobuso-
wego, przypominającego niedo-
kończoną halę targową i otaczają-
cy ją remontowany w trakcie użyt-
kowania plac manewrowy. Szarość
pochmurnego dnia i otoczenia
przełamują tylko świeże owoce na
straganach i setki kolorowych pa-
czek papierosów, obok których
dumnie czerwienią się etykietki
Coca Coli – symbol, nadchodzące-
go kapitalistycznego świata. Prze-

skakując przez wypełnione wodą
wyłomy w asfaltowej nawierzchni
odnajdujemy kasę, w której za
3 lari około 6 zł kupujemy bilet. By
trafić do autobusu szybko musia-
łem sobie przypomnieć kilka słów
z lekcji języka rosyjskiego. Po kil-
kunastu minutach szerokie arterie
wyprowadzają nas ze stolicy.
Z poziomu autobusu jakoś łatwiej
przełykamy sposób jazdy Gruzi-
nów. Tutaj najwyraźniej przemie-
szały się zwyczaje europejskie
z arabskimi i azjatyckimi. Obowią-
zuje prawo większego. Piesi w po-
płochu, niczym kurczaki zmykają
z drogi ogłuszeni dźwiękiem klak-
sonów. A kierowca autobusu, ocie-
rając się o przechodnia z satys-
fakcją zerka w naszą stronę. Jedy-
ny zwyczaj, z którym się utożsamia-
my to mrugniecie światłami, gdy
przy drodze stoi policja. A stoi jej
tu dużo.

Po dwóch godzinach jazdy je-
steśmy 100 km od Tbilisi. Przed
nami Gori miasto, które było

smutnym bohaterem walk w cza-
sie wojny z Rosją w 2008 r. Mia-
sto zostało najpierw zbombardo-
wane, a następnie zajęte. Tysiące
ludzi uciekało z miasta. Obrazy
z Gori gościły na czołówkach
ekranów telewizyjnych i gazet
w tamtym czasie. Na szczęście
bombardowano tylko jedną z czę-
ści miasta, gdzie Gruzini ulokowa-
li swoją bazę wojskową. To było
tego samego dnia, gdy w Tbilisi,
na placu przed parlamentem prze-
mawiał do Gruzinów Lech Ka-
czyński, wzbudzając entuzjazm
150-tysięcznego tłumu.

Przechodzimy obok najstarszej
częścią Gori usytuowanej na
wzgórzu nad miastem. Tutaj
wznosi się twierdza, która po raz
pierwszy pojawia się w dokumen-
tach w VII w., ale wiadomo że
wcześniej w tym miejscu stała inna
forteca, pamiętająca czasy antycz-
ne. Oficjalnie miasto założył król
Dawid IV Budowniczy gdzieś na
przełomie XI i XII w. Miasto, stra-
tegicznie położone przy ważnych
drogach tranzytowych, było
w swojej historii obiektem czę-
stych najazdów. W 1920 r. zostało
zniszczone przez trzęsienie ziemi.
Dzisiaj niewielu turystów wspina
się na wzniesienie, które okupują
liczne, beczące owce. Wszyscy
zmierzają w jedną stronę. Zresztą
nietrudno się domyślić, idąc
główną arterią miasta im. Stalina,
która przecina Plac Stalina, prze-
chodzący w skwer Stalina na koń-
cu, którego wznosi się monumen-
talne muzeum – również Stalina.
Tutaj w 1878 r., gdy miasto znaj-
dowało się w granicach Rosji, uro-
dził się Józef Stalin, późniejszy
przywódca ZSRR, który jakże nie-

Główny plac miasta im. Stalina

Twierdza
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www.niezwyklyswiat.com
Niezwykly Swiat
- Gruzja

chlubnie zapisał się w historii swo-
jego kraju, świata, i Polski. To naj-
bardziej nietypowa i kontrowersyj-
na placówka tego rodzaju
w Gruzji. To mniej więcej tak jak-
by w Niemczech powstało mu-
zeum Hitlera albo w Kambodży –
Polpota. Dla miejscowych sprawa
wygląda nieco inaczej. Upamięt-
niono tutaj zwykłego mieszkańca
miasta, który stał się jednym z naj-
potężniejszych ludzi na ziemi.

Dzisiaj Stalin to marka – kon-
trowersyjna, ale marka przyciąga-
jąca turystów. Mam jednak uczu-
cie, że sami Gruzini nie wiedzą jak
zachować się w obecnej rzeczywi-
stości. Zapomnieć czy pamiętać?
Muzeum przypomina antyczną
świątynię, która pod swój dach
przygarnęła niewielki domek,
w którym urodził się i spędził dzie-
ciństwo późniejszy dyktator. Ce-
glano-drewniana chatka mocno
kontrastuje z ciężką bryłą mu-
zeum, którą urozmaica jedynie
ciąg, pokaźnych kolumn. Przed
budynkiem stoi pomnik Stalina.
Drugi, usunięty w 2010 r. sprzed

ratusza ma ponownie zostać
umieszczony tym razem w parku
po ukończeniu jego renowacji.
Wchodzimy do środka. Budzimy
z letargu bileterkę ubraną w mun-
dur służbowy, kupujemy chyba
najdroższy bilet w Gruzji – 25 lari
to ponad 40 złotych. Tłumy nie
napierają, ale wielki dyktator to
i wielka cena. Filmowanie zaka-
zane. Można za to pstrykać zdję-
cia. Trudno znaleźć racjonalne wy-
tłumaczenie. Po monumentalnych
schodach wchodzimy do prze-
stronnych sal. Tutaj mieści się
główna ekspozycja uporządkowa-
na chronologicznie: od najmłod-
szych lat Stalina, przez jego edu-
kację i karierę polityczną, aż do
osiągnięcia szczytów władzy.
Zgromadzono tu mnóstwo archi-
walnych fotografii, dokumentów
i pamiątek z życia wodza. Naszą
uwagę zwraca makieta prezentu-

jąca przekrój pomieszczeń wydrą-
żonych pod skromnym rodzinnym
domem. Przez studnię wchodziło
się do podziemnych pomieszczeń,
w których znajdowała się tajna
drukarnia. Epizod z konspiracyj-
nej działalności Stalina.

Jedną z większych ekspozycji jest
wystawa darów, przekazywanych
Stalinowi w czasie sprawowania
urzędu – jak dobrze się przyjrzy-
my, znajdziemy także prezenty
z Polski. Jednak najważniejszym
eksponatem muzeum jest znajdu-
jąca się w osobnej sali wystawowej
pośmiertna maska Stalina, wyko-
nana z brązu. Zrobiono ich tuzin,
część jest dziś w prywatnych kolek-
cjach, a jeden z egzemplarzy mo-
żemy zobaczyć właśnie tutaj.
W osobnym pomieszczeniu znaj-
duje się rekonstrukcja gabinetu
Stalina, z oryginalnymi meblami
oraz mundurami władcy.

Kolejna sala to II wojna świato-
wa i chwała wojennej drogi Stali-
na. W holu znajduje się też skle-
pik, polujący na kieszenie tury-

stów, w którym można kupić prze-
różne gadżety z wizerunkiem lub
nazwiskiem Stalina. Przebojem
zapewne jest czerwone wino gru-
zińskie „Stalin”, sprzedawane tu
w kilku wersjach. Wino zapewne
jak wino. Ale etykieta! Za dodat-
kową opłatą możemy zobaczyć
wagon, którym po całym świecie
podróżował Stalin (panicznie bał
się latać, ponoć ze względu na za-
machy). Używał go od 1941 r, do-
tarł nim m.in. na konferencję
w Jałcie i Teheranie. Oczywiście
dyktator miał do dyspozycji cały
pociąg, ale ten konkretny, pancer-
ny wagon – ważący 80 ton – był
jego gabinetem i salonem sypial-
nym w czasie podróży.

Jest tu również kuchnia i łazien-
ka z wanną i prysznicem. Pracow-
nik muzeum otworzył nam rów-
nież skromny domek, w którym
mieszkał dyktator. Ojciec Stalina,
szewc Wissarion Dżugaszwili, wy-
najmował tutaj jeden pokoik, wraz
z pomieszczeniem na warsztat
znajdującym się w przyziemiu.
Inne domy w tej dzielnicy zostały
zniszczone, kiedy postanowiono
wznieść monumentalny gmach
sławiący generalissimusa.

Jak można się było spodziewać,
o represjach okresu stalinowskie-
go i milionach ofiar zapomniano.
Jedynym elementem przypomina-
jącym tamte czasy jest niedawno
utworzone pod schodami małe biu-
ro śledcze z klitką dla więźniów,
sprawiające wrażenie, że zostało
dodane trochę na siłę, bez odpo-
wiedniego kontekstu. Cieszy jed-
nak księga pamiątkowa i zamiesz-
czone w niej wpisy. Ludzie, jak się
okazuje, mają lepszą pamięć i wie-
dzę lepiej, niż się to wielu wydaje.

tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek

Pancerny wagon Osobista łazienka Stalina w wagonie

Muzeum – pod arkadami drewniany dom
w którym urodził się dyktator

Fragment wielkiej kolekcji darów
od zagranicznych delegacji

Rekonstrukcja kremlowskiego gabinetu

Muzealne sale
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Dzięki zaangażowaniu ludzi
dobrej woli, czyli wolontariuszy,
darczyńców i dobroczyńców, od
2000 roku każdego grudnia, na
dwa tygodnie przed świętami Bo-
żego Narodzenia, rodziny otrzy-
mują paczki odpowiadające ich in-
dywidualnym potrzebom. Nie-
rzadko spełniane są ich najskryt-
sze marzenia. Oprócz rzeczy ma-
terialnych, potrzebnych do co-
dziennego funkcjonowania, rodzi-
ny dostają sygnał, że to również
od nich zależy czy zmieni się ich
sytuacja. Istotą Szlachetnej Pacz-
ki jest jednak spotkanie z drugim
człowiekiem. Akcja Szlachetnej
Paczki, zwana pierwotnie Świą-
teczną Paczką po raz pierwszy
została zorganizowana w Krako-
wie w grudniu 2000 roku przez
grupę studentów duszpasterstwa
akademickiego, prowadzonego
przez księdza Jacka Stryczka.
Obdarowano wtedy 30 ubogich
rodzin. Przez ostatnie 16 lat pro-
jekt zataczał coraz szersze kręgi,
włączając w udzielanie pomocy
coraz większą liczbę darczyńców
i wolontariuszy.

Mechanizm działania akcji
opiera się na prywatnych darczyń-
cach, którzy z dobrego serca, bez-
interesownie odpowiadają na po-
trzeby osób najbardziej potrzebu-

Wystawa pt.
Karty aprowizacyjne

żywnościowe 1976-1989

W otwarciu wystawy uczestni-
czyło wielu mieszkańców Leżajska
i okolic, a przede wszystkim mło-
dzież z Zespołu Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego oraz
Zespołu Szkół Technicznych im.
Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.
Ponadto w spotkaniu wziął udział
Prezes Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego Koła w Leżaj-
sku Andrzej Szumilas oraz człon-
kowie Towarzystwa.

Czasy, gdy prawie wszystkie to-
wary były na kartki, a sklepowe półki
świeciły pustkami już dawno minę-
ły i miejmy nadzieję, że nigdy nie
powrócą. Jednakże chcąc przypo-
mnieć tamten trudny okres w histo-
rii naszego kraju i pokazać namiast-
kę tamtych realiów, Muzeum Zie-
mi Leżajskiej zorganizowało wysta-
wę pt. „Karty aprowizacyjne żyw-
nościowe 1976-1989”, której oficjal-
ne otwarcie odbyło się 19 grudnia
ub. roku. Ekspozycja prezentuje
zbiór wszystkich kart będących
w obiegu w tym okresie. Poza kar-
tami obejrzeć można fotografie oraz
sprzęt radiowo-telewizyjny pocho-
dzący z minionego wieku.

Kolekcja kart pochodzi ze zbio-
rów Wiesława Szalińskiego. Do-
datkową niespodzianką dla wszyst-
kich obecnych był poczęstunek
oranżadą, charakterystycznym
słodkim napojem, niezwykle popu-
larnym w czasach PRL-u. Zapra-
szamy wszystkich Państwa do od-
wiedzania powyższej wystawy, któ-
ra prezentowana będzie w naszym
Muzeum do 20 lutego 2017 r.

MZL

Cennik:
młodzież do lat 18:

wstęp bezpłatny,
dorośli: 2 zł

Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka to ogól-
nopolski projekt pomocy
rodzinom, znajdującym się
w trudnej sytuacji mate-
rialnej, realizowany przez
Stowarzyszenie Wiosna.

jących ze społeczności lokalnych.
Potrzeby te są identyfikowane,
a rodziny w pewnym sensie wery-
fikowane przez wolontariuszy.
Następnie historie wybranych ro-
dzin umieszczane są w anonimo-
wej internetowej bazie danych.
Z tej bazy darczyńcy mogą wybrać
rodzinę, której chcą pomóc. Każ-
dego roku, w listopadzie można
wybrać rodzinę na stronie inter-
netowej projektu www.szlachet-
napaczka.pl i przygotować dla
niej paczkę. Główną zasadą Szla-
chetnej Paczki jest mądre poma-
ganie rodzinom, które chcą zmie-
nić swoją sytuację. Działaniem
projektu w każdym rejonie kieru-
je lider, koordynujący pracę dru-
żyny wolontariuszy.

W rejonie leżajskim, w którym
Szlachetna Paczka działa drugi
rok, z 12 różnych miejsc (instytu-
cji, osób prywatnych) pozyskali-
śmy informacje o potrzebujących
rodzinach. 15 naszych wolontariu-
szy, którzy pracując zawodowo,
ucząc się, mając własne domy
i rodziny, znaleźli czas na odwie-
dzenie 56 rodzin i czasem napraw-
dę długie rozmowy z nimi. 31 ro-
dzin zostało zakwalifikowanych do
projektu, znalazło darczyńców
i dostało paczki. Wielu z wolonta-
riuszy zajęło się również poszuki-
waniem Darczyńców, dzięki któ-
rym niejedna rodzina w tym roku
spędziła święta w radosnym na-
stroju przy zastawionym stole.
Szczególne podziękowania należą

się wszystkim rodzinom, które
otworzyły drzwi i serca przed wo-
lontariuszami i opowiedziały, nie-
raz bardzo trudną, historię swo-
jego życia. Na koniec prawdziwie
szczere wyrazy wdzięczności prze-
kazujemy dla tych ludzi z wielki-
mi sercami, którzy chcieli podzie-
lić się tym, co mają z innymi. Po-
dziękowania dla Darczyńców naj-
lepiej wyrażają uśmiechy dzieci,
które otwierały kolejne pudła
z prezentami i łzy wzruszenia ro-
dziców, którzy odzyskali wiarę
w ludzi i lepszą przyszłość. Dzię-
kujemy wszystkim instytucjom, or-
ganizacjom i osobom prywatnym,
które w jakikolwiek sposób orga-
nizacyjnie wspomogli projekt
Szlachetnej Paczki. Bez Was nic
by się nie udało.

Od piątku do niedzieli (9-11
grudnia) do magazynu, który mie-
ścił się w Zespole Szkół Licealnych
w Leżajsku, trafiły paczki o łącznej
wartości 64 tys. zł, przy których za-
angażowanych było ponad 700
osób. Liczby jednak w najmniej-
szym stopniu nie wyrażą radości
i wdzięczności.

Anna Karp – Lider Rejonu
Szlachetnej Paczki w Leżajsku
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