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W związku z powyższym ekspozycja ta od 15 września br. będzie
niedostępna dla zwiedzających. Jednocześnie informujemy, iż pozo-
stałe wystawy, tj. Etnograficzno-Zabawkarska, Browarnicza oraz eks-
pozycje czasowe pozostają nadal otwarte.

Modernizowana ekspozycja zlokalizowana jest na 164 m2 w budyn-
ku głównym Muzeum. Jej adaptacja obejmie uporządkowanie wysta-
wy według przyjętego porządku tematycznego oraz przewiduje zakup
m.in. profesjonalnych gablot, aluram, oświetlenia, zestawów projek-
cyjnych, ekranów multimedialnych oraz wydruków wielkoformato-
wych. Zmodernizowanie wystawy pozwoli na podniesienie jakości
przekazu dla zwiedzających.

Muzeum Ziemi Leżajskiej

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku z uzy-
skanym dofinansowaniem ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz wkładem wła-
snym przyznanym przez organiza-
tora placówki, czyli Powiat Leżajski, Muzeum Ziemi
Leżajskiej rozpoczyna modernizację stałej, a zarazem
najważniejszej ze swoich ekspozycji, tj. Historii
Miasta i Regionu.

Jesień
Jesień mnie cieniem zwiędłych drzew dotyka,
Słońce rozpływa się gasnącym złotem.
Pierścień dni moich z wolna się zamyka,
Czas mnie otoczył zwartym żywopłotem.

Ledwo ponad mogę sięgnąć okiem
Na pola szarym cichnące milczeniem.
Serce uśmierza się tętnem głębokiem.
Czemu nachodzisz mnie, wiosno, wspomnieniem?

Tak wiele ważnych spraw mam do zachodu,
Zanim z mym cieniem zostaniemy sami.
Czemu mi rzucasz kamień do ogrodu
I mącisz moją rozmowę z ptakami?

Leopold Staff
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W sierpniu i wrześniu Zarząd
Powiatu obradował na sześciu
posiedzeniach, podczas których
m.in.: dokonywał zmian w budże-
cie Powiatu na rok 2017, podej-
mował decyzje dotyczące gospo-
darowania mieniem Powiatu,
przyznania nowych etatów dla
nauczycieli w szkołach i placów-
kach opiekuńczo-wychowaw-
czych, przygotowywania projek-
tów, przyznania nagród i wyróż-
nień Powiatu Leżajskiego za

działalność i osiągnięcia w dzie-
dzinie sportu, twórczości arty-
stycznej oraz upowszechniania
i ochrony dóbr kultury.

 Ponadto Zarząd zajmował się
zmianami w budżetach jedno-
stek podległych Powiatowi
i rozpatrywał wnioski ich dyrek-
torów m.in. wniosek Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku dotyczący udziału
w finansowaniu placu ćwiczeń

Z prac Zarz¹du Powiatu i rehabilitacji przy Oddziale Psy-
chiatrycznym oraz Oddziale Le-
czenia Alkoholowych Zespołów
Abstynencyjnych (Detoksykacji)
oraz wniosek Dyrektora Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Leżajsku o zabezpieczenie
środków finansowych na opraco-
wanie projektu budowlanego
i wykonawczego z dokumentacją
kosztorysową przebudowy oraz
rozbudowy części budynku Ze-
społu Szkół w Nowej Sarzynie na
potrzeby Specjalistycznego
Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie.

Starostwie uczestniczyli rów-
nież w wielu wydarzeniach o cha-
rakterze naukowym, patriotycz-
nym, sportowym i społeczno-kul-
turalnym: dożynkach gminnych,
obchodach 97. rocznicy Bitwy
pod Zadwórzem, jubileuszu 20-
lecia Domu Dziecka w Nowej Sa-
rzynie, Pikniku Wolności i Soli-
darności organizowanym przez
NSZZ „Solidarność” oraz XVIII
Pielgrzymce Służb Munduro-
wych i XVIII Dożynkach Powia-
tu Leżajskiego.

GN

W okresie wakacyjnym radni
Rady Powiatu Leżajskiego obra-
dowali podczas dwóch posiedzeń
sesyjnych. 26 lipca w auli Muzeum
Ziemi Leżajskiej odbyła się XLVII
nadzwyczajna sesja Rady Powia-
tu, w trakcie której radni przyjęli
uchwały dotyczące m.in. ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogól-
nodostępnych na terenie powiatu
leżajskiego oraz wprowadzenia
zmian w budżecie Powiatu.

30 sierpnia radni spotkali się na
XLVIII sesji Rady Powiatu Leżaj-
skiego. Podczas spotkania podję-
to uchwały dotyczące:
- przedstawienia Regionalnej
Izbie Obrachunkowej infor-

Lipcowo-sierpniowe sesje Rady Powiatu Le¿ajskiego
macji o przebiegu wykonania
planu finansowego Samodziel-
nego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Leżaj-
sku za pierwsze półrocze
2017 roku;

- przedstawienia Regionalnej
Izbie Obrachunkowej infor-
macji o przebiegu wykonania
planu finansowego Muzeum
Ziemi Leżajskiej za pierw-
sze półrocze 2017 roku;

- przedstawienia Regionalnej
Izbie Obrachunkowej infor-
macji o przebiegu wykonania
planu budżetu Powiatu Le-
żajskiego za pierwsze pół-
rocze 2017 roku.;

- zmiany uchwały Nr XLI/188/
2017 Rady Powiatu Leżajskie-
go z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz
zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych i wysokości środ-
ków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych przeznaczonych
na realizację tych zadań w
2017 r.;

- podniesienia obowiązujących
w 2018 roku maksymalnych
stawek opłat za usunięcie
pojazdów z dróg powiatu le-
żajskiego oraz ich parko-

wanie na parkingu strzeżo-
nym;

- zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego;

- zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej Powiatu
Leżajskiego;

- wprowadzenia zmian w budże-
cie Powiatu na 2017 rok;
Podczas spotkania Sekretarz

Powiatu Leżajskiego Kazimierz
Kryla przedstawił informację z wy-
konania uchwał Rady Powiatu
Leżajskiego za I półrocze 2017 r.
W wymienionym okresie czasu
radni podjęli 38 uchwał na 9 se-
sjach Rady Powiatu, w tym 4 zwo-
łanych na wniosek Zarządu Po-
wiatu. Podjęte uchwały dotyczyły
prawa miejscowego, budżetu Po-
wiatu, organizacji jednostek po-
wiatowych, porozumienia z pod-
miotami zewnętrznymi, gospoda-
rowania mieniem Powiatu, uczest-
nictwa w programach unijnych,
organizacji pracy Rady Powiatu,
ustalania świadczeń budżetu, stra-
tegii, planów i innych działań.

Ponadto Starosta Leżajski zło-
żył sprawozdanie z prac Zarządu
Powiatu Leżajskiego w okresie
międzysesyjnym.

NN

Fot. Rafał Cisło
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Dzień ten jest zarówno zwień-
czeniem całorocznego trudu pra-
cy rolników, z wielkim oddaniem
uprawiających ziemię, jak również
świętem tych, którzy tej ziemi bro-
nią i strzegą bezpieczeństwa jej
mieszkańców. Wszyscy pielgrzymi
zjawiają się u progu klasztornych
bram po to, by wspólnie dzięko-
wać Bogu i Maryi za otrzymane
łaski i nieustającą opiekę, a także
prosić o błogosławieństwo Boże
na dalsze lata służby i pracy.

Jak co roku, w Święto Narodze-
nia Matki Bożej, pielgrzymkę za-
inaugurowała msza św. przy ołta-
rzu polowym, której przewodni-
czył J.E. ks. abp Adam Szal, Me-
tropolita Przemyski. W uroczysto-
ściach udział wzięły służby mun-
durowe Województwa Podkar-
packiego: Wojsko Polskie – kom-

pania honorowa 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich repre-
zentowana przez 21 Dywizjon
Artylerii Przeciwlotniczej z Jaro-
sławia, Wojska Obrony Terytorial-
nej – pododdział 3 Brygady Obro-
ny Terytorialnej reprezentowany
przez 31 Batalion Lekkiej Piecho-
ty Rzeszów, Służba Więzienna,
Izba Administracji Skarbowej,
Bieszczadzki Oddział Straży Gra-
nicznej z Przemyśla, Straż Ochro-
ny Kolei, Policja, Państwowa Straż
Pożarna, Ochotnicza Straż Pożar-
na, Jednostka Strzelecka nr 2035
z Leżajska, Nadleśnictwo, Straż
Miejska, poczty sztandarowe in-
nych służb mundurowych, miast
i gmin oraz delegacje wieńcowe
z Gminy Kuryłówka, Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna, Gminy
Grodzisko Dolne i Gminy Le-

żajsk. Wydarzenie objęły patrona-
tem medialnym: TVP Rzeszów,
Gazeta Codzienna Nowiny, Por-
tal Nowiny 24 oraz Tygodnik
„Sztafeta”.

Wydarzenie uświetnili swoją
obecnością zaproszeni goście,
wśród których znaleźli się m.in.:
Łukasz Kudlicki, Dyrektor Gabi-
netu Politycznego Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Mariusza Błaszczaka, Senator RP
Janina Sagatowska, Posłowie na
Sejm RP: Jerzy Paul, Mieczysław
Miazga oraz Zbigniew Chmielo-
wiec, Członek Zarządu Woje-
wództwa Podkarpackiego Stani-
sław Kruczek, Dyrektor General-
nego Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego Marcin Zabor-
niak, radni Sejmiku Województwa
Podkarpackiego: Stanisław Bart-
nik oraz Marek Ordyczyński, Ko-
mendant Wojewódzki Policji
w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysz-
tof Pobuta, Dowódca 21 BSP płk
Ryszard Pietras, Dowódca 3 Pod-
karpackiej Brygady Obrony Tery-
torialnej płk dypl. Arkadiusz Mi-
kołajczyk, Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożar-
nej st. bryg. Andrzej Babiec, dy-
rektor zakładu karnego w Rzeszo-
wie ppłk Robert Kogut, zastępca
Naczelnika Podkarpackiego
Urzędu Celno-Skarbowego nad-
kom. Maciej Słodziński, przedsta-
wiciel Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej z Przemyśla płk
Wiesław Czajkowski, Komendant
Regionu Straży Ochrony Kolei
w Przemyślu Jerzy Brodowski,
Dyrektor Zarządu Wojewódzkie-
go Związku Ochotniczych Straży

Pożarnych RP Edward Szlichta,
Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Józef Golec,
Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch, zastępca Nad-
leśniczego Nadleśnictwa Leżajsk
Mariusz Pelc, dowódcy pozosta-
łych służb mundurowych, Staro-
sta Leżajski Marek Śliż, Wicesta-
rosta Leżajski Zdzisław Leśko,
Członek Zarządu Powiatu Leżaj-
skiego Lucjan Czenczek, Prezy-
dium Rady Powiatu Leżajskiego:
Danuta Pinderska, Franciszek
Krajewski, Mieczysław Tołpa, rad-
ni powiatowi i gminni, burmistrzo-
wie oraz wójtowie miast i gmin
wchodzących w skład powiatu le-
żajskiego oraz powiatów i gmin są-
siadujących, dyrektorzy instytucji
powiatowych, gminnych, szkół,
kierownicy jednostek, przedsię-
biorcy oraz organizacje społeczne.
Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków czuwała Policja, członkowie
Jednostki Strzeleckiej nr 2035,
harcerze Hufca Leżajsk oraz ra-
townicy medyczni ze Szpitalnego
Oddziału Pogotowia Ratunkowe-
go w Leżajsku. Gospodarzem te-
gorocznych Dożynek Powiato-
wych była Gmina Kuryłówka, re-

XVIII Pielgrzymka S³u¿b Mundurowych
Województwa Podkarpackiego
i XVIII Do¿ynki Powiatu Le¿ajskiego

Zgodnie z coroczną tradycją, 8 września do leżajskie-
go Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia z całego Pod-
karpacia przybyli przedstawiciele różnych formacji
mundurowych i rolnicy, aby wziąć udział w Pielgrzymce
Służb Mundurowych oraz Dożynkach Powiatowych zorga-
nizowanych przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku
i Kustosza Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku.



KURIER POWIATOWY � 9/2017 (155) 5

POWIAT

Starosta Leżajski składa serdeczne podziękowania J.E. ks. abp. Adamowi Szalowi
za odprawienie mszy św. i kapłanom koncelebrującym liturgię, parlamentarzy-
stom, władzom rządowym i samorządowym za obecność będącą wyrazem zaan-
gażowania w sprawy lokalnych społeczności, służbom mundurowym za coroczny
trud pielgrzymowania do Matki Bożej Leżajskiej, rolnikom za wysiłek włożony
w zbiór plonów. Wyrazy wdzięczności za cierpliwość kieruje przede wszystkim do
tych rolników, którzy w związku z przebudową mostu na rzece San w Rzuchowie
mają utrudniony dostęp do swoich pól. Korzystając z okazji dziękuje osobom, któ-
re pomogły Zarządowi Powiatu Leżajskiego uzyskać bardzo korzystne dofinanso-
wanie przebudowy mostu w Rzuchowie. Szczególne podziękowania kieruje do:
Wicemarszałka Sejmu RP Ryszarda Terleckiego, Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji Mariusza Błaszczaka, Podsekretarza Stanu w MSWiA Jarosława
Zielińskiego, Podsekretarza Stanu w MSWiA Tomasza Zdzikota, Szefa Gabinetu
Politycznego MSWiA Łukasza Kudlickiego, Wojewody Podkarpackiego Ewy Le-
niart. Ponadto podziękowania kieruje do: Marszałka Województwa Podkarpac-
kiego Władysława Ortyla, Posłów na Sejm RP: Jerzego Paula i Mieczysława Mia-
zgi za wspieranie dążeń Zarządu do uzyskania dotacji oraz przyjaciela Powiatu
Leżajskiego Jana Bodziocha za przysłowiowe otwarcie drzwi do gabinetu Wice-
marszałka Sejmu oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Organizatorzy pragną wyrazić serdeczne podziękowania
sponsorom: Zakładowi Mięsnemu Smak-Górno, ZPOW Orzech,
Piekarni Michał Garbacz, Bernadeta Kuźniar oraz Poli-
cji, Państwowej Straży Pożarnej, Jednostce Strzelec-
kiej nr 2035 z Leżajska, harcerzom z Komendy Hufca
Leżajsk, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu
w Leżajsku, Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Leżaj-
sku, gminnym i miejskim ośrodkom kultury, Zespołowi
Szkół Technicznych w Leżajsku, Zespołowi Szkół Liceal-
nych w Leżajsku, PKS Leżajsk, leżajskiemu szpitalowi,
a także wszystkim tym, na których życzliwość, wsparcie
i pomoc mogliśmy liczyć przy organizacji Pielgrzymki.

prezentowana przez Wójta Gmi-
ny Tadeusza Halesiaka, a także
Starostów tegorocznych Dożynek
Powiatowych Anetę Koperdę oraz
Marka Rakszawskiego. Posługę li-
turgiczną mszy św. pełnił Biesz-
czadzki Oddział Straży Granicz-
nej, zaś o oprawę muzyczną za-
dbała Wojskowa Orkiestra z Rze-
szowa. Akcentem podkreślającym
wagę i nadzwyczajny charakter ce-
lebrowanego wydarzenia było od-
nowienie Aktu Zawierzenia Służb
Mundurowych Matce Boskiej Le-
żajskiej, który odczytał dowódca
21 Brygady Strzelców Podhalań-
skich płk Ryszard Pietras oraz
Modlitwa Rolnika odczytana

przez Starostę Dożynek Marka
Rakszawskiego.

W trakcie nabożeństwa ks. ar-
cybiskup poświęcił przyniesione
wieńce dożynkowe, a przedstawi-
ciele poszczególnych służb mun-
durowych, instytucji samorządo-
wych oraz gmin złożyli symbolicz-
ne dary, jako wyraz wdzięczności
Matce Boskiej za otrzymane łaski.
Bezpośrednio po liturgii uczestni-
cy dożynek udali się na ciepły po-
siłek przy Domu Pielgrzyma, gdzie
odbył się dalszy ciąg uroczystości.
Wspólny poczęstunek umiliły śpie-
wem zespoły z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kuryłówce: „Artis”,
„Pięcionutka” oraz Kapela Ludo-

Zdjęcia: Wacław Padowski

wa „Jagoda” z Dąbrowicy. Cele-
browanie tych wyjątkowych chwil
nie byłoby możliwe bez trudu
i wysiłku wielu ludzi, których za-
angażowanie i ciężka praca umoż-
liwiły realizację całego przedsię-
wzięcia. Po raz kolejny dopisała
również pogoda, która uwydatni-
ła piękno scenerii i radosną atmos-
ferę, w której odbywały się uro-
czystości.

GN
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Pawilon o powierzchni 1520 m2

pomieści m.in. cztery sale opera-
cyjne i jedną pooperacyjną, obszar
diagnostyczny, w którym znajdzie
się rezonans magnetyczny oraz to-
mograf komputerowy, centralną
sterylizatornię i pomieszczenie do
dezynfekcji łóżek. Pierwszy etap
robót zakładał budowę bloku do
stanu surowego zamkniętego.
Wykonano pokrycie dachowe, in-
stalację elektryczną odgromową,
wszystkie przyłącza zewnętrzne,
instalację kanalizacji deszczowej
wewnętrznej, ściany działowe we-
wnętrzne i elewację na szybie win-
dowym. Aktualnie szpital jest
w trakcie prowadzenia postępo-
wania o udzielenie zamówień pu-
blicznych dotyczącego realizacji
drugiego etapu zadania. Koszt
pierwszego etapu został pokryty w
całości ze środków szpitala
i wsparcia finansowego udzielone-
go przez Powiat Leżajski w pro-
porcjach 50/50. 13 września br.
Zarząd Województwa Podkarpac-
kiego ogłosił wyniki ocen meryto-
rycznych wniosków złożonych
w konkursie dotyczącym infra-
struktury ochrony zdrowia w ra-
mach Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020.

Wśród 19 szpitali składających
wnioski do konkursu był także
szpital powiatowy w Leżajsku, któ-

remu przyznana punktacja zapew-
niła 11 pozycję na liście, tym sa-
mym dając zielone światło dla ko-
lejnego etapu budowy pawilonu
diagnostyczno-zabiegowego w le-
żajskiej placówce. Całkowity koszt
inwestycji to ponad 17 mln 811 tys.
zł. Kwota, o jaką do RPO wnio-
skowała placówka to 9 mln 998
tys., zaś wkład własny, na który
składają się środki szpitala i wspar-
cie finansowe udzielone przez Po-
wiat Leżajski to 7 mln 813 tys.

- Ogłosiliśmy przetarg na kolejny
etap budowy pawilonu. Wyniesie on
ok. 8 mln zł i są to przewidywane
koszty prac instalacyjnych, we-
wnątrzwykończeniowych, wykona-
nie ścian ze szkła i stali nierdzew-
nej, montaż sufitów, wentylacji, kli-

Budowa bloku operacyjnego na pó³metku
Dobiegają końca roboty bu-
dowlane w ramach pierwsze-
go etapu budowy pawilonu
diagnostyczno-zabiegowego
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku.

matyzacji, lamp operacyjnych itd.
Ostatnim, trzecim etapem będzie
zakup wyposażenia, a w szczególno-
ści rezonansu, stołów operacyjnych
i pozostałego sprzętu, a koszt tych
zakupów szacujemy w granicach
10 mln zł. 28 sierpnia nastąpiło
otwarcie ofert wykonawców na dru-
gi etap. – mówi Dyrektor SPZOZ
Marian Furmanek. – Prace bu-
dowlane oraz rozliczenie zakupów
musimy zakończyć zgodnie z har-
monogramem RPO, czyli do końca
października 2018 roku. Potem
chcemy uporać się z procedurami
odbiorów: Nadzoru Budowlanego,
Straży Pożarnej i Sanepidu, tak, aby
budynek został dopuszczony do
użytku. Po uzyskaniu pozwolenia na
użytkowanie będziemy natychmiast

przenosić do nowego budynku blok
operacyjny, znajdujący się teraz na
piątym piętrze szpitala. Następnie
zaadaptujemy dotychczasowy blok
operacyjny na potrzeby Oddziału In-
tensywnej Opieki Medycznej, który
wymaga powiększenia, bo obecnie
mieści się tylko w jednej sali, z jedną
izolatką, a wymogi Sanepidu mówią
o przynajmniej trzech ze względu na
różne zagrożenia epidemiologiczne.
Mam nadzieję, że uda nam się zdo-
być finansowanie, aby również i to
zadanie zrealizować – dodaje dy-
rektor szpitala. Termin oddania
pawilonu do użytku przewidywa-
ny jest na koniec 2018 roku.

NN
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Natalia Nowicka:
Jak zaawansowane są obecnie
prace na moście?

Łukasz Dzida: Rozebraliśmy
w całości stary ustrój nośny mostu
wraz z wyposażeniem: balustrady
i bariery ochronne, krawężniki i za-
budowy chodników, urządzenia
dylatacyjne, żelbetową płytę pomo-
stową, przęsła i pozostałe kon-
strukcje stalowe, w tym pylony, de-
wiatory i liny podwieszające. Do-
datkowo zakończyliśmy już roz-
biórkę górnych części wszystkich
podpór pośrednich oraz podpór
skrajnych (przyczółków), a więc
cały zakres robót rozbiórkowych
mamy już za sobą. Obecnie dzia-
łamy w zakresie odbudowy i nad-
budowy wszystkich podpór – od-
budowy m.in. wspomnianych przy-
czółków, a nadbudowy pozostałych
podpór pośrednich. Na istnieją-
cych fundamentach przyczółków
wykonana została już cała nowa
konstrukcja żelbetowych korpu-
sów i skrzydeł, a góry pozostałych
podpór, czyli filarów pośrednich,
są sukcesywnie zbrojone i betono-
wane pod nową konstrukcję ustro-
ju nośnego mostu.

Czy napotkaliście się z jakimiś
problemami, które mogą wpłynąć
na wydłużenie się prac w czasie?

Zarówno w mojej karierze jako
kierownika budowy i robót mosto-
wych, jak i z doświadczenia naszej
firmy wiemy, że praktycznie nie
ma budów bez problemów. A naj-
bardziej problematyczne są wła-
śnie przebudowy, czyli roboty
związane z przebudowaniem
i dostosowaniem starej, istniejącej
konstrukcji. Większość ludzi uwa-
ża, że budowanie od nowa jest
czymś trudniejszym, ale to prze-
budowa jest prawdziwym wyzwa-
niem, bo prace przy niej wymagają
większego zaangażowania, do-
świadczenia i wykorzystania wie-
dzy technicznej i inżynieryjnej. Dla

cego, inspektora nadzoru oraz
projektanta dokonała szczegóło-
wej inwentaryzacji oraz oceny ich
stanu technicznego. Okazało się,
że nie ma możliwości ich wykorzy-
stania. Jako wykonawca zapropo-
nowaliśmy rozwiązanie zamienne
w postaci całkowicie nowego
ustroju nośnego, z wysokowytrzy-
małościowej stali najwyższej jako-
ści. W naszej ocenie na pewno
zwiększy to trwałość mostu i wy-
dłuży okres bezusterkowego
utrzymania. Podobną sytuację, jak
ta z dźwigarami, mieliśmy ze sta-
rymi podporami, które są prze-
znaczone do zaadaptowania

Przebudowa mostu

w Rzuchowie trwa
Po starym moście w Rzuchowie, który zagrażał bezpie-
czeństwu pieszych i kierowców nie ma już śladu. Wyko-
nawca zakończył rozbiórkę i rozpoczął prace związane
z dostosowaniem elementów starej konstrukcji na po-
trzeby nowej. Na pytania dotyczące postępu prac
i wyzwań, z którymi przyszło się zmierzyć wykonawcy
jednej z dwóch największych inwestycji w powiecie
leżajskim, odpowiada kierujący budową Łukasz Dzida.

przebudowy, szczególnie w aspek-
cie robót mostowych, zakres prac
jest dwukrotny: trzeba najpierw
rozebrać to, co jest, następnie
dostosować to, co zostało i dopie-
ro wtedy budować nowe. W przy-
padku mostu w Rzuchowie mieli-
śmy wiele sytuacji, których nikt nie
mógł wcześniej przewidzieć, w tym
także odkrycie niewypałów wojen-
nych. W zakresie spraw konstruk-
cyjnych podczas rozbiórki zastali-
śmy o wiele gorszy niż można było
przewidzieć stan istniejących sta-
lowych dźwigarów ustroju nośne-
go mostu. Wspólnie powołana
komisja wykonawcy, zamawiają-

i przystosowania pod nową kon-
strukcję. Podczas robót okazało
się, że jakość betonu powierzchni
podpór jest gorsza niż przewidy-
wano, a zakres ich napraw będzie
o wiele większy. Mosty poddawa-
ne przebudowie dużo rzeczy ukry-
wają i dopiero zarówno podczas
prac rozbiórkowych, jak i później-
szych robót konstrukcyjnych tak
naprawdę pokazują to, do czego
wcześniej nie można było dotrzeć,
sprawdzić czy zbadać, więc na eta-
pie prac projektowych nie jest
możliwe stwierdzenie, czy dany
element okaże się przydatny lub
jaki będzie ostateczny zakres no-
wych robót konstrukcyjnych.
Oczywiście, poza wyżej wspo-
mnianymi, pojawiły się także inne,
bieżące problemy.

W takim razie kiedy most zostanie
oddany do użytku?

Most w Rzuchowie to przepra-
wa o dużym znaczeniu, bo znaj-
duje się w ciągu drogi powiatowej
łączącej drogę krajową nr 77
z drogą wojewódzką Tryńcza-Tar-
nogród, więc robimy wszystko,
żeby jak najszybciej oddać most do
użytkowania. Działamy dwutoro-
wo: na budowie, gdzie można zo-
baczyć gołym okiem bieżący po-
stęp prac oraz w naszej wytwórni
konstrukcji stalowych, w której
przygotowujemy nową konstruk-
cję do montażu. Dokładamy
wszelkich starań, żeby jak najszyb-
ciej zakończyć tę inwestycję, mimo
niemożliwych do przewidzenia
problemów, o których już wspo-
mniałem.

Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.

W chwili przekazania Kuriera
Powiatowego do druku przywiezio-
no część konstrukcji stalowej mo-
stu, a na plac budowy wjechał dźwig
o udźwigu 300 t.
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 Obecnie w trakcie opracowa-
nia jest dokumentacja projektowa
przebudowy dworku zlokalizowa-
nego w Leżajsku przy ul. Sando-
mierskiej dla potrzeb Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego oraz dokumentacja na wy-
konanie projektu budowlanego,
związanego z adaptacją piwnicy
mieszczącej się w Muzeum Ziemi
Leżajskiej na cele ekspozycji mul-
timedialnej związanej z dziejami
Leżajska. Kolejnym działaniem
jest zawarcie umów dotyczących
przyznania dotacji na prace kon-
serwatorskie i restauratorskie przy
obiektach sakralnych.

8 sierpnia 2017 r. w Muzeum
Ziemi Leżajskiej odbyło się uro-
czyste podpisanie umów o dofi-
nansowanie dla sześciu parafii
z terenu powiatu leżajskiego.
W imieniu Zarządu Powiatu, prze-
kazującego dotacje, umowy pod-
pisali: Starosta Leżajski Marek
Śliż i Wicestarosta Leżajski Zdzi-
sław Leśko, a w imieniu przyjmu-
jących dotacje, gospodarze para-
fii, do których należą obiekty wpi-
sane do rejestru zabytków: pro-

boszcz Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Barbary w Grodzisku
Dolnym ks. Jan Kuca, proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Św. Trójcy w Leżajsku ks. Marek
Cisek, proboszcz Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. św. Józefa
w Tarnawcu z siedzibą w Kuryłów-
ce ks. Piotr Babijczuk, proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.
Stanisława B.M. w Kolonii Małej
2 ks. Stanisław Sroka, proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Przemienienia Pańskiego w Woli
Zarczyckiej ks. Józef Łobodziński
i proboszcz Parafii Rzymskokato-
lickiej pw. św. Andrzeja Boboli
w Starym Mieście ks. Jan Warchał.

Łączna suma przyznanych do-
tacji wynosi 110 000 zł. Parafie
objęte dofinansowaniem prze-
znaczą środki m.in. na prace kon-

W ramach inwestycji planowa-
na jest m.in. budowa dachu z wy-
korzystaniem poddasza na miej-
sca internatowe, remont istnieją-
cej elewacji poprzez docieplenie
ścian zewnętrznych z dopasowa-
niem technologii robót do zapro-
jektowanej nadbudowy, budowa
zadaszenia nad głównym wejściem
do budynku oraz wymiana zada-
szenia nad wejściem bocznym,
wykonanie kanalizacji deszczowej
odprowadzającej wody opadowe
z rur spustowych nadbudowane-

Nadbudowa budynku

Starostwa Powiatowego w Le¿ajsku

9 sierpnia 2017 r. w Muzeum
Ziemi Leżajskiej Zarząd Po-
wiatu, reprezentowany przez
Starostę Leżajskiego Marka
Śliża i Wicestarostę Leżaj-
skiego Zdzisława Leśko, pod-
pisał umowę z firmą P.H.U.P.
„Domrex”, Jacek Rupar, która
będzie wykonawcą nadbudowy
budynku administracyjno-in-
ternatowego Starostwa Po-
wiatowego w Leżajsku.
Zgodnie z ofertą przetar-
gową całość przedsięwzięcia
wyniesie 2 760 310,75 zł
brutto.

go dachu budynku, wymiana
szachtów piwnicznych wraz z ich
odwodnieniem, wymiana opaski
odbojowej oraz nawierzchni chod-
nika od południowej strony bu-
dynku, wymiana istniejących roz-
dzielnic elektrycznych wewnątrz

budynku, wymiana opraw oświe-
tlenia zewnętrznego.

Podjęcie decyzji o realizacji in-
westycji jest wynikiem dużego za-
interesowania zakwaterowaniem
w internacie młodzieży dojeżdża-
jącej do szkół ponadpodstawo-

wych spoza powiatu leżajskiego.
Obecnie internat dysponuje 54
miejscami oraz posiada 3-osobo-
wy pokój gościnny. W wyniku prac
remontowych obiekt zyska 50 do-
datkowych miejsc.

GN

Fot. Rafał Cisło

Powiat przekaza³ œrodki na ochronê zabytków
Powiat Leżajski kolejny raz wspiera działania inwestycyjne w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,
jakim są obiekty zabytkowe.

Zdjęcia: Rafał Cisło

serwatorskie i restauratorskie
rzeźb, konserwację polichromii
oraz istniejących budynków.

GN
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Przedstawiciele grodziskiego
Koła swoimi wynikami w turnieju
potwierdzili, że szkoła znajduje się
w światowej czołówce placówek,
które w sposób szczególny zaj-
mują się nauczaniem programo-
wania i robotyki. Zawodnicy za-
jęli 1 miejsce w kategorii Alliance
Matches oraz 4 miejsce w Seeding
Rounds. Drużyna uzyskała 100%
ocenę za dokumentację konkur-
sową, co jest najlepszym wynikiem
w historii startów zespołu w Bot-
ball oraz świadczy o poprawie
kompetencji językowych uczestni-
ków turnieju. Nasi reprezentanci
po raz trzeci z rzędu otrzymali wy-
różnienie „Overall Judge’s Cho-
ice” – nagrodę sędziów za dosko-
nałe rozwiązanie konstrukcyjne
robotów oraz ich oprogramowa-
nie. Uczniowie Zespołu Szkół im.
prof. Franciszka Leji w Grodzisku
Górnym w ogólnej klasyfikacji
zajęli 7 miejsce (na 64 drużyn
z całego świata).

Start w finale światowym był
możliwy dzięki doskonałym wyni-
kom w Eliminacjach Europejskich
ECER 2017, które odbyły się
w Sofii (Bułgaria). W zawodach
tych drużyna zajęła 1 miejsce
w Double Eliminations oraz
2 miejsce w konkurencji Seeding
Rounds, zdobywając również Na-
grodę Sędziów „Judge’s Choice”.

Konkurs Botball organizowany
jest od 1993 roku przez KISS In-
stitute for Practical Robotics

w Norman (Oklahoma, USA).
W rzeczywistości to bardzo roz-
budowany program edukacyjny,
który przygotowuje młodzież
szkół średnich do studiów tech-
nicznych, ze szczególnym uw-
zględnieniem automatyki i pro-
gramowania. Uczniowie biorący
udział w tym programie muszą
zbudować roboty, które w najsku-
teczniejszy sposób wykonają zada-
nia określone w konkursie. Mają
także obowiązek stworzyć wni-
kliwą dokumentację pracy,
zwłaszcza w aspekcie współpracy
w swoim zespole, szczegółowego
harmonogramu oraz dokumenta-
cji technicznej robotów, wykona-
nej za pomocą programów typu
CAD. Całość musiała być sporzą-
dzana w języku angielskim, w któ-
rym uczniowie mieli obowiązek
także zaprezentować swoją pracę
komisji konkursowej.

Nasi robotycy

Od 8 do 12 lipca reprezentanci Koła Robotyki z Zespo-
łu Szkół w Grodzisku Górnym po raz czwarty z rzędu
startowali w Światowym Finale Budowy i Programowania
Autonomicznych Robotów Mobilnych Botball. Turniej odbył
się w Norman w Oklahomie (USA). W finale wystąpiła
drużyna w składzie: Mateusz Joniec, Bartłomiej Maj-
kut, Jakub Polański, Sebastian Król, Kamil Szczęch,
Magdalena Kryla oraz Magdalena Tokarz. Zespołem opie-
kował się Roman Matuszek.

Sam konkurs podzielony jest na
następujące kategorie:

 1. Dokumentacja konkursowa
– ocena wytworzonej dokumenta-
cji oraz prezentacja prac drużyny.

 2. Seeding Rounds – roboty,
zbudowane przez zespół uczniow-
ski, prezentują swoje największe
możliwości na całym stole konkur-
sowym. W tej kategorii drużyna
nie rywalizuje z przeciwnikiem
i ma cały stół z zadaniami konkur-
sowymi do swojej dyspozycji.

 3. Double Eliminations – dwie
drużyny wraz z robotami rywali-
zują na jednym stole. Drużyna,
która uzyska większą ilość punk-
tów wygrywa i przechodzi do na-

Wójtowi Gminy Grodzisko
Dolne Jackowi Chmurze, Mar-
szałkowi Województwa Pod-
karpackiego Władysławowi
Ortylowi, Polenergii Elek-
trociepłowni Nowa Sarzyna
Sp. z o.o., Firmie G2A.COM
Sp. z.o.o., Firmie Telpoż,
Firmie Up Instal Paweł
Urban oraz wszystkim oso-
bom prywatnym.

stępnego etapu rozgrywek. W tej
kategorii możliwe jest blokowanie
robotów przeciwnika oraz prze-
szkadzanie w uzyskaniu większej
ilości punktów.

 4. Alliance Matches – w kon-
kurencji tej startują drużyny, któ-
re w Double Eliminations odpa-
dły z rywalizacji przed finałem.
Z pośród drużyn łączone są dwa
zespoły (z największą i najmniejszą
liczbą punktów) i mogą wspólnie
wystawić po jednym ze swoich ro-
botów muszą jednak zsynchronizo-
wać ich oprogramowanie. Zwycię-
ża zespół, który osiągnie najwyższą
liczbę punktów.

RM

Za wsparcie finansowe
i pomoc w organizacji

wyjazdu
pragniemy podziękować

sponsorom:

w światowej czołówce

Drużyna na rozpoczęciu turnieju

Przy stole turniejowym

Miejsce zawodów
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sumiennie, uczciwie i z zaangażo-
waniem wypełnia swoje obowiąz-
ki, działa charytatywnie lub
w organizacji związkowej ma szan-
sę zostać odznaczony medalem,
odznaką lub zostać doceniony
w inny sposób. Chciałbym tu pod-
kreślić, że nie pełnimy służby dla
medali i odznaczeń, a dla bezpie-
czeństwa społeczeństwa i z tego
czerpiemy największą satysfakcję.
Jeśli w przebiegu służby trafiają się
medale lub odznaczenia, traktuję
je jako najwyższe wyróżnienie
i docenienie nie tylko mojej osoby,
ale również moich przełożonych,
podwładnych, koleżanek i kole-
gów, którzy w znacznej mierze
przyczynili się do moich osiągnięć.

Można zatem uogólnić, że medal
przyznawany jest za szczególne
zasługi. Jak wyglądało to w Pana
przypadku?

W moim przypadku o wyróżnie-
nie medalem wystąpił Zarząd
Wojewódzki Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego
Policjantów. Od kilkunastu lat je-
stem funkcjonariuszem policji, od
tego czasu działam również
w związkach zawodowych. Przez
ostatnie trzy kadencje czynnie
udzielam się w Komisji Rewizyj-
nej, od dwóch kadencji pełnię
funkcję przewodniczącego tejże
komisji. Związki Zawodowe sta-
rają się uczynić jak najwięcej dla
policji i policjantów, zwłaszcza
w zakresie poprawy warunków
służby, integracji, promocji policji

Gabriela Niemczyk: Podczas
tegorocznych obchodów
Wojewódzkiego Święta Policji w Nisku
został Pan wyróżniony medalem
Gloria Intrepidis et Animi Promptis.
Co to za odznaczenie?

Kom. Krzysztof Farion: Jest to
odznaczenie przyznawane przez
Jego Ekscelencję Biskupa Polo-
wego Wojska Polskiego Delegata
Konferencji Episkopatu Polski ds.
Duszpasterstwa Policji gen. bryg,
dr. Józefa Guzdka. Przyznaje się
je funkcjonariuszom oraz oso-
bom, które swoją postawą i czy-
nami w szczególny sposób przysłu-
żyły się działalności służb mundu-
rowych. Takim odznaczeniem wy-
różnieni zostali również pod-
karpaccy policjanci. W tym roku
na uroczystościach wojewódzkich
w Nisku medal ten odebrało dzie-
sięciu przedstawicieli służb mun-
durowych i nie tylko.

Za jakie osiągnięcia funkcjonariusz
może otrzymać to wyróżnienie?

Nie da się wskazać i wyróżnić
konkretnego katalogu zasług i czy-
nów, jakimi musiałby przysłużyć się
funkcjonariusz. Myślę, że głównym
wyznacznikiem jest tu przede
wszystkim uczciwa, rzetelna i cier-
pliwa praca na rzecz bezpieczeń-
stwa państwa i obywateli. Jeśli prze-
łożeni, bądź inne instytucje do-
strzegą zaangażowanie i godną
postawę funkcjonariusza, wówczas
mogą wnioskować o przyznanie
mu tego wyróżnienia. Każdy, kto

i wypoczynku. Są często jedyną
stroną, która podejmuje wrażliwe
tematy z kierownictwem w imie-
niu policjantów. Jako przewodni-
czący staram się przede wszystkim
pomagać policjantom i związkow-
com. W służbie przez wiele lat zaj-
mowałem się prewencją i komuni-
kacją społeczną, czyli rzecznikowa-
niem. Były to przede wszystkim
komórki patrolowo-interwencyjne
i ruchu drogowego. Sprawowanie
nadzoru nad pracą funkcjonariu-
szy ze względu na zapotrzebowa-
nie społeczne i szeroko rozumia-
ne bezpieczeństwo to spore wy-
zwanie, szczególnie w kwestiach
związanych z bezpieczeństwem
ruchu drogowego, czyli zagrożeń,
których często najbardziej obawia
się społeczeństwo. W ostatnim
czasie na terenie powiatu doszło
do kilku tragicznych w skutkach
wypadków. Dlatego na funkcjona-
riuszach policji spoczywa duża
odpowiedzialność, aby pełnić służ-
bę jeszcze intensywniej oraz
z większym zaangażowaniem tak
by nieszczęśliwych zdarzeń było
jak najmniej, a zaufanie i ocena
pracy leżajskiej policji była jak naj-
wyższa. Wszystkie zabiegi są pro-
wadzone po to, by na drogach na-
szego powiatu (i nie tylko) było
bezpieczniej, a każdy kierowca,
pasażer oraz inny użytkownik
dróg miał świadomość i poczucie,
że może spokojnie oraz pewnie

wyjechać z domu i wrócić do nie-
go z podróży cały i zdrowy.

Wspominał Pan, że medale Gloria
Intrepidis et Animi Promptis odebrało
w tym roku dziesięciu
funkcjonariuszy. Jakie to uczucie
znaleźć się w gronie uhonorowanych
tym prestiżowym odznaczeniem?

Trudno opisać i wyrazić słowa-
mi to uczucie. Świadomość tego,
że znalazło się w gronie dziesięciu
wyróżnionych funkcjonariuszy, po-
licjantów i przedstawicieli innych
służb mundurowych jest niesamo-
witym przeżyciem. Jestem z tego
powodu dumny i wdzięczny oso-
bom, które wystąpiły z wnioskiem
o przyznanie mi tego odznaczenia,
jak również tym, którzy mi je przy-
znali. Otrzymanie medalu to dla
mnie ogromne wyróżnienie, które
skutkuje tym, że muszę się jeszcze
bardziej starać i udowodnić, że
w pełni na nie zasługuję.

Przewodnią ideą Medalu i Dyplomu
Gloria Intrepidis et Animi Promptis
jest promowanie wśród służb
mundurowych postaw świadczących
o prawdzie, bohaterstwie
i sprawiedliwości. Jak można odnieść
się do tego przesłania?

Istotą pracy funkcjonariusza jest
kierowanie się prawdomównością,
odwagą i sprawiedliwością, która
powinna towarzyszyć policjantowi
od początku, aż do końca jego służ-
by. Te dwa składniki stanowią fun-
dament każdej interwencji i wszyst-
kich podejmowanych przez poli-
cjanta działań. Funkcjonariusze są
takimi małymi bohaterami każde-
go dnia. Podczas pełnienia służby
spotykają się z różnymi przeciwno-
ściami i zagrożeniami, którym
muszą zawsze sprostać. W sytu-
acjach zagrożenia ludzkiego życia
lub zdrowia, bez wahania ratują
drugiego człowieka, niejednokrot-
nie narażając na niebezpieczeń-
stwo siebie. Służba i pomoc oby-
watelom powinny przynosić poli-
cjantom satysfakcję i zadowolenie.
Funkcjonariuszy niezmiernie cie-
szy fakt, że ich praca i wysiłek są
doceniane przez lokalne władze
i społeczeństwo oraz to, że istnieje
sposobność porozmawiania o ich
służbie, szczególnie przy okazji
Święta Policji.

Dziękuję Panu za rozmowę
i życzę kolejnych sukcesów
w karierze zawodowej.

Ja również dziękuję.

Ofiarny i nieustraszony
Praca funkcjonariusza policji to zawód spo-
łecznego zaufania i dużej odpowiedzialno-
ści. To misja, która ma służyć dobru państwa
i jego obywateli. Ciężką i wymagającą służ-
bę docenia się wyrazami uznania i szacunku,
zaś szczególne zasługi oraz wzorową
postawę funkcjonariusza nagradza
się prestiżowymi wyróżnieniami.

Zaszczyt ten spotkał kom.
Krzysztofa Fariona, Naczel-
nika Wydziału Prewencji i Ru-
chu Drogowego Komendy Powia-
towej Policji w Leżajsku,
uhonorowanego w lipcu meda-
lem Gloria Intrepidis et
Animi Promptis (łac. Chwała
Ofiarnym i Nieustraszonym).

W rozmowie z „Kurierem Powiatowym” komisarz Farion
zdradza kulisy przyznania nagrody.
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Zespół Szkół Licealnych w LeżajskuZespół
Szkół

Licealnych
im. Bolesława

Chrobrego
w Leżajsku

Uczniowie mieli możliwość wy-
boru klasy LO z rozszerzonymi
przedmiotami, które ich intere-
sują, aby pogłębić swoją wiedzę
i przygotować się do dalszej nauki.

W folderze rekrutacyjnym za-
mieszczono wszystkie niezbędne
informacje o profilach kształcenia
w Liceum Ogólnokształcącym
i Technikum.

W wyniku tegorocznej rekruta-
cji utworzono 12 oddziałów klas
pierwszych, w tym 3 klasy techni-
kum. Rezultat naboru na rok
szkolny 2017/2018, pomimo pogłę-
biającego się niżu demograficzne-
go okazał się bardzo udany
(w roku 2016/17 powstało także 12
klas pierwszych).

Największym zainteresowa-
niem cieszą się klasy, które mają
tradycję np.: biologiczno-chemicz-
na, matematyczno-fizyczna, jak
również te z rozszerzonymi języ-
kami obcymi, m.in. matematycz-
no-językowa i językowa (tłumacz).

Na uwagę zasługują klasy Tech-
nikum, które swoje kierunki po-

szerzyły o innowacje, wychodząc
naprzeciw potrzebom rynku pra-
cy. Od 1 września młodzież uczy
się w klasach: technik ekonomi-
sta z innowacją skarbowo-prawną,
technik logistyk z innowacją kom-
puterowe programy logistyczne
oraz zupełnie nowy kierunek tech-
nik spedytor z innowacją pożar-
niczą.

Dwa pierwsze kierunki są zna-
ne w naszym środowisku i cieszą

 „Chrobry” w orbicie zainteresowania uczniów
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w ubiegłym roku szkolnym przy-
gotował bardzo szeroką ofertę edukacyjną dla gimnazjalistów.

się dużą popularnością, a innowa-
cje mają służyć lepszemu przygo-
towaniu uczniów do rynku pracy.
W klasie technik spedytor z inno-
wacją pożarniczą uczniowie
oprócz przygotowania do egzami-
nów z klasyfikacji zawodowych,
będą się szkolić z zagadnień zwią-
zanych z pożarnictwem. Dzięki
współpracy z Komendą Powia-
tową Straży Pożarnej w Leżajsku
nabędą wiedzę i umiejętności

praktyczne niezbędne do podję-
cia pracy w zawodzie strażaka.
Uczniowie tak samo, jak w klasie
wojskowo-ratowniczej będą mieć
dzień mundurowy, jak również
obozy szkoleniowe w okresie let-
nim i zimowym.

„Chrobry” nadal cieszy się du-
żym zainteresowaniem, a kolejne
pokolenie zapisuje jego już ponad
100-letnią tradycję.

Lucyna Słoniec

Uczniowie klas pierwszych na spotkaniu w auli szkoły Fot. S Majcher

13 kwietnia 2017 r. ruszył kon-
kurs „Erasmus i ja” dla byłych,
obecnych lub przyszłych uczestni-
ków programu Erasmus+. Aby
wziąć w nim udział, należało przy-
gotować pracę w dowolnej formie
na temat swojego uczestnictwa w
wyżej wymienionym programie
edukacyjnym. Prace konkursowe
musiały zawierać odpowiedź na
pytanie, w jaki sposób udział
w Erasmusie wpłynął lub wpłynie
na życie uczestnika/przyszłego
uczestnika, dlaczego warto było
przystąpić do projektu lub jakich
zmian można się spodziewać po
uczestnictwie w projekcie.

Konkurs został zorganizowany
przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podkarpackiego, a nad
jego przebiegiem czuwali pracow-
nicy Departamentu Zarządzania
Regionalnym Programem Opera-
cyjnym.

Zwycięzcą konkursu indywidu-
alnego został uczeń Zespołu Szkół
Licealnych im. Bolesława Chro-
brego w Leżajsku Marek Ćwikła
(3d). Przygotował on materiał fil-
mowy na temat swoich doświad-
czeń związanych z programem
Erasmus+.

Międzynarodowy Salon Prze-
mysłu Obronnego w Kielcach od-
bywający się w dniach od 5 do
8 września br. przyciągnął wystaw-
ców z całego świata. W drugim
dniu imprezy uczniowie klasy woj-
skowo-ratowniczej Zespołu Szkół
Licealnych im. Bolesława Chro-
brego w Leżajsku wzięli udział w
największych w Polsce targach
zbrojeniowych. Nasi strzelcy mie-
li okazję zobaczyć najnowocze-
śniejszy sprzęt wojskowy, którym

Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się 18 września w G2A
Arena Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym w Jasionce pod-
czas trwającego wówczas Festiwa-
lu Nauki. Laureaci otrzymali cen-
ne nagrody – bony upominkowe
do sklepu oferującego elektroni-
kę, muzykę, prasę i książki.

Serdecznie gratulujemy Marko-
wi wspaniałego sukcesu i mamy
nadzieję, że w przyszłości inni
uczniowie będą mieli możliwość
wzięcia udziału w programie Era-
smus+ i zdobycia ciekawych do-
świadczeń.

Dominika Polańska

Marek Ćwikła, uczeń ZSL

Fina³ konkursu „Erasmus i ja” Klasa wojskowo-ratownicza ZSL

na Targach Obronnych W Kielcach
dysponuje polska armia. Imponu-
jące wrażenie robiły zwłaszcza ar-
matohaubice „KRAB”, które pro-
dukowane są w Stalowej Woli
i śmigłowce „BLACK HAWK”
z Mielca. Poza oglądaniem, mło-
dzi adepci klasy wojskowej mieli
możliwość uczestniczenia w nie-
których zajęciach, np. strzelania
z kbs Beryl na trenażerze „śnie-
żnik” i „cyklop”.

Tekst i zdjęcia:
Adrian Rauza
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

W lipcu i sierpniu bieżącego
roku 180 uczniów naszej szkoły
wzięło udział w stażach wakacyj-
nych w 77 przedsiębiorstwach i fir-
mach. Ta forma praktyki to szan-
sa na pierwszy poważny krok
w rozwoju zawodowym ucznia.
Umożliwia zdobycie konkretnych
umiejętności specjalistycznych

Opiekunowie
Zespołu Pieśni i Tańca

„Ziemia Leżajska”
informują

zainteresowaną młodzież,
że nabór do zespołu trwa

do połowy października 2017 r.

Zajęcia odbywają się w auli
ZST w Leżajsku.

Lubisz tańczyć i śpiewać,
marzysz o występach

na scenie w barwnym stroju,
wielkich brawach
od publiczności,

chcesz poznać kulturę,
historię oraz tradycje

swojego regionu?
Nie czekaj, zapisz się

do zespołu!

Głównym celem realizowanego w Zespole Szkół Tech-
nicznych projektu „Dobry start w zawodową przyszłość”
jest wzrost zatrudnienia i samozatrudnienia absol-
wentów oraz zwiększenia ich szans na rynku pracy.
Jedną z form, która może być przepustką do kariery,
są staże u pracodawców.

oraz kształtowanie i rozwijanie
kompetencji miękkich związanych
z komunikacją, współpracą w ze-
spole oraz organizacją i planowa-
niem pracy. W trakcie odbywania
stażu pracodawca może obserwo-
wać i ocenić predyspozycje staży-
sty jako potencjalnego pracowni-
ka.

Zespół Szkół Technicznych kła-
dzie szczególny nacisk na uzyska-
nie przez uczniów dodatkowej wie-
dzy i kwalifikacji zawodowych rów-
nież poprzez uczestnictwo w bez-
płatnych specjalistycznych szkole-
niach i kursach zawodowych orga-
nizowanych w ramach projektów
unijnych. Dzięki temu uczniowie
mogą zapoznać się z rzeczywistym
środowiskiem pracy w nauczanym
zawodzie, a realizowana przez
szkołę współpraca z zakładami,
przygotowuje do wejścia na rynek
pracy. Realizowane od lat projek-
ty, kontakty zawodowe z firmami

działającymi na terenie wojewódz-
twa, wycieczki dydaktyczne, sty-
pendia naukowe, działalność kół
zainteresowań sprawiają, że ucz-
niowie mogą rozwijać swoje pa-
sje i zdolności. Szkoła dba o moż-
liwość poznawania przez uczniów
nowoczesnych technologii oraz
rozwój kreatywnych postaw.

W opinii pracodawców ucznio-
wie naszej szkoły wykazują się
dobrym przygotowaniem do za-
wodu, odpowiedzialnym podcho-
dzeniem do swoich obowiązków
i wysoką kulturą pracy.

ZST

W trakcie III Podkarpackich
Pokazów Lotniczych, które odby-
ły się 2 września na lotnisku
w Krośnie, swoje dokonania za-
prezentowali członkowie Szkolne-
go Koła Automatyka i Mechatro-

Mechatronicy z ZST na Pokazach Lotniczych w Kroœnie

nika. Zwiedzający stanowisko po-
kazowe mogli m.in. poznać dzia-
łanie robota przemysłowego Ka-
wasaki, frezarki CNC, sterowni-
ków mikroprocesorowych, obej-
rzeć skonstruowane przez ucz-

niów drony, łazika marsjańskiego
i roboty mobilne. W pokaz zaan-
gażowani byli uczniowie klasy II
i IV technikum mechatroniczne-
go, pracujący na zajęciach poza-
lekcyjnych pod kierunkiem na-

uczyciela przedmiotów zawodo-
wych Roberta Maruszaka. Stano-
wisko naszej szkoły cieszyło się
dużym zainteresowaniem odwie-
dzających pokazy.

ZST

Zespół Pieśni i Tańca

„Ziemia Leżajska” zaprasza!
Zespół Pieśni i Tańca

„Ziemia Leżajska” zaprasza!

szansą dla młodych ludzi
na początek kariery zawodowej

szansą dla młodych ludzi
na początek kariery zawodowej
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czytano apel poległych i modlono
się w intencji obrońców Lwowa
i Zadwórza, później złożono kwia-
ty na grobach tzw. Kwatery Za-
dwórzańskiej, gdzie pochowany
jest kapitan Zajączkowski i pięciu
innych oficerów, którzy bronili się
do końca.

Główny punkt uroczystości
odbył się w Zadwórzu, gdzie znaj-
dują się rzędy kamiennych krzyży
oraz dwudziestometrowy kurhan z

Profesor Tołpa poświęcił więk-
szość życia zawodowego i życia
w ogóle – badaniom nad torfem.
Wieloletnia, wytrwała praca oraz to-
warzysząca jej determinacja dały
pożądany efekt i marzenie profeso-
ra zyskało realny rys, bowiem uda-
ło mu się stworzyć preparat torfo-
wy, do dziś sygnowany jego nazwi-
skiem. Choć działanie antynowo-
tworowe preparatu nie zostało po-
twierdzone, bo głównie o takie prze-
znaczenie chodziło profesorowi, to
jego badania spowodowały uchwa-
lenie ustawy o ochronie złóż torfo-
wych w Polsce. Odkrycia Stanisła-
wa Tołpy dotyczące torfu były pre-
kursorskie nie tylko w skali krajo-
wej, ale i w skali europejskiej. Do
dziś zastosowanie torfu dzięki ba-

daniom profesora jest nieocenione,
zwłaszcza w medycynie.

Inicjatorem upamiętnienia oso-
by profesora na gruncie lokalnym
jest Danuta Kurzyp, a za realiza-
cję wydarzenia odpowiada komi-
tet organizacyjny mieszkańców
Rudy Łańcuckiej, zaś obelisk wraz
z tablicą ufundował Janusz Janik.
Uroczystość poprzedziła msza św.
w Kościele pw. NMP Królowej
Polski w Nowej Sarzynie. Bezpo-
średnio po niej nastąpiło poświe-
cenie tablicy przez ks. Kazimierza
Kawę, a następnie jej odsłonięcie,
w którym uczestniczyła rodzina
profesora, Poseł na Sejm RP Je-
rzy Paul, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Nowa Sarzyna Andrzej Rychel,
przedstawiciele instytucji z terenu

powiatu leżajskiego oraz miesz-
kańcy Rudy Łańcuckiej. W sło-
wach skierowanych do uczestni-
ków, prowadząca uroczystość od-
słonięcia Edyta Zygmunt podkre-
śliła to, jak bardzo mieszkańcy
Rudy są dumni z tego, że Stani-
sław Tołpa wywodził się z ich miej-
scowości: – Profesor miał cel. Wie-
rzył, że może uzyskać z torfu lek na
raka, by nieść pomoc ludziom cier-
piącym. W pełni zasłużył na miano
„Przyjaciela ludzi”, a taki właśnie
napis widnieje na tablicy nagrobnej
profesora na cmentarzu Św. Ducha
we Wrocławiu. Umiejscowienie obe-
lisku nieopodal szkoły w Rudzie jest
doskonałą okazją na przybliżenie
młodemu pokoleniu sylwetki profe-
sora Tołpy, by jego pasja, charyzma

W Zadwórzu uczcili pamiêæ Obroñców Lwowa

pomnikiem w kształcie słupa gra-
nicznego. W intencji ofiar modlo-
no się podczas rocznicowej mszy
św. Następnie pod pomnikiem ku
czci poległych złożono wieńce,
kwiaty oraz zapalono znicze. Po
uroczystości wszystkich przybyłych
zaproszono na poczęstunek spon-
sorowany przez władze Leżajska,
a przygotowywanym przez ZSL
oraz ZST w Leżajsku.

Teks i zdjęcie: MZL

17 sierpnia 1920 roku to
data szczególna w histo-
rii Polski, bowiem wów-
czas, w czasie wojny pol-
sko-bolszewickiej, roze-
grała się słynna Bitwa pod
Zadwórzem.

Pogłębiająca się świadomość
patriotyczna społeczeństwa spra-
wia, że co roku do Zadwórza na
obchody rocznicowe przybywa co-
raz więcej uczestników. Tegorocz-
ne uroczystości odbyły się 19 sierp-
nia. Powiat leżajski reprezentowa-
ła liczna delegacja, w skład której
wchodzili m.in.: Starosta Leżajski
Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski
Zdzisław Leśko, Członek Zarządu
Powiatu Leżajskiego Lucjan Czen-
czek, Burmistrz Leżajska Ireneusz
Stefański, Dyrektor Muzeum Zie-
mi Leżajskiej Jacek Kwieciński
z pracownikami, członkowie Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich,
młodzież szkolna oraz mieszkań-
cy powiatu leżajskiego.

Rocznicowe obchody rozpoczę-
to na lwowskim Cmentarzu Orląt,
w których uczestniczyli strzelcy
wraz z szefem Urzędu do Spraw
Kombatantów Janem Józefem
Kasprzykiem. Najpierw pod oca-
lałą częścią Pomnika Chwały od-

Zarząd Powiatu Leżajskiego składa wieńce pod pomnikiem ku czci
poległych obrońców Lwowa

Ch³opak z Rudy
Nazwisko profesora Stanisława Tołpy
znane jest zarówno w środowiskach aka-
demickich przyrodników, jak i wśród
ludzi niemających nic wspólnego z na-
ukami przyrodniczymi. Ale mało kto
wie, że ten wybitny naukowiec, cha-
ryzmatyczny nauczyciel i organizator
życia naukowego we Wrocławiu pocho-
dził z… Rudy Łańcuckiej. Dla podkre-
ślenia tego faktu i w dowód uznania
dla osiągnięć profesora, 10 września w miejscowości
uroczyście odsłonięto pamiątkowy obelisk.

i siła przekonywania była inspiracją
dla osiągania przez nich życiowych
celów. Jesteśmy dumni, że profesor
Stanisław Tołpa był jednym z nas.

O odpowiednią oprawę arty-
styczną wydarzenia zadbała mło-
dzież, która pod kierunkiem Zo-
fii Szpunar, Edyty Zygmunt, Da-
nuty Kurzyp i Adama Rybki przy-
gotowała montaż słowno-muzycz-
ny, a jego motywem przewodnim
były słowa z Pieśni Horacego:
„Jakże mi drogi ten zakątek zie-
mi”. Sylwetkę profesora przybli-
żyła zebranym Agata Kusy, przed-
stawicielka rodziny profesora.

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację wydarzenia.

NN

fot. Piotr Sowa

fot. Jan Zybura

Oddział polskich obrońców
Lwowa pod dowództwem kpt.
Bolesława Zajączkowskiego
odparł atak oddziałów
Pierwszej Konnej Armii
Siemiona Budionnego. 33O
ochotników, w tym studenci
oraz gimnazjaliści, przez
jedenaście godzin – nawet
wtedy, gdy zabrakło amunicji
– odpierało ataki słynnej
konnicy Budionnego, broniąc
jednocześnie węzła
kolejowego w Zadwórzu.
Dzielny oddział walczył tak
ofiarnie, że Zadwórze
nazwano polskimi
Termopilami.
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Powiatowy
Regał Książkowy

Akcja Narodowego Czytania
organizowana jest przez Prezyden-
ta RP od 2012 roku. Została zaini-
cjowana wspólnym czytaniem Pana
Tadeusza Adama Mickiewicza.
W kolejnych latach w całej Polsce
przeczytano utwory Aleksandra
Fredry, Henryka Sienkiewicza oraz
Bolesława Prusa. W tegorocznej
edycji do wspólnego czytania wy-
brano Wesele Stanisława Wyspiań-
skiego. Dramat zwyciężył podczas
internetowego głosowania spośród
czterech propozycji.

Dzieło Wyspiańskiego powsta-
ło na kanwie autentycznego wy-
darzenia – wesela poety i drama-
turga Lucjana Rydla z Jadwigą
Mikołajczykówną, chłopką z pod-
krakowskich Bronowic. Prapre-
miera sztuki odbyła się 16 marca
1901 roku w Teatrze Miejskim
w Krakowie. W tym samym roku
również w Krakowie Wesele zosta-
ło opublikowane po raz pierwszy.
Przewodnią ideą Narodowego
Czytania jest przede wszystkim
popularyzacja czytelnictwa oraz

wzmocnienie poczucia narodowej
tożsamości poprzez kontakt z naj-
większymi klasykami polskiej lite-
ratury.

Tegoroczną edycję Narodowe-
go Czytania w Leżajsku zorgani-
zowała Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Stanisława Wyspiań-
skiego we współpracy z Miejskim
Centrum Kultury w Leżajsku, Sta-
rostwem Powiatowym oraz Urzę-
dem Miasta w Leżajsku. Wśród
czytających znaleźli się: Burmistrz
Miasta Leżajsk Ireneusz Stefań-

Powieść Anthonego Doerra to
prawdziwa podróż w czasie, z pie-
kłem wojny w tle. Autor postano-
wił opowiedzieć czytelnikom kilka
historii, których ścieżki krzyżują się
we francuskim miasteczku Saint-
Malo, położonym w malowniczych
okolicach Oceanu Atlantyckiego.
Narracja rozpoczęta w 1934 roku,
stopniowo wprowadza nas w cza-
sy zagłady, aż do roku 1944, w któ-
rym rozgrywają się kluczowe dla
książki wydarzenia.

Marie-Laure mieszka z ojcem w
Paryżu. Od najmłodszych lat życie
nie oszczędza jej cierpienia. Jako
sześcioletnia dziewczynka traci

wzrok. Każdego dnia stale uczy się
i poznaje świat za pomocą słuchu
i dotyku. Pięćset kilometrów na
północny-wschód od Paryża,
w przemysłowym zagłębiu Niemiec
zamieszkuje Werner Pfennig, któ-
ry w dzieciństwie stracił rodziców.
Pewnego razu podczas zabawy od-
najduje stare, zepsute radio i na-
prawia je. Niebawem młodzieniec
wyrasta na specjalistę w konstru-
owaniu i reperowaniu odbiorników
radiowych. Kiedy nazistowska ar-
mia wkracza do stolicy Francji,
Marie-Laure wraz z ojcem ucieka
do małego miasteczka Saint-Malo.
Pfenning trafia tam kilka lat póź-
niej. Pełni służbę w elitarnym od-
dziale żołnierzy, którego zadaniem
jest namierzanie nieprzyjacielskich
audycji. Dramat wojny wkrótce do-
sięga wybrzeże Bretanii. Podczas
nalotu aliantów na Saint-Malo mia-

„ŚWIATŁO, KTÓREGO
NIE WIDAĆ”

ANTHONY DOERR

POZYCJĘ POSIADA W SWOIM ZBIORZE GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KURYŁÓWCE

2 września plac przed Miejskim Cen-
trum Kultury przybrał iście biesiadną
scenerię. Przy stołach zasiadły oso-
by, które wcieliły się w role wesel-
ników ze słynnego dramatu Stanisława
Wyspiańskiego. Mimo niesprzyjającej
aury czytający zabrali publiczność
w podróż do polskiej wsi przełomu XIX
i XX wieku, gdzie odbyło się przyję-
cie na cześć Młodej Pary.

ski, Zastępca Burmistrza Andrzej
Janas, Sekretarz Miasta Agniesz-
ka Wyczarska, Przewodniczący
Rady Miasta Leżajsk Jerzy Jarosz,
pracownik Urzędu Miasta Tomasz
Pytko, Dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 2 w Leżaj-
sku Maciej Polański, Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Leżaj-
sku Beata Wójtowicz, Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Leżajsku Wojciech Ko-
stek, Dyrektor Środowiskowego
Domu Samopomocy w Jelnej
Danuta Kurzyp, Nauczyciele ZSL:
Lucyna Słoniec oraz Dariusz Pół-
ćwiartek, pedagog ZST Joanna
Jakucka, koordynator Biblioteki
Publicznej w Leżajsku Beata Pu-
cia oraz członkowie grupy teatral-
nej Baratario: Agnieszka Rydz,
Marek Osip, Marta Cielęcy, Ju-
styna Sołek, Bernadeta Szałajko,
Elżbieta Trojan oraz Dawid Tro-
jan.

GN

Fot. Jakub Magiera

steczko zostaje doszczętnie znisz-
czone. W takich okolicznościach
losy Marie i Wernera splatają się
ze sobą. „Światło, którego nie wi-
dać” to powieść refleksyjna, a za-
razem wymagająca. To propozycja
skierowana do czytelników, którzy
nie boją zmierzyć się z trudną te-
matyką, naznaczoną bólem i cier-
pieniem. Do historii w niej zawar-
tej trzeba dojrzeć i dać jej czas. Naj-
lepiej podejść do niej z otwartym
umysłem, pozwolić sobie zagłębić
się w treść. Książka zachwyca sub-
telną formą i fabułą, skrywa w so-
bie pewną dozę baśniowości. Jej
atutem jest również język, który
zapewnia czytelnikowi prawdziwą
ucztę intelektualną. Po lekturze
książki Doerra nikogo nie powi-
nien dziwić fakt, że powieść w 2015
roku została wyróżniona presti-
żową Nagrodą Pulitzera. GN

Narodowe Czytanie w LeżajskuNarodowe Czytanie w LeżajskuNarodowe Czytanie w LeżajskuNarodowe Czytanie w Leżajsku
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W swoim dorobku mają już spo-
ro osiągnięć, m.in. w 2010 w Fi-
nale Wojewódzkim w trójboju
gimnastycznym w skoku przez
kozła mistrzostwo województwa
wywalczył Daniel Kusy, natomiast
Koło zajęło drużynowo IV miej-
sce. W 2011 r. w VI Przeglądzie
Zespołów Tańca Sportowego w
Nisku grupa zdobyła GRAND
PRIX.

Po trzyletniej pracy z obecnym
zespołem nadeszły dalsze sukce-
sy. 24 lutego w XII Przeglądzie
Tańca Sportowego „Zapasy Ta-
neczne 2017”, gimnastyczki z Le-
żajska zaprezentowały się w 2 ka-

tegoriach tanecznych: cheerle-
aderki i show dance. Starsza gru-
pa dostała wyróżnienie i tym sa-
mym awans do Mistrzostw Polski
Mażoretek. W przeglądzie wystą-
piło 36 zespołów z różnych miast.

3 czerwca w Tarnobrzegu odby-
ły się Mistrzostwa Polski Mażore-
tek, gdzie zgłoszono 20 zespołów,
które pokazały w sumie ok. 200

choreografii, walczyły o nomina-
cję do Mistrzostw Europy w buł-
garskiej Alabenie oraz o nagrodę
Grand Prix imprezy. Grupa zdo-
była 2 złote medale w przemarszu
w kategorii junior i cadet, 2 brą-
zowe w scenie junior i cadet oraz
czołowe miejsca za solo, duety
i trio. Zespół prowadzi Lilianna
Dziki z pomocą asystentek: Julii

i Kornelii Tofilskich. Za chore-
ografię odpowiada Kamila Kisie-
lewicz.

Co roku członkowie grupy mają
szansę wziąć udział w wyjeździe
szkoleniowo-integracyjnym dla
dzieci z terenu Leżajska i gminy
Leżajsk, który jest nagrodą za
ciężką pracę podczas całego roku.
W ramach wycieczki proponowa-
ne są zajęcia nad wodą, co pozwa-
la wykształcić wśród naszych wy-
chowanków potrzebę obcowania
aktywnie z przyrodą, nauczyć za-
sad bezpieczeństwa podczas zajęć
w wodzie i na lądzie oraz udziela-
nia pierwszej pomocy. Dzieci zdo-
bywają różnorodne umiejętności,
m.in. uczą się przyjęcia prawidło-
wej postawy na windsurfingu i pod-
stawowych manewrów oraz tech-
niki pływania kajakiem. Spotkanie
jest doskonałym sposobem na
zwiększenie motywacji do działań
ruchowych oraz integracji z inny-
mi gimnastyczkami z różnych kół
gimnastycznych gminy.

Tradycyjnie w turnieju udział
wzięli goście z Ukrainy, czyli pił-
karze z Nowojaworowska, co
sprawiło, że Memoriał zyskał mia-
no międzynarodowego. Ponadto
wystąpiły drużyny: Szkółki Piłkar-
skiej Sparta Leżajsk, Motozbytu
Leżajsk, Szpitala Leżajsk, KS Sa-
rzyna, Starostwa Powiatowego
w Leżajsku i gospodarzy, czyli
LKS Złotsan w Kuryłówce.

Rywalizacja toczyła się w dwóch
grupach, w pierwszej rywalizowa-
ły drużyny: Szpital Leżajsk, Mo-
tozbyt Leżajsk i KS Sarzyna, zaś
w drugiej: KS Nowojaworowsk,
Sparta Leżajsk, Starostwo Powia-
towe i LKS Złotsan. Po podsumo-
waniu rozgrywek grupowych
w półfinałach spotkali się Moto-
zbyt z Nowojaworowskiem i KS
Sarzyna ze Spartą. Mecze były
bardzo zacięte a wyniki różniły się
minimalnie. Okazało się, że w fi-

nale zagrają goście z Ukrainy ze
Spartą. Emocji nie brakowało.
Dość powiedzieć, że mecz musia-
ły rozstrzygnąć rzuty karne, w któ-
rych popis dali bramkarze obydwu
drużyn. Lepszy okazał się Adrian
Rauza i zasłużenie zdobył miano
najlepszego bramkarza turnieju,
a jego Sparta puchar za I miejsce.
Pozostałe nagrody i wyróżnienia
zdobyli: Igor Palanica (Nowoja-
worowsk) – najlepszy piłkarz tur-
nieju, Kamil Kusy (KS Sarzyna) –
król strzelców, Andrzej Ordecha
(LKS Złotsan) – najstarszy zawod-
nik, Bartosz Fus (Motozbyt) –
najmłodszy zawodnik.

Zmagania drużyn zakończyły
się zwycięstwem Sparty Leżajsk
przed KS Nowojaworowsk, KS

Sarzyna, Motozbyt Leżajsk, Szpi-
tal Leżajsk, Starostwo Powiatowe
w Leżajsku i niezwykle gościnny-
mi (trzeci raz z rzędu) piłkarzami
LKS Złotsan w Kuryłówce, którzy
zapowiedzieli, że za rok postarają
się o stosowny rewanż. Wszyscy
wyróżnieni otrzymali z rąk Wójta
Gminy Kuryłówka Tadeusza Ha-
lesiaka i Wicestarosty Leżajskie-
go Zdzisława Leśko okazałe pu-
chary, statuetki i nagrody rzeczo-
we. Natomiast organizator głów-
ny Tadeusz Rauza podziękował
drużynom za rywalizację w duchu
fair play, sponsorom za pomoc
i zaprosił na kolejny Memoriał za
rok.

goklp

Sukcesy leżajskiego Koła Gimnastycznego „Lilia”
Koło Gimnastyczne „Lilia”
tworzą gimnastyczki z SP2
Leżajsk oraz uczennice
z Miasta i Gminy Leżajsk
zrzeszone w klubie Centrum
Sztuk Walki i Sportu w Le-
żajsku. Jest to grupa ama-
torska działająca od 2004.

Członkinie Koła Gimnastycznego „Lilia”
z opiekunką Lilianną Dziki

LD

VIII Memoriał im. Józefa
Hajdasza już za nami.
W słoneczne niedzielne po-
południe 16 lipca br. na
stadionie LKS Złotsan w Ku-
ryłówce byliśmy świadkami
sportowych emocji w wyko-
naniu starszych piłkarzy-
amatorów. Fot. Leszek Połeć

Organizatorzy Memoriału dziękują

wszystkim sponsorom za wsparcie fi-

nansowe i rzeczowe: Wójtowi Gminy

Kuryłówka, Powiatowi Leżajskiemu,

Wójtowi Gminy Leżajsk, Burmistrzowi

Leżajska, Posłowi na Sejm RP Mieczy-

sławowi Miazdze, Posłowi na Sejm RP

Jerzemu Paulowi, GOK Kuryłówka,

Motozbytowi Leżajsk, Firmie Elinsbud,

Smak-Eko Górno, Pizzerii Aniela-Anka-

ra Kebab, Maaw Sport, Firmie Party-

ka Parkiet, Firmie Bud-Max, Kwiaciar-

ni Róża, Firmie Hoke, Firmie Pakton,

Optyk M. Więcław, Sklepowi sporto-

wemu R. Lei, Sklepowi spożywczemu

J. Pierścionka, Firmie Pole namiotowe

K. Bucior oraz sponsorom prywatnym

– kolegom i znajomym śp. Józefa. Dzię-

kujemy również pracownikom inter-

wencyjnym, firmie transportującej

bramki z Leżajska i wszystkim kole-

gom, którzy pomagali w przygotowa-

niu boiska sportowego oraz całego

turnieju.

Sportowa niedziela w KuryłówceSportowa niedziela w Kuryłówce
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W Pińczycach rozegrano wyścig
kolarski o Puchar Polski ze startu
wspólnego. W kategorii Młodzicz-
ka Malwina Mul nie miała sobie
równych. Na 20-kilometrowym
dystansie wśród pagórkowatych
terenów „Jury Częstochowskiej”
odniosła wspaniałe zwycięstwo.
W jeszcze lepszym stylu pojecha-
ła Brygida Piersiak w kategorii Ju-
niorka Młodsza. W mocno obsa-
dzonej stawce 65 zawodniczek
z całego kraju zajęła 1 miejsce.
Brygida pojechała bardzo mądrze
taktycznie. 20 km przed finiszem,
na stromym podjeździe odjecha-
ła od stawki peletonu i samotnie
powiększyła przewagę, wjeżdżając
na metę z ponad minutową prze-

wagą nad drugą zawodniczką.
6 miejsce zajęła jej młodsza kole-
żanka Zuzanna Flis. W kategorii
Juniorka po zaciętym finiszu Kin-
ga Kalembkiewicz uplasowała się
na 5 miejscu, co jest obiecującym
wynikiem w perspektywie zbliża-
jących się, kolejnych zawodów.

W Koziegłowach, w wyścigu jaz-
dy indywidualnej na czas zwycię-
stwo wywalczyła Malwina Mul,
która startowała w kategorii Mło-
dziczka. Jej kolega Nikodem Pier-
siak zajął w kategorii Młodzik
10 miejsce. Bardzo dobrze spisały
się również pozostałe zawodnicz-
ki Azalii. W kategorii Juniorka
Młodsza z 8 czasem wyścig zakoń-
czyła Brygida Piersiak, zaś w ka-

Były to wyjątkowe zawody, zarów-
no pod względem organizacyj-
nym, jak również sportowym. Na
malowniczej i selektywnej trasie
wyścigu (Góra Kazury na Ursyno-
wie) zawodniczki Azalii poradziły
sobie znakomicie. Brązowy medal
w kategorii Juniorki wywalczyła
Kinga Kalembkiewicz, zaś Zuzan-
na Flis w kategorii Juniorka Młod-
sza zdobyła srebrny krążek w wy-
ścigu o Puchar Prezesa Polskiego
Związku Kolarskiego i Naramien-
nika PZKol. Sukces ten cieszy nas
wyjątkowo, gdyż zawodnicy Aza-
lii na co dzień nie trenują i nie ry-
walizują w rajdach górskich MTB.

Stanisław Zygmunt

Na Mistrzostwa Europy Mode-
li na Uwięzi 2017 reprezentacja
Polski pojechała w pełnym skła-
dzie seniorskim i juniorskim w ka-
tegoriach F2A, F2B, F2C. Po uda-
nym zgrupowaniu kadry narodo-
wej w Kijowie szanse na zdobycie
co najmniej 2 medali były duże.
Klub Modelarski w Wierzawicach
w kategorii F2A reprezentowali
Artur Miś i Junior Kacper Wala-
nia.

Zmagania ECH zostały poprze-
dzone zawodami Pucharu Świata,
w których również uczestniczyli
zawodnicy naszego Klubu. Osią-
gnięte wyniki potwierdziły dobre
przygotowanie i możliwy przyszły
sukces w Mistrzostwach Europy.

Br¹zowy medal Mistrzostw Europy
dla Klubu Modelarskiego z Wierzawic
Reprezentacja Klubu Modelarskiego im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach zdobyła
brązowy medal Mistrzostw Europy Modeli na Uwięzi, które odbyły się w sierpniu
w węgierskim Békéscsaba. Dobrany zespół i świetne przygotowanie przyniosły
oczekiwane rezultaty.

Zawodniczki KS Azalia wci¹¿ na szczycie
Piąta seria Pucharu Pol-
ski w kolarstwie szoso-
wym, a zarazem elimina-
cje do Mistrzostw Polski
i Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży, które od-
były się w czerwcu w Ko-
ziegłowach i Pińczycach
przyniosły zawodniczkom
Klubu Sportowego „Smak
Górno Poltino Azalia
Brzóza Królewska” kolej-
ne laury.

tegorii Juniorka 10 miejsce przy-
padło Kindze Kalembkiewicz.

Na Mistrzostwach Polski w ko-
larstwie szosowym, które odbyły
się w Gdyni 21-25 czerwca zawod-
niczki Azalii również znalazły się
w gronie najlepszych. Bardzo do-
brze zaprezentowała się Kinga
Kalembkiewicz, która dość nie-
spodziewanie zdobyła srebrny
medal w jeździe indywidualnej na
czas. Sukces ten potwierdza zna-
komite przygotowanie kolarzy do
imprez sportowych oraz jest do-
wodem tego, że zawodnicy znaj-
dują się w szczytowej formie.

14-16 lipca w Warszawie odby-
ła się kolejna edycja Mistrzostw
Polski w kolarstwie górskim MTB.

Jednak to, co wydaje się pewne
w innych dziedzinach, w sporcie ni-
gdy nie jest. Nieznośny upał docho-
dzący do 42 stopni i zdenerwowa-
nie spowodowały początkowe kło-
poty. Uszkodzenie modelu w pierw-
szej kolejce przez Kacpra i Artura
wprowadziło nerwową atmosferę.

Przed ostatnią, czwartą kolejką
lotów zawodnicy mieli dzień prze-
rwy i czas na przeprowadzenie tre-
ningów, które okazały się bardzo
dobre. Czwartą kolejkę lotów
w piątek o 9:00 rozpoczynał Kac-
per Walania z ostatnią szansą na
zrobienie wyniku. Po kilku minu-
tach wszystko stało się jasne, uda-
ny lot i brązowy medal Mistrzostw
Europy jedzie do Wierzawic.

W październiku 2016 roku wy-
znaczyliśmy sobie cel, którym był
sukces na Mistrzostwach Europy
2017. Do jego osiągnięcia stworzy-
liśmy zespół w składzie: Marek
Leszczak, Artur Miś, Tomek So-
bala, Kacper Walania. Osiągnięty
przez nas wynik świadczy o tym,
że zespół nie zawiódł, co dało nam
dodatkową satysfakcję.

ML
Brązowy medal dla Kacpra Walani na Mistrzostwach Europy Modeli
Latających na Uwięzi
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Sparta rozpoczê³a nowy sezon
24 czerwca 2017 r. na stadionie miejskim w Leżajsku
odbyło się oficjalne zakończenie sezonu 2016/2017
Klubu Piłkarskiego Sparta Leżajsk połączone z pikni-
kiem rodzinnym.

Jak co roku Zarząd Klubu za-
dbał o wiele atrakcji dla członków
stowarzyszenia, a także ich rodzin
i sympatyków drużyny. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się: Sta-
rosta Leżajski Marek Śliż, Bur-
mistrz Leżajska Ireneusz Stefań-
ski, przedstawiciele Klubu Legia
Warszawa, aktualnego mistrza
Polski oraz osoby, które od po-
czątku wspierają działalność Spar-
ty. Podczas wydarzenia nastąpiła
dekoracja zawodników, którym
gratulowano sukcesów. W zorga-
nizowanym pikniku wzięło udział
ponad 400 osób, co mobilizuje Za-
rząd Klubu do dalszej pracy na
rzecz dzieci i młodzieży.

Czas wakacji szybko minął i już
19 sierpnia 2017 r. rozpoczęły się
zmagania piłkarskie w nowym se-
zonie 2017/2018, w którym Sparta
zgłosiła do rozgrywek PZPN
w I Lidze Podkarpackiej sześć dru-
żyn w kategoriach Junior Młodszy,
Trampkarz Młodszy, Młodzik Star-
szy, Młodzik Młodszy, Orlik Star-
szy oraz Orlik Młodszy. Obecnie
klub przygotowuje dzieci i mło-
dzież roczników 2002-2010, nato-
miast najmłodsi adepci piłki noż-
nej z roczników 2011-2014 szkole-
ni są pod patronatem mistrza Pol-
ski Legii Warszawa w ramach pod-
pisanej umowy partnerskiej.

KS Sparta Leżajsk

Wielu sportowców mogło po-
chwalić się doświadczeniem zdo-
bytym podczas rozgrywek drugo-
ligowych. Po uroczystym otwarciu
turnieju przez Pana Burmistrza,
zawodnicy przystąpili do sporto-
wej rywalizacji.

Dyplomy, atrakcyjne puchary
i nagrody wręczał laureatom Ra-
dosław Wiatr, przedstawiciel Po-
sła na Sejm RP Jerzego Paula oraz
sędzia główny turnieju Henryk

Oleksiuk. Organizator turnieju –
Parafialny Uczniowski Klub Spor-
towy „Arka” Łętownia, wspiera-
ny przez Podkarpacki Okręgowy
Związek Tenisa Stołowego w Rze-
szowie oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzy-
nie, postarał się o mocną i liczną
obsadę zawodników, profesjonal-
nych sędziów i atrakcyjne trofea.

Za wsparcie finansowe impre-
zy dziękujemy: Samorządowi Mia-

sta i Gminy Nowa Sarzyna, Sta-
rostwu Powiatowemu w Leżajsku,
Firmie Handlowo-Budowlanej
„Janik” z Rudy Łańcuckiej, Zakła-
dowi Handlowo-Usługowemu
z Jeżowego, Przedsiębiorstwu
Produkcyjno-Usługowo-Handlo-
wemu z Nowego Kamienia, Ban-
kowi Spółdzielczemu w Kamieniu,
Radzie Sołeckiej z Wólki Łętow-
skiej.

Jan Sum

Ponad 100 tenisistów sto³owych

uczestniczy³o w turnieju „Nowa Sarzyna 2017”
W hali nowosarzyńskiego
MOSiR-u rozegrano IV Ogól-
nopolski Turniej Otwarcia
Sezonu „Nowa Sarzyna 2017”.
Patronat nad tym wydarze-
niem objęli Poseł na Sejm
RP Jerzy Paul, Starosta
Leżajski Marek Śliż oraz
Burmistrz Miasta i Gminy No-
wa Sarzyna Andrzej Rychel.
Do miasta przybyło ponad 100
zawodników z Podkarpacia
oraz województw sąsiednich.

Czołowe trójki w poszczególnych
kategoriach:

Chłopcy do 10 lat:
1.  Frączek Michał – Ropczyce
2.  Flaumenhaft Szymon – Jarosław
3.  Kos Kamil – Stalowa Wola

Dziewczęta do 10 lat:
1. Hawro Kinga – Jarosław
2. Maciałek Paulina – Jarosław
3. Kłak Dagmara – Jarosław

Chłopcy 11-13 lat
1. Kołodziej Krystian – Arka Łętownia
2. Frączek Bartosz – Ropczyce
3. Jadam Dawid – Jarosław

Dziewczęta 11-13 lat
1. Bednarska Aleksandra – Kańczuga
2. Stala Sylwia – Tarnobrzeg
3. Szczepanik Weronika – Tarnobrzeg

Chłopcy 14-18 lat
1. Klocek Kamil – Rzeszów (wych. Arki)
2. Kuźmicz Jakub – Ostróda
3. Angrys Karol – Jarosław

Stańko Dominik – Arka Łętownia
Dziewczęta 14-18 lat

1. Puzio Wiktoria – Stalowa Wola
2. Broda Klaudia – Rzeszów
3. Leboda Klementyna – MLKS Gminy Leżajsk

Mężczyźni 19-39 lat
1. Sowa Dawid – Frysztak
2. Tetla Tomasz – Przyszów
3. Łoch Jakub – Tarnobrzeg

Mężczyźni 40 lat i starsi
1. Antosiak Jarosław – Dubiecko
2. Flaumenhaft Jacek – Jarosław
3. Kołodczejczyk Piotr – LUKS Burza Rogi
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GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI BIESIADNEJ
TERMIN: 22 PAŹDZIERNIKA

Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOK w Giedlarowej
Opis: Spotkanie biesiadne wszystkich zespołów gminnych zorganizo-
wane w formie konkursu.

POWIATOWE PREZENTACJE
KULTURALNE DZIECI I MŁODZIEŻY

- „SARZYŃSKA JESIEŃ 2O17”
TERMIN: 24-27 PAŹDZIERNIKA

Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzy-
nie

WIECZÓR POETYCKI POŁĄCZONY Z WYSTAWĄ GRAFIKI SABINY PELC
TERMIN: 25 PAŹDZIERNIKA

Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Będzie to wernisaż wystawy grafiki Sabiny Pelc połączony z pre-
zentacją twórczości poetyckiej kilku poetów z Leżajska.

POZYTYWNIE ZAKRĘCENI – OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU I GALA FINAŁOWA
TERMIN: 29 PAŹDZIERNIKA

Miejsce: MZL
Organizatorzy: MZL
Opis: Muzeum Ziemi Leżajskiej postanowiło wyjść z inicjatywą odna-
lezienia „pozytywnie zakręconych” osób posiadających niecodzien-
nie hobby. Do 16 października można nadsyłać zgłoszenia takich osób
do Plebiscytu ph. „Pozytywnie Zakręceni”. Zasady konkursu są pro-
ste: nie jest ważne czym się zajmują, liczy się fakt, że ich niecodzienne
hobby wzbudza zainteresowanie.

WYSTAWA „WIEŚ POLSKA MIĘDZY DWOMA
TOTALITARYZMAMI (1939-1945)”

TERMIN: 6 LISTOPADA
Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym
Organizatorzy: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Wystawa ze zbiorów IPN w Rzeszowie
poświęcona wsi polskiej w okresie okupacji
niemieckiej i sowieckiej (1939-1945). Na 21
planszach ukazano życie codzienne mieszkań-
ców wsi, a przede wszystkim formy represji
stosowane przez aparat okupacyjny agreso-
rów, których symbolem była pacyfikacja kie-
leckiej wsi Michniów (12-13 VII 1943 r.).

„BARWY JESIENI”
TERMIN: 11 PAŹDZIERNIKA

Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Podsumowanie konkursu plastycznego dla oddziałów przed-
szkolnych z terenu gminy Grodzisko Dolne.

DZIEŃ PAPIESKI W CHAŁUPKACH DĘBNIAŃSKICH
TERMIN: 15 PAŹDZIERNIKA

Miejsce: Kościół Parafialny
w Chałupkach Dębniań-
skich
Organizatorzy: OK w Cha-
łupkach Dębniańskich
Opis: Uroczysta msza św.
połączona z koncertem po-
święconym pamięci Święte-
go Jana Pawła II.

OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO
W DĘBNIE

TERMIN: 15 PAŹDZIERNIKA
Miejsce: Kościół Parafialny
w Dębnie
Organizator: OK w Dębnie
Opis: Montaż słowno-mu-
zyczny w wykonaniu Ze-
społu „Dębnianie”, Zespo-
łu „Cantilenae” oraz dzieci i młodzieży, poświęcony pamięci Święte-
go Jana Pawła II.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
TERMIN: 18 PAŹDZIERNIKA W GODZINACH 16.3O-18.OO

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: DKK to klub dla wszystkich, którzy lubią czytać i chcą dzielić się
wrażeniami z lektury z innymi czytelnikami.
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„SARZYŃSKIE PIEROŻYCE”

TERMIN: 12 LISTOPADA
Miejsce: Filia OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie; współorg. Stowarzyszenie „Sa-
rzynioki”, KGW w Sarzynie

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z SYBIRSKIM ZESŁAŃCEM EUGENIUSZEM KINASZEM

TERMIN: 15 LISTOPADA
Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Wieczór poświęcony wspomnieniom z 6-letniej syberyjskiej ge-
henny Polaków z Kresów Wschodnich na terenach Rosji sowieckiej
w latach 1940-1946, połączony z projekcją filmu „Losy zesłańców Sy-
biru”.

UROCZYSTE ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
„Z EKOLOGIĄ NA TY”

TERMIN: 15 LISTOPADA
Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Celem konkursu jest podnosze-
nie poziomu świadomości ekologicznej
oraz kształtowanie prawidłowych po-
staw związanych z ochroną środowiska.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
TERMIN: 15 LISTOPADA W GODZINACH 16.3O-18.OO

Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: DKK to klub dla wszystkich, którzy lubią czytać i chcą dzielić się
wrażeniami z lektury z innymi czytelnikami.

KONKURS EKOLOGICZNY „SEGREGUJESZ ŚWIAT RATUJESZ”
TERMIN: 16 LISTOPADA

Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, ZGK w Kuryłówce, GOK
w Kuryłówce

NOC W BIBLIOTECE
TERMIN: 17 LISTOPADA

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: „Noc w bibliotece” to impreza skierowana do młodych czytelni-
ków, którzy uczestniczą w trakcie jej trwania w wielu atrakcyjnych
spotkaniach i warsztatach związanych tematycznie z książką, czytel-
nictwem, historią i sztuką.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU „...BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY...”
– NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

TERMIN: 11 LISTOPADA

Miejsce: Kościół Parafialny w Kuryłówce, plac przed pomnikiem
w centrum Kuryłówki, GOK w Kuryłówce
Organizatorzy: GOK w Kuryłówce, ZS w Kuryłówce, Parafia Tarnawiec
Opis: W XXI wieku Polska jest krajem wolnym i niepodległym, ale
nie zawsze tak było. Jak uczy historia Ojczyzna wiele razy upadała, by
na nowo powstać. Obowiązkiem żyjących w wolnej Polsce jest, o tym
pamiętać a młodemu pokoleniu przypominać i uczyć patriotyzmu.

„RADOŚNI WOLNOŚCIĄ – WOLNI RADOŚCIĄ”
TERMIN: 11 LISTOPADA

Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Koncert patriotyczny organizowany z okazji odzyskania przez
Polskę niepodległości.

KONCERT PATRIOTYCZNY „RADOŚNI Z WOLNOŚCI”
TERMIN: 12 LISTOPADA 2O17 R.

Miejsce: Franciszkański Ośrodek Kultury w Leżajsku
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Opis: Będzie to spektakl wokalno-taneczny „Zakazane piosenki”
w wykonaniu solistów i grup artystycznych Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie, pod kierownictwem Anny Czenczek. Grupa liczy blisko
50 osób – wokalistów, tancerzy, aktorów, którzy zaprezentują dwugo-
dzinny recital (śpiew, taniec, recytacja, gra aktorska). Wykonają zna-
ne i mniej znane piosenki patriotyczne w wyjątkowej oprawie scenicz-
nej.

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
TERMIN: 12 LISTOPADA

Miejsce: OK w Piskorowicach
Organizatorzy: GOK, OK w Piskorowicach
Opis: Koncert patriotyczny poprzedzony uroczystą mszą św. w inten-
cji poległych w obronie Ojczyzny, złożenie kwiatów i apel poległych
przy Dębie Katyńskim.

99. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
TERMIN: 12 LISTOPADA

Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Organizator: Gmina Grodzisko Dolne
Opis: Są to uroczystości przed obeliskiem „Żywią i Bronią” w Gro-
dzisku Miasteczku i na cmentarzu parafialnym pod obeliskiem „Pa-
mięci tych, którzy cierpieli i oddali swe życie za Ojczyznę” oraz msza
św. w intencji Ojczyzny.

POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
TERMIN: 11 LISTOPADA

Miejsce: Leżajsk, Bazylika ZNMP w Leżajsku
Organizator: Powiat Leżajski, Klasztor OO. Bernardynów
Opis: W programie uroczysta msza św. w intencji ojczyzny, patrio-
tyczny program artystyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół
Technicznych w Leżajsku oraz złożenie wieńców i kwiatów pod po-
mnikiem poległych w walkach niepodległościowych.
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OTWARCIE – FESTIWAL TEATRALNY
TERMIN: 24-27 LISTOPADA

Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Festiwal odbędzie się
w tym roku po raz pierwszy.
Podczas czterech dni trwania
imprezy zostaną zaprezento-
wane spektakle ciekawych te-
atrów zawodowych i alterna-
tywnych, a także warsztaty,
spotkania z artystami i koncer-
ty muzyczne. W ramach Festiwalu odbędzie się także jubileuszowe
spotkanie z Grupą Teatralną Baratario, która działa w Miejskim Cen-
trum Kultury w Leżajsku od 10 lat.

ANDRZEJKOWY WIECZÓR WRÓŻB
TERMIN: 3O LISTOPADA

Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej
Organizator: WDK w Kolonii Polskiej

MIKOŁAJ W MUZEUM
TERMIN: 4-6 GRUDNIA

Miejsce: MZL
Organizator: MZL
Opis: Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza wszystkich chętnych do
udziału w wydarzeniu pod nazwą „Mikołajki w Muzeum”. Podczas
zajęć dzieci będą miały okazję spotkać postać Świętego Mikołaja oraz
zapoznać się z jego barwną historią. Kolejnym punktem programu
będzie pisanie listów oraz pokazanie dzieciom oryginalnej odpowie-
dzi od samego Świętego prosto z Finlandii.

MIKOŁAJKI DLA DZIECI
TERMIN: 6 GRUDNIA

Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym
Organizator: Ok w Grodzisku Dolnym
Opis: Gry i zabawy oraz mikołajkowe spotkanie dla dzieci.

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
TERMIN: 6 GRUDNIA

Miejsce: WDK w Kolonii Małej
Organizator: WDK w Kolonii Małej

MIKOŁAJKOWA BIBLIOTEKA
TERMIN: 6-29 GRUDNIA

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizatorzy: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: Akcja promująca czytelnictwo wśród najmłodszych.

JESIENNE SPOTKANIA TEATRALNE W GIEDLAROWEJ
TERMIN: 17-19 LISTOPADA

Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOK w Giedlarowej
Opis: Wieczorne spektakle teatralne w wykonaniu amatorskich i za-
wodowych grup teatralnych z województwa podkarpackiego.

ELIMINACJE GMINNE I REJONOWE
KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „LITERATURA I DZIECI”.

TERMIN: 2O I 22 LISTOPADA

Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym
Organizatorzy: OK w Grodzisku Dolnym, Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie
Opis: Przedmiotem konkursu jest twórczość znaczących i wybitnych
autorów, którzy w swoich utworach poruszają tematykę związaną
z różnymi zainteresowaniami i pasjami.

WIECZÓR ANDRZEJKOWY
DLA DZIECI

TERMIN: 23 LISTOPADA
Miejsce: OK W Grodzisku
Dolnym
Organizator: OK w Grodzi-
sku Dolnym
Opis: Wróżby, gry i zabawy
oraz dyskoteka dla dzieci.

JAZZ W OŚRODKU KULTURY
– PODKARPACKIE WARSZTATY

ARTYSTYCZNE
TERMIN: 22-24 LISTOPADA

Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Opis: Cykliczne wydarzenie kul-
turalne odbywające się w Ośrod-
ku Kultury w Nowej Sarzynie.
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36. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE

TERMIN: 13 GRUDNIA
Miejsce: MZL
Organizatorzy: MZL
Opis: Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na obchody 36. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego. Zachęcamy do włączenia się w ak-
cję społeczno-patriotyczną, która odbędzie się 13 grudnia na Cmen-
tarzu Komunalnym w Leżajsku, po czym przeniesie się do siedziby
Muzeum Ziemi Leżajskiej.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
TERMIN: 13 GRUDNIA W GODZINACH 16.3O-18.OO

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: DKK to klub dla wszystkich, którzy lubią czytać i chcą dzielić się
wrażeniami z lektury z innymi czytelnikami.

JARMARK ŚWIĄTECZNY
TERMIN: 15-16 GRUDNIA

Miejsce: Plac przed MCK w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Jarmark Świąteczny to dwudniowa impreza obok MCK w Le-
żajsku, na której zaprezentują się artyści, twórcy rękodzieła, koła go-
spodyń wiejskich. Ponadto zaplanowany jest koncert kolęd i muzyki
świątecznej, warsztaty artystyczne, wspólne ubieranie choinki i inne
atrakcje dodatkowe.

WIECZÓR ARTYSTYCZNY „IDĄ,IDĄ ŚWIĘTA...”
 TERMIN: 17 GRUDNIA

Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: W dniu tym spotykają się i prezentują na scenie wszystkie zespoły
i koła zainteresowań działające pod patronatem Ośrodka Kultury. Na
program tego niezwykłego wieczoru składają się kolędy i pastorałki
w wykonaniu Młodzieżowej Kapeli Ludowej, Zespołu Śpiewaczego
„Wiola” z Chodaczowa, wigilijno-noworoczne widowiska obrzędowe
przedstawiane przez zespoły regionalne „Grodziszczoki” i „Leszczyn-
ka” oraz zaproszone kapele i zespoły z innych miejscowości.

WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH Z TERENU GMINY LEŻAJSK
TERMIN: 21 GRUDNIA

Miejsce: GOK w Giedlaro-
wej
Organizatorzy: GOPS, KGW,
GOK w Giedlarowej
Opis: Tradycyjna wieczerza
wigilijna dla osób samotnych z terenu gminy Leżajsk połączona dzie-
leniem się opłatkiem i wspólnym śpiewaniem kolęd.

WIGILIA DLA SAMOTNYCH
TERMIN: 22 GRUDNIA

Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, GOPS, GOK

POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI „MIKOŁAJ”
TERMIN: 1O GRUDNIA

Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizatorzy: GOK i GBP w Kuryłówce
Opis: Festiwal piosenki wrósł na stałe w kalendarz imprez GOK. Fe-
nomen „Mikołaja” to przede wszystkim tradycja. Każdy z nas jest cią-
gle dzieckiem i lubi otrzymywać prezenty. Na festiwalu nie zabraknie
ich dla widzów, a zwłaszcza dla uczestników. Niecodziennie wygrywa
się rower górski czy tablet. Rywalizacja nie może jednak przysłonić
dobrej zabawy i radości, którą powinny sprawiać śpiewane piosenki.
Z roku na rok przyjeżdża do nas coraz więcej talentów wokalnych
z nadzieją, że może zdobędą Grand Prix. Zapewne nie inaczej będzie
w tym roku. Serdecznie zapraszamy.

PREMIERA MUSICALU I KONCERT DOBROCZYNNY
TERMIN: 1O GRUDNIA

Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOK w Giedlarowej
Opis: Premiera musicalu realizowanego przez młodzież i dorosłych
z terenu gminy Leżajsk połączona ze zbiórką środków dla chorych
dzieci z terenu gminy Leżajsk potrzebujących wsparcia.

PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI REGIONALNEJ
TERMIN: 1O GRUDNIA

Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie
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ZAKOŃCZENIE SEZONU (METODA DOWOLNA)
TERMIN: 8 PAŹDZIERNIKA

Miejsce: Leżajsk (Zalew Floryda)
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło nr 18 „San” w Leżajsku

GRAND PRIX PODKARPACIA ŻAKÓW I WETERANÓW
TERMIN: 14 PAŹDZIERNIKA (ŻACY), 29 PAŹDZIERNIKA (WETERANI)

Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, Parafialny
Uczniowski Klub Sportowy „Arka” przy Parafii Rzymsko-Katolickiej
w Łętowni
Opis: Z inicjatywy PUKS „Arka” Łętownia Podkarpacki Okręgowy
Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie organizuje we wrześniu
i w październiku w hali MOSiR w Nowej Sarzynie serie pięciu turnie-
jów tenisa stołowego z cyklu Grand Prix Podkarpacia. Celem rozgry-
wek jest popularyzacja tenisa stołowego i aktywnego trybu życia oraz
wyłonienie dwóch najlepszych zawodników do reprezentowania Pod-
karpacia na 1 Grand Prix Polski.

III BIEG NIEPODLEGŁOŚCI „NOWOSARZYŃSKA JEDNOSTKA”
TERMIN: 4 LISTOPADA

Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSiR)
Organizatorzy: Grupa radnych „Nasze strony”, Burmistrz Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna
Opis: Po raz trzeci w Nowej Sarzynie amatorzy biegania będą mieli
okazję uczcić na sportowo Narodowe Święto Niepodległości. W ramach
zawodów odbędą się bieg główny i zawody Nordic Walking na dystan-
sie 11 km oraz bieg młodzieżowy ulicami miasta na dystansie 2,3 km.

I OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO

Z OKAZJI DNIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
TERMIN: 11 LISTOPADA, GODZ. 1O.OO

Miejsce: Leżajsk (SP nr 1)
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Leżajsku

INAUGURACJA XII HALOWYCH MŁODZIEZOWYCH MISTRZOSTW
W PIŁCE NOŻNEJ W NOWEJ SARZYNIE

TERMIN: 14 LISTOPADA
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSiR)
Organizatorzy: Miejsko Zakładowy Klub Sportowy „Azalia” Nowa
Sarzyna, Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
TERMIN: 2 GRUDNIA

Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizator: Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka” przy Pa-
rafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W KATEGORII ORLIK
TERMIN: 3 GRUDNIA

Miejsce: Grodzisko Dolne
Organizatorzy: Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Le-
żajsku, LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Dolnym
Opis: Turniej piłki nożnej organizowany po raz pierwszy z udziałem
chłopców w wieku 10-12 lat z terenu powiatu leżajskiego.

XI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO

TERMIN: 3 GRUDNIA, GODZ. 1O.OO
Miejsce: Leżajsk (SP nr 1)
Organizator: Uczniowski Klub
Sportowy przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Leżajsku
Opis: Uczestnicy turnieju mają
możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności w tej królewskiej grze.
Co roku w zmaganiach szachowych
biorą udział zawodnicy nie tylko
z terenu powiatu leżajskiego.

MIKOŁAJKOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKARSKI
TERMIN: 9 GRUDNIA

Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, Miejsko-Zakładowy Klub
Sportowy „Unia” Nowa Sarzyna, Starostwo Powiatowe w Leżajsku
Opis: Turniej będzie rozgrywany systemem turniejowym w kategorii
2004 i 2007 z udziałem drużyn piłkarskich z terenu powiatu leżajskie-
go oraz województwa podkarpackiego. Impreza ma na celu popula-
ryzację współzawodnictwa oraz wymianę doświadczeń szkoleniowo-
wychowawczych przez trenerów i działaczy sportowych.
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BEZPIECZEŃSTWO

Ich celem jest przede wszystkim
zacieśnienie współpracy ze spo-
łecznością lokalną w zakresie dia-
gnozowania zagrożeń bezpie-
czeństwa mieszkańców oraz prze-
ciwdziałania zagrożeniom zgłasza-
nym przez społeczeństwo poprzez
Krajową Mapę Zagrożeń.

22 sierpnia do auli Muzeum
Ziemi Leżajskiej, zainteresowa-
nych zagadnieniem bezpieczeń-
stwa, na debatę zaprosiła również
Komenda Powiatowa Policji
w Leżajsku. Wydarzenie objął pa-
tronatem honorowym Starosta
Leżajski Marek Śliż, który wziął
udział w spotkaniu. Wśród zapro-

szonych gości znaleźli się także:
Poseł na Sejm Jerzy Paul, Czło-
nek Zarządu Powiatu Leżajskie-
go Lucjan Czenczek, dyrektorzy
i kierownicy jednostek, radni oraz
mieszkańcy powiatu.

Uczestników debaty powitał
Zastępca Komendanta Powiato-
wego Policji w Leżajsku nadkom.
Artur Wasiuta, zaś moderatorzy
wydarzenia: asp. Tomasz Potejko

Głównym celem projektu, bę-
dącym inicjatywą Departamentu
Komunikacji Społecznej MSWiA
oraz Biura Prewencji Komendy
Głównej Policji jest kształtowa-
nie i propagowanie pozytywnych
postaw młodych ludzi w zakre-
sie bezpieczeństwa, poprzez sys-

Ruszy³a nowa akcja
Policji i MSWiA

tematyczne prowadzenie działań
profilaktycznych i edukacyjnych.

Idea akcji zakłada kontynuowa-
nie oraz zacieśnianie współpracy
Policji z placówkami oświatowymi.

Głównym narzędziem akcji
„Kręci mnie bezpieczeństwo
przez cały rok szkolny” jest ka-

lendarz zaprojektowany przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, w którym
zaznaczone zostały daty m.in.
określające poszczególne zagad-
nienia z obszaru bezpieczeństwa.

Integralną częścią przedsię-
wzięcia jest strona internetowa

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpie-
czeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana
została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół
podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci
mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

projektu dedykowana nauczycie-
lom, pedagogom oraz policjan-
tom prowadzącym zajęcia profi-
laktyczne w placówkach oświato-
wych.

Akcja „Kręci mnie bezpie-
czeństwo przez cały rok szkolny”
została objęta patronatem hono-
rowym Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji Ma-
riusza Błaszczaka oraz wpisana
do Harmonogramu działań na
rok 2017 w ramach Programu
ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Ra-
zem bezpieczniej” im. Władysła-
wa Stasiaka na lata 2016 i 2017.
Projekt realizowany będzie
w roku szkolnym 2017/2018.

Źródło: www.policja.pl

„Porozmawiajmy o bezpie-
czeństwie – możesz mieć na
nie wpływ” to hasło prze-
wodnie cyklu debat orga-
nizowanych w 2017 roku
przez jednostki Policji
w całym kraju.

i podinsp. Bogumiła Dąbek przed-
stawili agendę spotkania.

Na pierwszą część debaty skła-
dały się prelekcje przygotowane
przez oficerów Policji z terenu
powiatu i województwa. Zgroma-
dzeni mieli okazję poznać zasady
funkcjonowania Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa i efek-
ty, jakie udało się osiągnąć dzięki
niej. Zapoznali się również z za-

daniami oraz podstawowymi pro-
blemami pracy dzielnicowego,
a także programem „Dzielnicowy
bliżej nas”, w ramach którego
działa darmowa aplikacja „Moja
komenda”, pozwalająca łatwo
i szybko odnaleźć swojego dziel-
nicowego. Następnie omówiona
została kwestia bezpieczeństwa na
drogach. Niemałą uwagę poświę-
cono również działaniom profilak-
tycznym ukierunkowanym na
zwiększenie poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców i kształtowanie
wśród nich świadomych postaw,
przyczyniających się do ogranicze-
nia liczby zjawisk społecznie uciąż-
liwych. Drugą część spotkania
zdominowała dyskusja, w której
uczestnicy debaty zgłaszali swoje
propozycje rozwiązania konkret-
nych zagrożeń występujących na
terenie powiatu leżajskiego, wy-
mieniali się cennymi uwagami,
a także pozytywnie ocenili dotych-
czasową współpracę z policją na
rzecz poprawy bezpieczeństwa.

NN

Rozmawiali o bezpieczeństwieRozmawiali o bezpieczeństwieRozmawiali o bezpieczeństwie
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Podróż 52
Podróż „maluchem” wzdłuż

granic Polski. Czy to tęsknota za
kolejnymi wojażami, czy senty-
ment do mojego pierwszego sa-
mochodu? A może moda na za-
bytkowe pojazdy – bo niewątpli-
wie takim stał się już Fiat 126p
– albo okazja kupienia tego kul-
towego samochodziku? Chyba
wszystkiego po trochę. Nie jestem
pierwszym i nie ostatnim podróż-
nikiem, który postawił przed sobą
takie wyzwanie. Nie chodzi tutaj
o współzawodnictwo, lecz o pró-
bę sił i przygodę, którą będzie się
wspominać z łezką w oku.

Dwa miesiące przed wyjazdem
z kolegą mechanikiem wyrusza-
my, by obejrzeć polecanego przez
znajomych malucha. Nie mamy
adresu, ale znamy orientacyjne
miejsce i nazwisko sprzedającego.
Nasza naiwność szybko nas upo-
karza. Długo błądzimy kilkanaście
kilometrów od celu. Bliscy rezy-
gnacji dostajemy telefonicznie
dodatkowe informacje i po chwili
stajemy u bram stodoły. To dobry
znak. Nie ma lepszego garażu od
przewiewnego, ale zadaszonego
budynku, z którego po chwili
o własnych siłach wyjeżdża dum-
ny maluch.

Fiat 126p potocznie zwany „ma-
luchem”, pojemność 650 cm3, moc
24 KM był produkowany we Wło-
szech w latach 1972-1980, a w Pol-
sce od 6 czerwca 1973 do 22 wrze-
śnia 2000 roku w Fabryce Samo-
chodów Małolitrażowych w Biel-
sku-Białej oraz w Tychach. Jesz-
cze kilka lat temu byłby obcia-
chem, dziś staje się niedrogim spo-
sobem na odrobinę lansu. Odre-
staurowane, kupione za grosze
maluchy zaczynają z dumą poja-
wiać się na ulicach wielkich miast,
a ich ceny szybują w górę. W In-
ternecie sięgają nawet 40000 zł!
Może to dobry moment, aby za-
inwestować kilka groszy w poczci-
wego Fiata 126p?

Po krótkich oględzinach do
mojego ucha wpadają dyskretne
słowa – dobra blacha to podsta-
wa, a tu jest OK. Co prawda, na
oryginalnym jeszcze lakierze wi-

dać ogniska zapalne niczym trą-
dzik na twarzy osiemnastolatka,
ale trudno oczekiwać czegoś wię-
cej. Wstępuje we mnie nadzieja,
jednak nie daję ponieść się emo-
cjom. Po obejrzeniu innych mo-
deli w okolicy, po kilku dniach
wracam z powrotem.

Kupno tego bądź co bądź „sta-
ruszka” jest dla mnie bardziej eks-
cytujące niż zakup nowego samo-
chodu w salonie. Bez większych
negocjacji, za całe 2000 zł staję się
posiadaczem osiemnastoletniego
Fiata 126p o przebiegu 97000 ki-
lometrów. Od razu przypominam
sobie, jak w Syrence mojego ojca
na drodze wypadł wał korbowy,
rozdzierając cały blok silnika. Sy-
renka miała przejechane niecałe
70000 km.

130 cm wysokości wymusza od-
powiednią technikę wsiadania.
Trzymając się dachu, wślizguję się
do środka niczym do sportowego
Lamborghini. Zajęcie miejsca za
kierownicą 126p zadaje kłam
twierdzeniu, jakoby ten samochód

był absurdalnie ciasny. Pozycja
kierowcy jest bardziej naturalna
niż w większym fiacie 125p. Jedy-
ne, co przeszkadza, to zbyt bliskie
rozłożenie pedałów – czasem
trudno zdjąć nogę z gazu, nie za-
wadzając o hamulec. Uruchomie-
nie malucha jest wiedzą tajemną
dla większości kierowców, którzy
nie ukończyli 30. roku życia. Włą-
czenie zimnego silnika staje się
niemożliwe bez użycia dźwigienki
ssania znajdującej się pomiędzy
siedzeniami. Potem pozostaje wy-
trzymać pierwsze wibracje koły-
szące całym samochodem i umie-
jętnie zmniejszyć obroty dźwi-
gienką.

Droga do domu to euforia.
Wbrew dochodzącym z podwozia
odgłosom ryzykuję i wyprzedzam
snującą się przez wieś „beemkę”.
Co prawda, kiedy czuję silny po-
dmuch wiatru i ryk silnika wyprze-
dzającego mnie samochodu, szyb-
ko przekonuję się, że mój sukces
nie trwa długo. Gdy zaczyna za-
padać zmrok, jestem nawet skłon-
ny wyjść z samochodu i sprawdzić,
czy świecą się światła. A w Leżaj-
sku prawie pionowa szyba uświa-
damia mi, że nie warto podjeżdżać

zbyt blisko sygnalizacji świetlnej,
bo wtedy jej nie widać.

Po paru dniach, w zaprzyjaźnio-
nym warsztacie wymieniamy kil-
ka podzespołów zawieszenia. Cza-
sami nawet udaję, że pomagam
czyszcząc i malując stare podze-
społy – z nadzieją liźnięcia choć-
by krzty wiedzy na temat mecha-
niki samochodowej, która w moim
przypadku jest na poziomie prze-
ciętnego polskiego faceta. Już
w warsztacie czerwony maluch
wzbudza ogólne zainteresowanie.
Każdy przyjeżdżający tu kierow-
ca to potencjalny fachowiec ma-
jący mechanikę malucha w jednym
palcu. Opowieści o ulicznych na-
prawach nie mają końca.

Dwa tygodnie później, mój
przyjaciel kupuje drugiego malu-
cha – również czerwonego i ku
mojej radości postanawia dołączyć
do wyprawy. Modernizacje malu-
chów nabierają nowego tempa.
Części poszukujemy w sklepach,
internecie i na szrotach. Pozwala-
my sobie na trochę luksusu.
Wszak spędzimy w samochodzie
kilkanaście dni po kilka godzin
dziennie. Montujemy więc: radio
z USB, uchylne tylne szyby i ba-

Niczym na starcie rajdu Paryż – Dakar

Na granicy polsko-ukraińskiej

Bez niezbędnych napraw – ani rusz Kolejny sprawdziań

Fiatem 126p wzdłuż granic PolskiFiatem 126p wzdłuż granic Polski
cz. 1
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www.niezwyklyswiat.com

Tekst, zdjęcia
Ireneusz Wołek

niezwykly swiat

gażnik dachowy z mojego pierw-
szego malucha.

Potem nastają testy, głównie na
trasie dom – praca, praca – dom.
Droga stopniowo wydłuża się do
kilkunastu kilometrów za miasto.
W trakcie ulewy dowiaduję się, że
po kilku ruchach przestają dzia-
łać wycieraczki, a w trakcie upal-
nych dni doświadczam tego, jak
reaguje ciało w kontakcie z popę-
kaną dermą siedzeń.

Jeszcze kilka naklejek, ostatnie
bagaże i ruszamy. Bez przeróbek,
modyfikacji, ekstra wyposażenia,
wsparcia technicznego i ekipy fil-
mowej.

Plan jest taki: objechać Polskę
wzdłuż jej granic w kilkanaście dni,
odwiedzając ciekawe miejsca i czte-
ry najdalej wysunięte punkty na
mapie naszego kraju. Dystans ok.
3500 km. Dlaczego maksymalnie
blisko granic, a nie dookoła? Do-
szedłem do wniosku, że tak będzie
bezpieczniej i oryginalniej. Jadąc
bocznymi drogami, zobaczymy
znacznie więcej i nie będziemy
musieli walczyć z wielkimi TIR-ami
i autobusami. Zresztą, co to za
atrakcja, pędzić płaską jak stół au-
tostradą z prędkością 90 km/h.

Rozpoczynamy w naszym uko-
chanym Leżajsku, mieście wspa-
niałego piwa, imponujących orga-
nów i cadyka Elimelecha. Rusza-
my na wschód. Humory dopisują,
pogoda również. Pozwalam sobie
nawet na „chłodną pachę” – to
technika polegająca na wystawie-
niu lewej ręki przez otwarte okno
na zewnątrz. W samochodzie od
razu robi się luźniej i chłodniej. Po
przejechaniu 70 km wita nas Roz-
toczański Park Narodowy. Istnie-
je od 1974 roku, chroni najciekaw-
sze i najcenniejsze przyrodniczo
rejony przepięknego Roztocza,
które niegdyś były lasami Ordyna-
cji Zamojskiej. To najbardziej za-
lesiony park narodowy w Polsce.
Piękna, dzika kraina o nieskażo-
nej przyrodzie, mrocznych lasach,
przejrzystych rzekach i nieco-
dziennej architekturze nacecho-
wanej elementami kultury
wschodniej. Zatrzymujemy się
w Zwierzyńcu w sercu parku, przy

kościele Św. Jana Nepomucena,
zwanym kościołem „na wodzie”.
To niezwykle efektowna, baroko-
wa świątynia, stojąca na wyspie
stawu kościelnego. Prowadzi do
niej romantyczny most.

Dojeżdżamy do Szczebrzeszy-
na. Kto z nas nie lubi zaimpono-
wać cudzoziemcowi słynnym cyta-
tem z wiersza Jana Brzechwy
„W Szczebrzeszynie chrząszcz
brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn
z tego słynie”? Niewielu z nas wie,
że w Szczebrzeszynie są aż dwa
pomniki tego sympatycznego
owada w cylindrze i skrzypkami
w rękach. Starszy z nich znajduje
się kilkaset metrów od centrum
miasteczka, pod górą zamkową,
niedaleko malowniczo położonego
młyna, drugi – nowszy, na rynku.

90 km od stolicy regionu Lubli-
na, na wschodnich krańcach Pol-
ski leży Zamość, perła kresów.
Miasto po renowacji wygląda wy-
bornie. Założył je kanclerz wielki
koronny Jan Zamoyski, który zle-
cił włoskiemu mistrzowi Bernar-
do Morando zaprojektowanie
miasta idealnego – twierdzy, któ-
ra miała za cel chronić włości Za-
moyskich. Tak właśnie powstała
słynna „Padwa Północy”, prawdzi-
we arcydzieło polskiego renesan-
su. W 1992 roku zamojskie Stare
Miasto zostało wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO.

Turystów zwiedzających Za-
mość zachwyca przede wszystkim
rynek. Tutaj znajduje się ratusz –

wspaniała barokowa budowla
z okazałymi, wachlarzowymi scho-
dami oraz niezwykle ciekawe
i kolorowe kamienice z ormiański-
mi attykami. Przy ulicy Kolegiac-
kiej położona jest renesansowa
perełka – kościół Zmartwychwsta-
nia Pańskiego i Św. Tomasza Apo-
stoła. Świątynia z XVI wieku po-
wstała z fundacji założyciela mia-
sta. Znajduje się w niej aż 9 ka-
plic, a pod nawą główną mieszczą
się krypty, w których pochowani
są Zamoyscy.

Z parkingu zlokalizowanego tuż
przy fortyfikacji okalającej Za-
mość ruszamy dalej. Ach ten
dźwięk wyrwanego z letargu silni-
ka... Wszyscy spoglądają w moją
stronę. Nie wiem tylko z zazdro-
ści, czy z politowania.

Kolejne kilometry mijają bez
niespodzianek. Dojeżdżamy do
Zosina. To najdalej na wschód
wysunięta wieś w powiecie Hru-
bieszowskim. Na jej terenie znaj-
duje się międzypaństwowe drogo-
we przejście graniczne na Ukra-
inę: Zosin – Uściług. Ukraina to
pierwszy graniczny sąsiad na na-
szej trasie. Zgodnie z planem pod-
róży właśnie takich punktów szu-
kamy na mapie Polski. Położony
jest on kilkaset metrów od przej-
ścia granicznego, w tzw. Kolanie
Bugu. Dojazd do tego zalesione-
go miejsca wystawia na próbę na-
sze maluchy. Okazuje się, że dzię-
ki niewielkiemu rozstawowi kół,
samochód doskonale radzi sobie
na polnych drogach. Czyżby wło-

scy projektanci mieli przysłowio-
wego „nosa” i przewidzieli, że
czterdzieści kilka lat po premie-
rze malucha drogi będą wciąż ta-
kie same? Jesteśmy na miejscu.
Tutaj kończy się Polska, oddzie-
lona od Ukrainy wąską strugą rze-
ki Bug, po której przebiega grani-
ca. Przypominam sobie czasy, kie-
dy podejście do linii podziału było
praktycznie niemożliwe. Wzro-
kiem szukamy straży granicznej.
Wokół panuje przenikliwa cisza.
Jesteśmy na wschodniej granicy
Unii Europejskiej, jednej z najle-
piej strzeżonych w Europie. Krót-
ki spacer, kilka zdjęć i ruszamy
dalej, skręcając na północ wzdłuż
linii, która istnieje tutaj od 1945
roku na mocy traktatu Konferen-
cji Jałtańskiej, powtórzonej przez
Tymczasowy Rząd Jedności Naro-
dowej i władze ZSRR. Umowa ta
miała skutek prawny w postaci
cesji Kresów Wschodnich na rzecz
Związku Sowieckiego. Patrząc na
stan dróg, nadal odnoszę wraże-
nie, że jesteśmy na przysłowio-
wych kresach, a przecież przed
wojną tutaj biło serce Polski.

Za Sobiborem zaczyna się gra-
nica z Białorusią. W czasie II woj-
ny światowej w tutejszych lasach
funkcjonował niemiecki nazistow-
ski obóz zagłady. Na rogatkach
Włodawy, na środku skrzyżowa-
nia maluszek odmawia posłuszeń-
stwa. Energicznym ruchem klu-
czyka, wyrywamy się – ja i fiacik –
z opresji nadjeżdżających samo-
chodów. Nie zdejmując nogi
z gazu, wjeżdżamy na włodawski
rynek. Czy są jeszcze ci, którzy pa-
miętają radiowe prognozy stanu
wody na Bugu we Włodawie?
Naprawa nie trwała długo – spa-
dła złączka na przewodzie wol-
nych obrotów. Drobiazg – dla
tego, kto wie! Kilka kilometrów
dalej nasz pierwszy nocleg. Za
nami 308 kilometrów.

C.d.n.

Mkniemy po wschdnich rubieżach
Polski

Zwierzyniec – kosciół Św. Jana Nepomucena zwany
Kościołem na wodzie Rynek we Włodawie

Zamość. Stare miasto
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bezrobotnego

Co to są jednorazowe środków na podjęcie
działalności gospodarczej (tzw. dotacja)?

Przyznawane jednorazowo, bezzwrotne środki na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które zainteresowane
są prowadzeniem własnej firmy przez okres minimum 13 miesięcy
– średnia wysokość dotacji w projekcie wynosi 19 500,00 zł.

Co to jest bon na zasiedlenie?
Bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 7 800,00 zł, oferowa-

ne osobom, które zamierzają podjąć zatrudnienie lub działalność go-
spodarczą w miejscowości oddalonej co najmniej 80 km od miejsca
dotychczasowego zamieszkania lub czas dojazdu do tej miejscowości
i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami trans-
portu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie
oraz będą pozostawały w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub
prowadziły działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Kto może ubiegać się o dotację lub bon
na zasiedlenie w ramach projektu?

Kobiety i mężczyźni (w tym osoby niepełnosprawne) w wieku 18-29
lat, tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia, zarejestro-
wane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem
pomocy spełniające wszystkie niżej wymienione warunki uczestnic-
twa w projekcie:
· osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie sta-

cjonarnym (tzn. kształcenie w trybie dziennym),
· osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szko-

leniu finansowanym ze środków publicznych,

NABÓR WNIOSKÓW
NA DOTACJE I BONY NA ZASIEDLENIE

· w przypadku osób do 25 roku życia, muszą podpisać umowę o przy-
znanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodar-
czej w ramach projektu w terminie do 4 miesięcy od dnia ostatniej
rejestracji w PUP.

Do kiedy można składać wnioski
na dotację i bon na zasiedlenie?

Trwa ciągły nabór do wyczerpania środków przeznaczonych na ten
cel.

Uwaga!!!
Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z warunkami i zasadami przy-

znawania przez PUP w Leżajsku dotacji lub bonu na zasiedlenie.

Wniosek i regulamin jest dostępny do pobrania na stronie interne-
towej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku pod adresem:
www.praca.lezajsk.pl w zakładce dla Klienta Indywidualnego w menu
„druki do pobrania”.

Gdzie należy złożyć wniosek?
Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta

w PUP w Leżajsku.

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk

Dotacja – pok. 17, tel. 17 242 73 73 wew. 32
Bon na zasiedlenie –pok. 27, tel. 17 242 73 73 wew. 44

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

DLA OSÓB DO 30 ROKU ¯YCIA
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje
o trwającym naborze wniosków o przyznanie

jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej

oraz bonów na zasiedlenie w ramach projektu
pn:

„Aktywizacja osób m³odych pozostaj¹cych
bez pracy w powiecie le¿ajskim (III)”

- Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
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Muzeum Ziemi Leżajskiej po-
stanowiło wyjść z inicjatywą odna-
lezienia takich osób poprzez or-
ganizację plebiscytu ph. „Pozytyw-
nie Zakręceni”, nad którym patro-
nat objął Poseł na Sejm RP Jerzy
Paul - jeden z inicjatorów wyda-
rzenia. Zasady konkursu są pro-
ste: nie jest ważne czym zajmuje
się taka osoba, liczy się fakt, że
jego niecodzienne hobby wzbudza
zainteresowanie.

Celem podjętej inicjatywy jest
odnalezienie ludzi z terenu każ-

Masz niecodzienną pasję i jesteś pozytywnie zakręcony?

WeŸ udzia³ w plebiscycie!
Określani pojęciem cudaka lub zakręconego wariata -
zbieracze, niecodzienni kolekcjonerzy, kontynuatorzy
nieznanych lub dawno zapomnianych profesji, twórcy
produktów niekonwencjonalnych. Mieszkają w każdym za-
kątku świata, pieczołowicie pielęgnując swoje hobby,
które traktują jak coś zwykłego. To dzięki tym lu-
dziom życie staje się radośniejsze i pełne nieoczeki-
wanych, pozytywnych odczuć.

ZGŁASZANIE
KANDYDATÓW

Aby zgłosić kandydata do ple-
biscytu należy pobrać kartę
zgłoszenia, uzupełnić ją i złożyć
w najbliższym urzędzie gminy
lub dostarczyć do Muzeum Zie-
mi Leżajskiej w terminie do 15
października 2017 r.

Dokumenty konkursowe:
dostępne na stronie

www.muzeum-lezajsk.pl

Osoba do kontaktu:
Kamil Szczepanik

Tel. 17 240 22 35 wew. 11

dej gminy powiatu leżajskiego nie-
schematycznych, pozytywnie za-
kręconych, niebanalnych i odda-
nych innym. Zgłoszenia kandyda-
tów mogą wysyłać mieszkańcy
gmin z całego powiatu leżajskie-
go. Do udziału w plebiscycie moż-
na zgłaszać się poprzez wypełnie-
nie formularza dostępnego na
stronie Muzeum Ziemi Leżajskiej.
Warto zaznaczyć, iż zgłosić się
mogą sami zainteresowani, ale ist-
nieje również możliwość zgłosze-
nia osoby trzeciej we własnym

imieniu. W konkursie zostanie
wyłoniony jeden zwycięzca z każ-
dej gminy oraz dodatkowo jedna
osoba ze wszystkich zgłoszonych,
niezależnie, którą gminę zamiesz-
kuje. Wyboru dokona powołana
Kapituła Plebiscytu.

Plebiscytowi towarzyszy wysta-
wa „…a jednak się kręci”, która
prezentuje zbiór ok. 300 ekspona-
tów, m.in. magle, pralki, sieczkar-
nie, młynki, maselniczki, telefony,
itp. Wszystkie te przedmioty łączy
jedno – są to urządzenia na kor-
bę. Eksponaty pochodzą głównie
z końca XIX i początku XX wie-
ku, kiedy korba przeżywała swój
renesans. W dzisiejszych czasach
natomiast używane są bardzo spo-
radycznie. Ekspozycja prezento-
wana będzie od 16 sierpnia br.
w sali wystaw czasowych Muzeum
do końca października.

Komin będący bardzo istot-
nym elementem budynku, cho-
ciaż zajmującym tylko niewielką
jego powierzchnię, może też być
niezwykle groźny. Szczególnie
w przypadku pożaru sadzy w nie-
czyszczonym, źle eksploatowa-
nym kominie. Temperatura pa-
lącej się sadzy przekracza wów-
czas nawet 1000 stopni Celsjusza!
A taki stan jest wielkim zagroże-
niem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każ-
dego roku odnotowuje kilkanaście
tysięcy pożarów spowodowanych
wadami lub nieprawidłową eksplo-
atacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2016 odnotowano
14.266 od urządzeń ogrzewczych
na paliwa stałe, 238 pożary od
urządzeń na paliwa ciekłe i 636
pożarów od urządzeń na paliwa
gazowe*.

wowych warunków ubezpiecze-
nia domu.

Pod honorowym patronatem
Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej Krajo-
wa Izba Kominiarzy prowadzi
akcję społeczną ZAPROŚ KO-
MINIARZA!

Regularne usuwanie zanieczysz-
czeń z przewodów kominowych
przez wykwalifikowanego komi-
niarza zabezpiecza przed powsta-
niem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe na-
kazują w obiektach lub ich czę-
ściach, w których odbywa się pro-
ces spalania paliwa stałego, ciekłe-
go lub gazowego, obowiązkowe
usuwanie zanieczyszczeń
z przewodów dymowych i spalino-
wych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbioro-

wego żywienia i usług gastro-
nomicznych – co najmniej raz
w miesiącu, jeżeli przepisy
miejscowe nie stanowią ina-
czej;

2) od palenisk opalanych pali-
wem stałym niewymienionych

w pkt 1 – co najmniej raz na
3 miesiące;

3) od palenisk opalanych pali-
wem płynnym i gazowym nie-
wymienionych w pkt 1 – co
najmniej raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co
najmniej raz w roku, jeżeli więk-
sza częstotliwość nie wynika
z warunków użytkowych. (Roz-
porządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub za-
czadzenia brak dokumentacji
terminowego czyszczenia i kon-
troli kominów może stanowić
podstawę odmowy wypłaty od-
szkodowania przez firmę ubez-
pieczeniową.

Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do w³aœcicieli i zarz¹dców budynków

w zwi¹zku z rozpoczêciem sezonu grzewczego 2017/2018

* Dane statystyczne KG PSP [źródło:
www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 1.09.2017].

Przypominam właścicielom
i zarządcom budynków o obo-
wiązkach związanych z bez-
piecznym użytkowaniem
przewodów kominowych.

Oprócz pożarów, nieprawi-
dłowa eksploatacja przewodów
kominowych grozi także zatru-
ciem tlenkiem węgla, popular-
nie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym od
1 września 2015 do 31 marca
2016 Państwowa Staż Pożarna
odnotowała 4.685 zdarzeń zwią-
zanych z tlenkiem węgla, w tym
2903 osób poszkodowanych i 61
ofiar śmiertelnych*.

Krajowa Izba Kominiarzy po-
piera kampanię prewencyjną
Czad i ogień – OBUDŹ CZUJ-
NOŚĆ prowadzoną przez Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji i Pań-
stwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową,
spalinową oraz wentylacyjną na-
leży poddawać okresowej kon-
troli oraz czyszczeniu przez
uprawnionego kominiarza. Pro-
fesjonalna kontrola kominiar-
ska to nie tylko formalność, lecz
główna zasada bezpieczeństwa,
zapobiega zaczadzeniom, poża-
rom, spełniając jeden z podsta-
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Kelner obsługujący klienta, dla
którego świadczona jest taka usłu-
ga, powinien zarejestrować na
kasie fiskalnej dokonaną sprze-
daż, wydrukować paragon fiskal-
ny oraz wydać go klientowi. Mini-
sterstwo Finansów przypomina, że
wydanie paragonu jest obowiąz-
kiem kelnera i nie jest uzależnio-
ne od prośby klienta, ani od tego,
czy klient podejdzie odebrać pa-
ragon – paragon ma być kliento-
wi wręczony, a więc w szczegól-
ności przyniesiony do stolika przy
którym klient siedzi.

Z obserwacji rynku wynika, że
niektórzy podatnicy nie stosują się
do tych obowiązków. Zauważal-
na jest praktyka wydawania klien-
tom tzw. rachunku lub paragonu
kelnerskiego, w miejsce paragonu
fiskalnego. Rachunek kelnerski
może mieć postać dokumentu
wypisanego odręcznie, na blocz-
ku oznaczonym np. jako „pokwi-
towanie wpłaty”. Może to być rów-
nież dokument, który jest zbliżo-
ny z wyglądu do paragonu fiskal-
nego. Nie jest to jednak paragon
fiskalny, jeżeli nie pochodzi z wy-
druku z kasy fiskalnej.

Ministerstwo Finansów ostrze-
ga, że taka praktyka jest niezgod-
na z przepisami i może rodzić ne-
gatywne konsekwencje zarówno
dla przedsiębiorcy – właściciela
restauracji, jak i dla kierownika
zmiany i kelnera, który nie reje-
struje transakcji za pomocą kasy
fiskalnej. Rachunek lub paragon
kelnerski może służyć wyłącznie
do rozliczeń pracodawcy z pra-
cownikami, w żaden sposób nie
może zastępować paragonu fiskal-

Ostrzeżenie
przed konsekwencjami wydawania tzw. rachunku

lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego

nego. Jeśli w ślad za paragonem
kelnerskim nie zostanie wydany
klientowi paragon fiskalny, to zna-
czy, że transakcja prawdopodob-
nie nie została zarejestrowana na
kasie fiskalnej.

Brak rejestracji transakcji za
pomocą kasy fiskalnej oznacza
zazwyczaj, że usługa została wy-
konana w tzw. szarej strefie –
a więc podatki nie trafiły do bu-
dżetu. Wydanie rachunku lub pa-
ragonu kelnerskiego zamiast pa-
ragonu fiskalnego świadczyć może
o ukrywaniu prawdziwych obro-
tów przedsiębiorcy.

Dokonanie sprzedaży z pomi-
nięciem kasy fiskalnej lub niewy-
danie paragonu dokumentujące-
go tę sprzedaż wiąże się z odpo-
wiedzialnością karną skarbową.
Mandatem karnym nakładana jest
kara grzywny za wykroczenia skar-
bowe w granicach od 200 zł do
4 000 zł. Odpowiedzialność ta
może dotykać każdej osoby odpo-
wiedzialnej za ewidencjonowanie
transakcji, a więc zarówno właści-
ciela restauracji, kierownika zmia-
ny, jak i kelnera.

Ministerstwo Finansów jest
przy tym świadome faktu, że nie-
rzadko kelnerzy są zmuszani
przez swoich pracodawców do
zaniechania ewidencjonowania
transakcji na kasach fiskalnych.
Taka praktyka jest szczególnie
bulwersująca, ponieważ jej nega-
tywne skutki uderzają najbardziej
właśnie w samych kelnerów. Po
pierwsze, mandatem karnym bę-
dzie ukarany zazwyczaj właśnie
kelner, który nie spełni obowiąz-
ku zaewidencjonowania transak-

cji na kasie fiskalnej i który zosta-
nie przyłapany na tym procederze
przez kontrolującego. Po drugie,
ukrywanie przychodów poprzez
omijanie ewidencjonowania na
kasach fiskalnych, wypycha pra-
cowników restauracji z legalnego
rynku pracy. Jeżeli bowiem nie-
uczciwy właściciel restauracji
ukrywa swoje przychody, to musi
on również ukrywać swoje koszty
– nie może w swoich księgach wy-
kazywać kosztów np. pensji, czy
składek ZUS kelnerów, ponieważ
koszty te nie miałyby pokrycia
w ujawnianych przychodach.
Szybko okazałoby się, że restau-
racja jest trwale nierentowna, we-
dług ksiąg, a mimo to funkcjonu-
je w rzeczywistości. Nieuczciwy
właściciel restauracji nie będzie
zatem zatrudniał legalnie, tylko
będzie oferował pracę „na czar-
no”, bez umowy o pracę, bez opła-
cania składek ZUS.

Ministerstwo Finansów apelu-
je zatem do podatników, jak i do
ich pracowników, o zaprzestanie
tego rodzaju praktyk. Minister-
stwo Finansów ostrzega przy tym,
że branża gastronomiczna jest zi-
dentyfikowana przez organy po-
datkowe, jako branża o jednym
z najwyższych stopni ryzyka dzia-
łalności w szarej strefie i prawdo-
podobieństwo kontroli prawidło-
wości fiskalizacji obrotu w tej
branży jest bardzo duże.

1) Placówki gastronomiczne inne, niż stacjonarne mają obowiązek stosowania kas fiskal-
nych po przekroczeniu limitu obrotu wynoszącego 20 000 zł rocznie, co pomijamy w tym
ostrzeżeniu.

Instrukcja
dla kelnera
- rejestracja
sprzedaży

na kasie fiskalnej

1. Zawsze pamiętaj o zarejestrowaniu
sprzedaży na kasie fiskalnej dla udo-
kumentowania transakcji. Bez zna-
czenia jest czy klient płaci kartą, czy
gotówką.

2. Po zaewidencjonowaniu sprzedaży na
kasie wydrukuj paragon fiskalny i wy-
daj go klientowi.

3. Nie czekaj aż klient poprosi cię o pa-
ragon. To ty masz obowiązek wydać go
klientowi.

4. Jeżeli klient płaci przy stoliku, zanieś
mu paragon. Powinien go dostać za-
nim zapłaci. W przeciwnym wypadku
może wyjść z lokalu zanim otrzyma
paragon, a ty nie spełnisz swojego
obowiązku.

5. Pamiętaj, że rachunek kelnerski nie
zastępuje paragonu! Możesz go wrę-
czyć klientowi razem z paragonem, ni-
gdy zamiast niego.

6. Urząd skarbowy ma prawo skontro-
lować ewidencję sprzedaży na kasie fi-
skalnej.

7. Jeśli nie wydajesz paragonów lub nie
rejestrujesz sprzedaży na kasie fiskal-
nej możesz zostać ukarany mandatem.
To ty otrzymasz mandat, nawet jeżeli
to ktoś inny nie pozwala ci rejestro-
wać sprzedaży na kasie.

8. Nierejestrowanie transakcji na kasie fi-
skalnej to unikanie płacenia podatków!

9. Płacisz za to ty: oszust podatkowy za-
zwyczaj zatrudnia na czarno lub na
umowy śmieciowe. Płaci za to reszta
społeczeństwa: z podatków budowa-
ne są drogi, utrzymywane są szpitale,
szkoły, policja, itp., z których oszust
korzysta, sam nic nie dokładając.

1O.Unikanie płacenia podatków to okra-
danie społeczeństwa. Nie bierz w tym
udziału!

W przypadku świad-
czenia usług ga-
stronomicznych oso-
bie fizycznej nie-
prowadzącej dzia-
łalności gospodar-
czej istnieje obo-
wiązek zaewidencjo-
nowania tych usług
na kasie fiskalnej1.

de
si
gn
ed
 
by
 
Ku
es
 
- 

Fr
ee
pi
k.
co
m



29

KOMUNIKATY

KURIER POWIATOWY � 9/2017 (155)

Projekty dla przedsiębiorców
– inkubatory,

kwota 490 000 zł.,
termin naboru 2.10.2017-23.10.2017

W ramach działania zakłada się utworzenie inkubatora prze-
twórczego/kuchennego będącego miejscem, w którym rol-
nik, gospodarstwo agroturystyczne lub inny właściciel surow-
ców roślinnych i/lub zwierzęcych może rozpocząć ich prze-
twarzanie korzystając z infrastruktury inkubatora, maszyn
i urządzeń oraz doradztwa oferowanego przez podmiot pro-
wadzący inkubator. Dla producenta żywności korzystanie
z infrastruktury inkubatora może być pierwszym etapem na
drodze do utworzenia własnego zakładu przetwórczego. Za-
miast zaczynać od kosztownej inwestycji związanej z budową
nowego zakładu, producent żywności nieprzetworzonej może
sprawdzić swoje umiejętności przetwórcze oraz możliwości
wprowadzenia na rynek oryginalnego, własnego produktu
w zgodzie z przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi. Pomoc
finansowa będzie przyznana na zasadzie refundacji.

Projekty dla przedsiębiorców
– rozwijanie działalności gospodarczej,

limit środków 964 662 zł.
termin naboru 2.10.2017-23.10.2017

W ramach działania zakłada się wsparcie przedsiębiorców
rozwijających działalność gospodarczą. Kwota dofinansowa-
nia wynosi od 50 000 do 150 000 zł i będzie przekazana pod-
miotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy spełniające-
mu warunki:
�w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przy-

znanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni
działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność,

�nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację
w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej”, albo
upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania mu pomocy
na operację w tym zakresie,

�nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację
w zakresie „tworzenia lub rozwoju inkubatorów” lub w ra-
mach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – w przypad-
ku ubiegania się o przyznanie pomocy przez podmiot, któ-
ry wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako
produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

Projekt zakłada:
�utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przelicze-

niu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione za-
kresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utwo-
rzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie
umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

�utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną
utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym
upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Projekty dla przedsiębiorców
– podejmowanie działalności gospodarczej,

limit środków 900 000 zł.
termin naboru 4.10.2017-25.10.2017

W ramach działania zakłada się utworzenie 18 przedsię-
biorstw na terenie działania LGD. Środki finansowe w ramach
premii w wysokości 50 000 zł będą przekazane podmiotowi
ubiegającemu się o jej przyznanie który spełnia poniższe wa-
runki:
�nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy

ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działal-
ność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artyku-
łów spożywczych lub produkcja napojów,

�w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospo-
darczej,

�nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację
w tym zakresie.

Projekt zakłada:
�podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej

i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej,

�zgłoszenie się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpie-
czeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wy-
konywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom
do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej, lub

�utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przelicze-
niu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione
zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której
zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy
o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do
dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności koń-
cowej.

Szanowni Państwo,
w październiku 2017 roku Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”
planuje ogłoszenie następujących naborów

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020:

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej w ramach opisanych naborów jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznika-
mi we wskazanym terminie w siedzibie głównej LGD.

Wszystkich Państwa zainteresowanych szczegółami związanymi z naborami planowanymi do ogłoszenia przez Lokalną Grupę
Działania zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej: www.regionsanuitrzebosnicy.pl oraz do odwiedzenia naszej sie-
dziby głównej w Wierzawicach 874, a także punktu konsultacyjnego w Jelnej-Judaszówce 328.

Andrzej Koszmider
Dyrektor Biura
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