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Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca  
w obszary wiejskie; Operacja mająca na celu realizację działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,  

nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.



BI
U

LE
TY

N
 IN

FO
R

M
AC

YJ
N

Y 
  •

   
II 

kw
ar

ta
ł 2

01
1

w
w

w.
kr

ai
na

sa
nu

.p
l

2

KONTAKT:
Biuro Stowarzyszenia "Kraina Sanu"- Lokalna Grupa Działania

37-204 Tryńcza 127
tel. /016/ 642 - 23 - 20

e-mail: krainasanu.lgd@gmail.com
www.krainasanu.pl
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„Gdzie się stada bydła wypasa -
na Mahiwkach Błoniczku Łozie
w trawach dzieciństwa
równinach deszczach i drzewach szumiących jednako
Dla nas
tęskniących do trzeciego brzegu
Leżachów - gwiazda co przekreśla niebo
stąd kreślenie ziemi…”

Leżachów i Koło Gospodyń Wiejskich  

T
ak o rodzinnej wiosce w latach 70-tych pisał poeta 
Jan Czopik Leżachowski, a jego przyjaciel poeta 
Edward Stachura Leżachów uwiecznił tak: „(…) Po 

krótkim i serdecznym powitaniu nie namyślając się długo, 
wzięliśmy naklepane kosy i poszliśmy w pole. Kosiliśmy 
kilka dni: jęczmień, żyto, pszenicę. Z naszymi kosami byli-
śmy w łanach zbóż jak ułani zbóż. Ale nie było lekko. Było 
raczej ciężko.(…) Nadchodziło upragnione południe. Pro-
sto z pola do Sanu. I pławiliśmy, pławiliśmy się w całej sze-
rokości Sanu jak jesiotry w Morzu Kaspijskim. (…) Zboże 
skoszone, ułożone w mendlach mendle nie piętnasto- ale 
szesnastosnopkowe, pożegnaliśmy się z Jaśkolubym, nie 
zapomniawszy przedtem przejść się po dnie butelki wina 

Leżachów - wieś na prawym brzegu Sanu, położona na równinie 4 km od Sieniawy. Liczy ponad 500 mieszkańców.

marki „Panonia", najlepszego z win, jakie można było za-
kupić w miejscowym sklepie geesu. Jaśkoluby, z bąblami 
na dłoniach, pojechał na zachód, do Wrocławia, a ja, też 
z bąblami na dłoniach, na północ, pekaesem do Lublina. 
Wyruszyłem z Leżachowa raniutko, wyciągając nogi, ale 
nie zdążyłbym na autobus, gdyby nie pewien poeta na mo-
tocyklu (każdy jest poetą), który podwiózł mnie do rynku  
w Sieniawie (…)”.

Chociaż obydwaj już odeszli, żyje ich poezja, ich słowa… 
Jedno jest niezmienne - dla nas, mieszkańców rodzinna 
wioska zawsze będzie „gwiazdą, co przekreśla niebo”, naj-
ważniejszym miejscem na ziemi.

Od kiedy w Leżachowie nie ma szkoły zlikwidowanej z przy-
czyn ekonomicznych, brakuje ośrodka życia społecznego 
i kulturalnego. Tę lukę stara się wypełnić reaktywowane  
w 2008 r. Koło Gospodyń Wiejskich. Głównym celem na-
szej społecznej działalności jest integracja mieszkańców 
poprzez rozwój życia towarzyskiego i kulturalnego.  KGW to 
obecnie najbardziej aktywna organizacja w naszej wsi. A to 
za sprawą zaangażowania pań, które mimo wielu obowiąz-
ków zawodowych i rodzinnych, zawsze potrafią znaleźć 
siły i wygospodarować czas, by pracować dla wspólnego 
dobra i własnego rozwoju. Obecnie koło działa w skła-
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dzie: Regina Czopik ( przewodnicząca), Elżbieta Kozyra 
(zastępca), Helena Kupińska (skarbnik), Danuta Szozda, 
Halina Gajda, Danuta Krupka (członkinie zarządu), Alicja 
Wawryszko, Grażyna Paluch, Zofia Łopatowska, Bogdana 
Wróbel, Wioletta Bursztynka, Bernadetta Serafin, Ewa Ku-
pińska, Dorota Czopik, Ewa Markocka, Jolanta Ciurko, Li-
dia Skibińska, Bożena Czercowy, Janina Dawidowicz oraz 
Lidia Mróz (kierownik kabaretu). W ramach KGW zorgani-
zowała się grupa, która bawi się w teatr i przygotowuje wi-
dowiska kabaretowe, prezentowane szerokiej publiczno-
ści podczas imprez środowiskowych tj. Dni Sieniawy czy 
też w formie szopki z okazji corocznego Przeglądu Grup 
Kolędniczych Gminy Sieniawa. Z powodzeniem reprezen-
towałyśmy gminę w VII Spotkaniach Kabaretów Wiejskich  
i z Małych Miasteczek w Pruchniku. Występy grupy są 
przyjmowane wszędzie bardzo żywiołowo przez publicz-
ność. To dodaje nam energii do dalszych inicjatyw. Pozo-
stałe członkinie koła wspierają grupę w sprawach organi-
zacyjnych i pomagają przygotowywać regionalne potrawy.  
W działalności zależy nam przede wszystkim, aby wycho-
dzić naprzeciw oczekiwaniom leżachowian, którzy doma-
gają się wspólnotowych spotkań, dobrej zabawy i rozryw-
ki. Inicjowane i organizowane wspólnie z OSP Leżachów 
imprezy to: Leżachowskie Pikniki, Spotkania Seniorów, 
Szopki, Święto Niezapominajki i Strażaka. Zaczynają 
się  występami, a kończą śpiewem, biesiadą i zabawą. 
Te spotkania na placu 
remizy OSP lub w wie-
kowym Domu Ludowym 
są dla wielu jedyną 
odskocznią od szarej  
i trudnej codzienności 
(bezrobocie). W reper-
tuarze obecnie mamy 
następujące widowiska:  
„I po dawnemu, i po 
nowemu…”, „Biuro ma-
trymonialne”, „Singiel”, 
”Licz się ze śmieciami” 
oraz szopki: „Awantu-
ra w Przechwałkowie”, 
„Miłujcie się!”, „Leża-
chowska szopka”. By 
„ćwiczyć role”, niekie-
dy spotykamy się kilka 
razy w tygodniu. Dzięki 
entuzjazmowi i poczu-
ciu humoru próby traktujemy jako zabawę i „na gorąco” 
uzupełniamy scenariusz, wymyślamy i przygotowujemy 
kostiumy, rekwizyty, dekoracje. Do współpracy często 
zapraszamy dzieci, młodzież i panów. Zawsze też może-
my liczyć na pomoc Sołtysa - Ryszarda Szozdy. Trzeba 
wiedzieć, że przygotowanie amatorskiego przedstawienia 
kabaretowego to twórcza praca zespołowa, która wymaga 

czasu i niełatwych umiejętności interpersonalnych, samo-
dyscypliny, odwagi i motywacji. Takie skuteczne zmotywo-
wanie otrzymałyśmy w 2009 r. od ś.p. dr Stanisława Czyr-
nego, który uhonorował grupę za „Leżachowską szopkę” 
Nagrodą Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sieniawie, a 
po obejrzeniu kolejnych występów całym sercem wspierał 
naszą koncepcję działalności. Otóż nie jesteśmy typowym 
zespołem folklorystycznym, jakich wiele. Kultywując trady-
cję, wzbogacamy ją o nowe treści. Zależy nam, aby dotrzeć 
do młodych ludzi, chcemy łączyć pokolenia, przeszłość z te-
raźniejszością. Reprezentujemy „folklor uwspółcześniony”. 
Dbamy, aby program niósł również przesłanie, ważne dla 
nas treści związane ze współczesnością, zasygnalizowa-
ne na wstępie, a na koniec spuentowane. Ostatnia nasza 
inicjatywa to inauguracja w Leżachowie Święta Niezapo-
minajki, która rozpoczęła się już w kwietniu przed Wielkim 
Tygodniem od wiosennego sprzątania miejsc użyteczno-
ści publicznej: placów, rowów, cmentarza i terenu wokół 
zabytkowej cerkwi (drewniana z 1756r., wymagająca nie-
zwłocznego remontu). Do pomocy licznie dołączyły dzieci i 
młodzież. Chodziło nam o zwrócenie uwagi, jak ważna jest 
czystość środowiska. Niezapominajka to symbol pamięci, 
życzliwości, wiosny i ojczyźnianej ekologii. Zwieńczeniem 
akcji była zorganizowana wspólnie z OSP uroczystość, 
podczas której świętowano równocześnie jubileusz 110 lat 
OSP w Leżachowie. Licznie przybyli mieszkańcy i zapro-

szeni goście obejrzeli przedstawienie ekologiczne „Licz się 
ze śmieciami” oraz wysłuchali niezapominajkowych wier-
szy recytowanych przez dzieci. Były też popisy maluchów 
z Podkarpackiego Ośrodka Przedszkolnego i koncert pio-
senki strażackiej w wykonaniu KGW. Spotkanie zakończył 
poczęstunek oraz zabawa „pod grzybkiem”.
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Promujemy naszą wioskę  
i jej mieszkańców. O naszych 
społecznych przedsięwzię-
ciach pisze lokalna prasa. 
Szukamy ludzi, dobroczyń-
ców, którym leży na sercu 
rozwój nieskażonej  enklawy 
przyrodniczej, jaką jest Leża-
chów i okolice. Nie chcemy 
być postrzegani, a tym bar-
dziej traktowani jak skansen. 
Chociaż stan drogi powiato-
wej, która biegnie przez na-
szą wieś oraz wygląd innych 
obiektów użyteczności pu-
blicznej (poza nowo wybudo-
wanym kościołem) nieodpar-
cie nasuwają skojarzenia ze 
skansenem PRL-u… Dążymy to tego, aby nasze drogi, 
Dom Ludowy, zabytkowa drewniana cerkiew, remiza OSP, 
czy też boisko szkolne były na miarę XXI wieku… 
Obecnie jedynym wsparciem dla działalności KGW 

w Leżachowie są skromne nagrody przyznawane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa - Adama Wosia za 

występy w ramach przeglądów twórczości gminnych Kół 
Gospodyń Wiejskich w Sieniawie oraz zrozumienie dla na-
szych inicjatyw społecznych.  Zamierzamy kontynuować 
swoją działalność na rzecz rozwoju Leżachowa i założyć 
stowarzyszenie.

Lidia Mróz

  Spotkanie  
„PRZYSZŁOŚĆ, MŁODZIEŻ, WIEŚ, WYZWANIA” 
Tak nazywało się X Ogólnopolskie spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich zorganizo-

wane przez  Fundację Wspomagania Wsi oraz Fundację NIDA w którym Stowarzyszenie „Kraina Sanu” 

– LGD również  wzięło udział.

W wykładach i warsztatach  związanych z przyszło-
ścią młodzieży wiejskiej uczestniczyło ponad pół 
tysiąca osób. Wysoki poziom zajęć, świetna orga-

nizacja, a do tego bajeczna pogoda – tak w skrócie można 
opisać to, co działo się przed kilkoma tygodniami w Marózie, 
gdzie przybyli reprezentanci wszystkich regionów Polski. 
Oprócz organizacji działających na obszarach wiejskich na 
spotkanie zaproszono również przedstawicieli samorządów, 
bibliotek, świetlic, kół gospodyń wiejskich oraz wielu innych, 
których działania adresowane są do młodzieży. Zajęcia  
z rękodzielnictwa cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Wiele radości uczestnikom warsztatów dostarczyło pisa-
nie na drewnianych tabliczkach pokrytych woskiem oraz 
kaligrafia z użyciem gęsich piór. Zorganizowano również  
tradycyjny jarmark na którym wystawiło się wielu twórców 
lokalnych. Przedstawiciele „Garncarskiej Wioski” prowa-
dzili  warsztaty garncarskie , w trakcie których każdy mógł 
sobie stworzyć własne gliniane naczynia. Tradycją Maróza 
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6
jest uczestniczy warsztatów. Or-
ganizatorzy obmyślili przewodni 
temat wydawnictwa, a uczestnicy 
musieli sprostać wyzwaniu. Tym 
razem postawiono na przyszłość. 
Tworzono zatem zawody przy-
szłości, człowieka przyszłości, 
muzykę przyszłości itp. Przy kon-
struowaniu inscenizacji uczestni-
cy świetnie się bawili wykorzystu-
jąc oryginalne pomysły.

Red.
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Magia  
wielkanocnych ozdób  
i kolorowych pisanek

W sobotę, 9 kwietnia w Hali Widowiskowo-Sportowej 
przy Zespole Szkół w Tryńczy, odbył się finał II Edycji 
konkursu „Pisanka i Ozdoba wielkanocna” zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu”- Lokal-
na Grupa Działania przy współpracy Trynieckiego 
Centrum Kultury pod patronatem Wójta Gminy Tryń-
cza Ryszarda Jędrucha . 

K
onkurs miał na celu propagowanie tradycji 
ludowej związanej z obyczajami wielka-
nocnymi w środowisku lokalnym. Wzięły 

w nim udział 83 osoby w tym: stowarzyszenia, 
koła gospodyń wiejskich, osoby indywidualne 
oraz uczniowie szkół. Wszystkich zebranych po-
witała Dyrektor Biura Stowarzyszenia Magdalena 
Rachfał ,następnie  głos zabrał gospodarz Gminy 
Tryńcza Ryszard Jędruch, Prezes Stowarzysze-
nia Stanisław Wielgos oraz zaproszeni goście.  
W swoich wypowiedziach Wiceminister Gospodar-
ki Mieczysław Kasprzak, Lucjan Kuźniar Członek 
Zarządu Województwa Podkarpackiego, nawiąza-
li  do potrzeby aktywizacji mieszkańców obszarów 
wiejskich oraz kultywowania regionalnych tradycji, 
obrzędów i zwyczajów. Poseł na Sejm Pan Mie-
czysław Golba zachęcał do podejmowania takich 

przedsięwzięć promujących obszar działania LGD. 
Gościnie wystąpił ludowy zespół śpiewaczy „Dolanie” 
prezentując pieśni wielkopostne. Uczestnicy konkursu 
rywalizowali w 3 kategoriach: pisanka tradycyjna  ,pi-
sanka nowoczesna i ozdoba wielkanocna. Podczas 
oceny jury konkursowe w składzie: Pani Katarzyna 
Ignas - etnograf z muzeum w Przeworsku, Katarzyna 
Wołowiec  - przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecze Mleczki”  i Elżbieta Starzak – członek zarzą-
du „Krainy Sanu”, brało pod uwagę estetykę wykonania, 
zgodność z tradycją oraz ogólną kompozycję zaprezen-
towanych prac. Kapituła konkursowa stanęła więc przed 
wyjątkowo trudnym zadaniem bowiem wszystkie prace 
zgłoszone przez uczestników zasługiwały na najwyższy 
laur. Każda z świątecznych kompozycji i pisanek miała 
swój urok, niepowtarzalny styl i piękno wyrażone formą  
i oryginalnymi zdobieniami.  
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8 Jury długo debatowało i ostatecznie wyłoniło zwycięzców  
z poszczególnych kategorii: 
I miejsce „ Pisanka Nowoczesna”- Elżbieta Sołek z Wól-
ki Grodziskiej; II miejsce „Pisanka Nowoczesna”- Justyna 
Kędzior z Nielepkowic; III miejsce „Pisanka Nowoczesna”- 
Halina Rachfał z Gniewczyny Łańcuckiej; I wyróżnienie 
– Stowarzyszenie „ Aktywne w Sieniawie”; II wyróżnienie 
– Danuta Podżarow z Sobiecina.
  I miejsce „Pisanka Tradycyjna”- Bogusława Kohyt z Nielep-
kowic; II miejsce „Pisanka Tradycyjna” – Maria Mrozowicz 
– z Tuczemp; III miejsce „Pisanka Tradycyjna”- Bronisła-
wa Bajor z Pigan; I wyróżnienie – Anna Sidor z Ryszkowej 
Woli; II wyróżnienie – Helena Rutkowska z Majdanu Sie-
niawskiego.

I miejsce „Ozdoba wielkanocna”- Justyna Stasiowska 
ze Słobody; II miejsce „Ozdoba Wielkanocna”- Danuta 
Dobosz z Adamówki; III miejsce „Ozdoba Wielkanocna” 
-  Stowarzyszenie „Aktywne w Sieniawie”; I wyróżnienie 
– Agnieszka Grzywna z Wólki Grodziskiej; II Wyróżnienie 
– Koło Gospodyń Wiejskich w Zapałowie.

Po zakończeniu konkursu odbył się  spektakl teatralno 
– muzyczny wystawiony przez Impresariat Artystyczny 
w Krakowie pt. „Świadek Nadziei” poświęcony Janowi 
Pawłowi II. Zakończenie konkursu  uwieńczył wielkanoc-
ny poczęstunek przygotowany prze KGW z Gorzyc, Wólki 
Ogryzkowej i  Ubieszyna. Uczestnikom, zaproszonym go-
ściom oraz wszystkim obecnym podczas finału konkursu  
serdecznie dziękujemy.
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My Panie „Aktywne w Sieniawie” działamy, 
do naszego stołu wszystkich zapraszamy...
Takim hasłem rozpoczęła się  prezentacja stołu wielkanocnego nasze-

go Stowarzyszenia w Finale „Konkursu Wielkanocnego” w Ropczycach, 

zorganizowanego 3 maja przez Zarząd Województwa Podkarpackiego  

i Krajową Sieć Obszarów Wiejskich dla Lokalnych Grup Działania z Pod-

karpacia.

N
asze LGD reprezentowało Stowarzyszenie „Aktywne w Sieniawie”. Gdy 
Kapituła konkursowa rozpoczęła ocenę, Panie zaśpiewały specjalnie 
przygotowaną piosenkę, która  opisywała poszczególne potrawy znaj-

dujące się na konkursowym stole. Następnie przewodnicząca Stowarzyszenia 
Anna Samborska wyrecytowała wiersz własnej twórczości pt. „Ocalić” na-
wiązujący do wielkanocnych tradycji. Stowarzyszenie „Aktywne w Sieniawie” 
swoim zaangażowaniem, smakiem i różnorodnością 40 potraw oczarowało 
jury zdobywając II miejsce z pośród 18-tu Lokalnych Grup Działania. Jesteśmy 
dumni i szczęśliwi, że nasza LGD reprezentowana  była przez Panie Aktywne 
w Sieniawie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Red. 

„Sierpień 2009”

Był to roczek wprost wspaniały 
Panie, dożynkowy wieniec 
uwijały

U Białkowej tam w piwnicy,
Bo nie miały swej świetlicy, 
chociaż bardzo się trudziły,
To o lepszych czasach śniły,
I w Sieniawie, drogie Panie
Przyszła pora na zebranie.

Że październik był wspaniały 
Panie grupę powołały.
Co do nazwy oczywiście
Moc pomysłów było w liście
Że aktywnie zadziałały 
„Aktywnymi” się nazwały.
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10 „Ocalić”

Baranku Wielkanocny
W tym pełnym jaj koszyku.
Łaskawym okiem patrzysz
Pomimo mego Krzyku!
Że świat się ciągle zmienia
A ludzie nie Ci sami
I młodzi co z tradycją
Nie chcą być związani
Pomimo tylu różnić
I czasów zapomnianych
Baranku mój najmilszy
Chcę dawną mieć Wielkanoc.
Gdy mama chleb i baby
Na święta wypiekała,
W kąciku na podwórku
Wędzarnia pracowała
Szynki przez cały tydzień
W zalewie się moczyły,
By późnej po wędzeniu
Na stole pięknie lśniły.
Dom cały wybielony,
Dokładnie posprzątany,
By  w naszych niskich progach
Był Chrystus Zmartwychwstały
Dzień Dobry nikt nie mówił
Lecz „Chrystus Zmartwych-
wstał”
Talerzyk ze święconym
Ojciec podawał wszystkim.
I od najstarszej osoby
Zaczynał swe życzenia,
Jajkiem dzieląc się z każdym,
Ach…
Jak bardzo pragnę to wszystko,
Ocalić od zapomnienia…

Anna Samborska



BI
U

LE
TY

N
 IN

FO
R

M
AC

YJ
N

Y 
  •

   
II 

kw
ar

ta
ł 2

01
1

w
w

w.
kr

ai
na

sa
nu

.p
l

11

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają  

warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
 „Odnowa i rozwój wsi”

za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
działającej na terenie gmin wiejskich:

Jarosław, Wiązownica, Tryńcza, Adamówka, Grodzisko Dolne, Kuryłówka
oraz gminy miejsko-wiejskiej Sieniawa.

Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2011 r. do 29 lipca 2011 r.  

Miejsce składania wniosków :
Biuro Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania 

Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 15.00

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie
 i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl  
Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod adresem www.krainasanu.pl 
oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania na tablicy ogłoszeń.

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  
„Odnowa i rozwój wsi” oraz kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu  
w ramach LSR (tj. kryterium 1,2,3,4,5,6) określone  przez Lokalną Grupę Działania w Lokalnej Strate-
gii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wery!kacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, 
określonych w LSR udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl oraz  Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna 
Grupa Działania pod adresem www.krainasanu.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia 
„Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania. 

Limit dostępnych środków na operacje, które  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania  „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 1.213.301,50 zł (słownie: jeden milion dwieście trzynaście  
tysięcy trzysta jeden złotych,  pięćdziesiąt groszy).
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach działania  
„Odnowa i rozwój wsi” – uzyskanie minimum 25 punktów. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu”  
- Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza w godzinach od 7.00 do 15.00.
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Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”,

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
działającej na terenie gmin wiejskich:

Jarosław, Wiązownica, Tryńcza, Adamówka, Grodzisko Dolne, Kuryłówka
oraz gminy miejsko - wiejskiej Sieniawa

Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2011 r. do 29 lipca 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania 

Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza  (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 15.00

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio  
w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl, Stowarzyszenia „Kraina 
Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod adresem www.krainasanu.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Kraina 
Sanu” – Lokalna Grupa Działania na tablicy ogłoszeń.

Kryteria wyboru „małych projektów” oraz kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realiza-
cji projektu w ramach LSR (tj. kryterium 1,2,3,4,5,6) określone przez Lokalną Grupę Działania w Lokalnej 
Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wery!kacji spełnienia kryteriów wyboru opera-
cji określonych w LSR udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl, Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa 
Działania pod adresem www.krainasanu.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia „Kraina 
Sanu” - Lokalna Grupa Działania. 

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów  wynosi 176.247,08 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych, osiem groszy).

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach działania  
„Małe projekty” – uzyskanie minimum 25 punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu”  
- Lokalna Grupa Działania, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza w godzinach od 7.00 do 15.00.
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WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW 
„MAŁYCH PROJEKTÓW”

Składając wniosek o przyznanie pomocy czę-
sto nie zastanawiamy się jakie dokumenty 
będą wymagane przy jego rozliczeniu, czyli 

na etapie składania wniosku o płatność do Urzędu 
Marszałkowskiego. Dlatego przypominamy wszyst-
kim Beneficjentom realizującym projekty w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie 
tzw. „małych projektów”, którzy wykazali podatek VAT 
w kosztach kwalifikowanych, że są zobowiązani za-
łączyć do składanego wniosku o płatność dokument 
w postaci interpretacji indywidualnej wydanej przez 

W wyniku weryfikacji wniosków o przyznanie 
pomocy składanych za pośrednictwem Sto-
warzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa 

Działania z osi 4 Leader PROW 2007-2013, działanie 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” złożo-
nych podczas naboru  trwającego od 05.01.2010r do 
29.01.2010 r. zostało zawartych 6 umów o przyznanie 
pomocy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego a Beneficjentami działania 
„Odnowa i rozwój wsi” na łączną kwotę dofinansowa-
nia 1 384 830 zł oraz 12 umów z „małych projektów” 
z łącznym dofinansowaniem w wysokości 208 282,02 
zł. Po weryfikacji przez Urząd kolejnych wniosków 
złożonych w terminie od 15.04.2010r. do 14.05.2010 

Izbę Skarbową. Organem właściwym dla wniosko-
dawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę 
w województwie podkarpackim  jest Izba Skarbowa  
w Katowicach. Wniosek o wydanie interpretacji indy-
widualnej zamieszczony jest na stronie Ministerstwa 
Finansów pod adresem www.mf.gov.pl w zakładce 
formularze podatkowe. Niedołączenie ww. interpreta-
cji do wniosku o płatność skutkować będzie odrzuce-
niem podatku VAT na etapie weryfikacji tego wniosku. 
Izba Skarbowa ma 3 miesiące na przygotowanie ww. 
dokumentu, dlatego ważne jest, aby jak najszybciej 
wystąpić z wnioskiem jego wydanie.

r. Beneficjenci podpisali kolejne 6 umów o przyzna-
nie pomocy w ramach  działania „Odnowa i rozwój 
wsi”  na łączną kwotę dofinansowania 1 547 897 zł.  
W obecnej chwili trwa weryfikacja 20 wniosków o przy-
znanie pomocy w ramach działania „małe projekty” 
których łączna wnioskowana kwota dofinansowania 
wynosi 350 746,90 zł. 
Na dzień 31 marca 2011r. wypłacona pomoc z budże-
tu przeznaczonego na realizację LSR Krainy Sanu 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniosła 
w sumie 497 524 zł. W ramach „małych projektów” 
zrealizowanych zostało 6 operacji, na które w całości 
została wypłacona wnioskowana pomoc w wysokości 
121 914,15 zł.

KOLEJNE UMOWY PODPISANE...
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Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji operacji 
jest prowadzony w oparciu o harmonogram podawania 
do publicznej wiadomości informacji o naborach oraz 
w oparciu o kwoty wynikające z budżetu przewidziane-
go w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Sanu. 

U
rząd Marszałkowski Województwa Podkarpackie-
go informuje o możliwości składania za pośred-
nictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy. 

Informacja o naborze  w terminie minimum 14 dni przed 
dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków  
o przyznanie pomocy zamieszczana jest na stronie inter-
netowej Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa 
Działania: www.krainasanu.pl, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego: www.umwp.podkarpac-
kie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
(w przypadku działań „Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsie-
biorstw”), na tablicy ogłoszeń w siedzibie w/w instytucji, 
oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar LSR. 

Informacja o naborze zawiera:
• termin składania wniosków,
• miejsce składania wniosków wraz z informacją o koniecz-
ności bezpośredniego złożenia wniosku,,
• miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku,
• miejsca zamieszczenia kryteriów wyboru wniosków przez 
LGD określone w LSR, w tym kryteriów na podstawie któ-
rych ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach 
LSR,
• miejsce zamieszczenia wykazu dokumentów niezbęd-
nych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji 
określonych w LSR,
• limit dostępnych środków,
• minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne 
do wyboru operacji przez LGD.    

Dokumenty w postaci:
• wzoru  informacji o naborze, 
• wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz  
z załącznikami,
• kryteriów wyboru operacji przez LGD, określonych  
w LSR,
• wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji 
przez LGD,
LGD udostępnia na jej stronie internetowej oraz w jej sie-
dzibie na tablicy ogłoszeń.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w odpowiedzi 
na właściwy konkurs. Warunkiem uczestnictwa w konkur-
sie jest złożenie pełnej dokumentacji wniosku w terminie  
i miejscu wskazanym w ogłoszeniu konkursu publikowa-
nym przez Instytucję Wdrażającą. Wypełniony wniosek  
w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na-
leży złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpo-
średnio w Biurze Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalna 
Grupa Działania. Wniosek i załączniki powinny być  skła-
dane w formie trwale spiętej w sposób uniemożliwiający 
zagubienie stron. Pracownik Biura przyjmuje wniosek wraz 
z załącznikami. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii 
wniosku. Pracownicy Biura pomagają wnioskodawcom  
w przygotowaniu wniosków.

Sposób dokonywania oceny wniosków 

Aby wniosek mógł zostać zakwalifikowany do dofinanso-
wania w ramach podejścia Leader musi dotyczyć operacji 
zgodnych z LSR. Wybór  operacji  następuje  w  trakcie  
posiedzenia  Rady Programowej zgodnie  z  Regulaminem  
Rady i Procedurą oceny zgodności operacji z Lokalną 
Strategią Rozwoju Krainy Sanu. 

Operacja zostaje uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie 
zgodna z:
• Co najmniej jednym celem ogólnym,
• Co najmniej jednym celem szczegółowym,
• Co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym  
w LSR.

Operacja, która uznana zostanie za niezgodną z LSR 
nie będzie podlegała dalszej ocenie.

Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wy-
boru operacji przez LGD należy obowiązkowo opisać  
w odpowiedniej rubryce wniosku o przyznanie pomocy, po-
nieważ na podstawie tego opisu zostanie podjęta decyzja 
Rady Programowej o przyznaniu dofinansowania. Należy 
wskazać jakie cele, przedsięwzięcia lub wskaźniki przyjęte 
w lokalnej strategii rozwoju będą realizowane w ramach 
projektu oraz przedstawić uzasadnienie potrzeby realizacji 
operacji. Kolejnym etapem oceny przez Radę Programową 
jest ocena zgodności operacji według lokalnych kryteriów. 
Ocena ta ma na celu wybór operacji, które w jak najwięk-
szym stopniu przyczyniać się będą do realizacji założeń 
LSR. Rada sporządza listy ocenionych operacji według 
liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny. Decyzja 
Rady podejmowana jest w formie uchwały. Stowarzyszenie 
przekazuje pełną dokumentację z przeprowadzonego na-
boru wniosków w terminie 45 dni od dnia w którym upłynął 
termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego lub w przypadku działań: 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” do Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa o/ Rzeszów w celu ich 
dalszej oceny..

ZASADY  
WYBORU OPERACJI  
PRZEZ LGD KRAINA SANU
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24 maja br.  Zarząd Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD 
zatwierdził przedstawiony projekt przebiegu wszystkich 
tras Nordic Walking  w ramach realizowanego projektu 
współpracy między Naszym Stowarzyszeniem a Stowa-
rzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”. 
Projekt ten ma na celu w sposób nowatorski wnieść zmia-
ny podejścia do sposobu wykorzystania posiadanych 
zasobów przyrodniczych i kulturowych poprzez rozwój 
turystyki aktywnej i kulturowej na bazie certyfikowanych 
tras Nordic Walking.

P
rzypomnijmy, że Nordic Walking Park Podkarpac-
kie Centrum (NWPPC) to ponad 400 kilometrów tras  
o zróżnicowanym stopniu trudność, przeznaczonych 

zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z Nordic 
Walking , jak również tych 
, którzy szukają  wyzwań 
o charakterze sportowym. 
Trasy zlokalizowane są na 
obszarze miasta i gminy 
Sieniawa oraz gmin: Ada-
mówka, Gać, Grodzisko 
Dolne, Jarosław, Kuryłów-
ka, Przeworsk, Tryńcza, 
Wiązownica i Zarzecze. 
(NWPPC) stanowi sieć, 
gdzie trasy posiadają 
punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Turyści na  szla-
kach będą mogli skorzystać  z tablic informacyjnych ,które 
będą zawierać szczegółowe mapy, ogólne informacje na te-
mat techniki , doboru sprzętu i walorów zdrowotnych Nordic 
Walking. Swoją kondycję fizyczną będziemy mogli usprawnić 
poprzez ćwiczenia umieszczone na tablicach informacyjnych. 
Podstawowe ćwiczenia fizyczne, umożliwiające wykonanie 
rozgrzewki, wzmocnienia mięśni oraz ćwiczenia rozciągające 
poprawią naszą sprawność ruchową. Nasza oferta skierowa-
na jest nie tylko do miłośników Nordic Walking ale do całej 
społeczności lokalnej nie tylko młodzieży ale również osób  
starszych, dla każdego kto chce aktywnie spędzić swój wolny 
czas.

Red. Konsultacje w Gminach.

Prezentacja tras podczas zebrania Zarządu LGD.
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Dziś nie sposób opisać, jak do niedawna wyglą-
dały Ośrodki Kultury na terenie Sieniawszczyzny. 
Dom Ludowy w Piganach tylko w niewielkim za-
rysie przypominał centrum kultury a wnętrze bu-
dynku bynajmniej nie zachęcało do organizowania  
w nim jakichkolwiek imprez kulturalnych. 

B
ył to jeden z najpilniejszych problemów, z jakim 
musiał się uporać sieniawski samorząd. Najpierw 
przeprowadzono kapitalny remont wnętrza obiek-

tu, następnie z pomocą środków unijnych wyposażono 
budynek w niezbędny sprzęt. W ramach wyposażenia 
zakupiono: meble kuchenne jak też stoły, krzesła, firany 
i obrusy do sali biesiadnej za łączną kwotę 24 999,56 
zł. Innym obiektem, który wyposażono w niezbędny 
do funkcjonowania sprzęt było Centrum Kultury Spor-
tu i Rekreacji „Sokół" w Sieniawie. Środki na ten cel  
w wysokości 23 735,52 zł. pochodziły z dotacji unijnych, 
w ramach „Małych projektów". Dzięki wspomnianym inwe-
stycjom, sieniawskie CKSiR może ponownie funkcjonować 
zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, czyli animo-

NA RATUNEK SIENIAWSKIEJ KULTURZE
wać działalność kulturalną w mieście. Bez przesady moż-
na stwierdzić, iż życie kulturalne w Sieniawie na nowo się 
odrodziło. Obecnie w „Sokole" organizowane są nie tylko 
różnego rodzaju warsztaty zajęciowe dla dorosłych czy też 
spotkania teatralne, ale również mają tam swoją siedzibę 
liczne zespoły muzyczne i taneczne. Ponadto, miejscowa 
młodzież może rozwijać tam własne zainteresowania kul-
turalno - muzyczne. 

Red. 

Dzień Kobiet w Domu Ludowym w Piganach.

Zakończenie projektu „Czas na aktywność  
w Gminie Sieniawa” w Sali Balkonowej „Sokoła”.

Dobre praktyki / projekty realizowane przez bene!cjentów osi 4 Leader.

Występ zespołu "Piganeczki"Złote Gody w „Sokole”
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Album na stulecie
W 2010 roku parafia rzymsko – katolicka pw. Św. Kazimierza w Tryńczy obchodziła stulecie swojego ist-
nienia. Dla uczczenia tej ważnej i niepowtarzalnej rocznicy zorganizowano wiele uroczystości, mających 
uświetnić i przygotować wszystkich parafian do głównej uroczystości obchodów zaplanowanych na paź-
dziernik. Doskonałym dopełnieniem i pamiątką dla wszystkich, którzy wzięli udział w tych jubileuszowych 
wydarzeniach stał się album wraz z filmem.

A
lbum powstał w ramach tzw. „Małych Projektów”. 
Sam projekt nosił nazwę „Publikacja albumu oko-
licznościowego oraz produkcja filmu z okazji 100 

– lecia istnienia Parafii Tryńcza” i zakładał powstanie po-
nad 60 stronicowego albumu pt. „Parafia Tryńcza, 100 – 
lecie powstania”, wraz z dwoma płytami CD na których 
znalazł się 3 – godzinny film, zawierający syntezę jubi-
leuszowych uroczystości. Album zawiera krótką historię 
istnienia parafii w Tryńczy, wraz z zapisem zdjęciowym 
z uroczystości. Były to m.in. prymicje kapłańskie Rafa-
ła Borcza, 20 rocznica wybudowania kościoła filialnego  
w Głogowcu, poświęcenie i oddanie do użytku kaplicy 
pogrzebowej w Tryńczy, przeniesienie krzyża misyjnego 
oraz msza święta na cmentarzu, poświęcenie pomnika 
papieża Jana Pawła II, misje święte oraz centralne ob-
chody, które odbyły się 25 października. Album wydano 
na kredowym papierze, w ilości 1000 egzemplarzy i roz-
dystrybuowano wśród parafian – uczestników wydarzeń, 
otrzymały go również instytucje kulturotwórcze działające 
na terenie gminy m.in. szkoły, biblioteki, okoliczne parafie 
itp. Jest doskonałą wizytówką zwyczajów i kultury miesz-
kańców tej ziemi. Z pewnością z czasem album stanie się 

Dobre praktyki / projekty realizowane przez bene!cjentów osi 4 Leader.

doskonałym narzędziem używanym na lekcjach historii  
i to nie tylko w szkole. Jego wartość z każdym rokiem bę-
dzie rosła coraz bardziej, stając się nie tylko dowodem na 
uroczyste obchody ważnej dla parafian rocznicy, ale rów-
nież na istnienie ciekawych zwyczajów życia mieszkańców 
parafii pw. Świętego Kazimierza w Tryńczy.

Marcin Borcz
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W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na tzw. „małe projekty” Stowarzyszenie „Kra-
ina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniu 29 kwietnia br. zorganizowało szkolenie pn: „Zasady przyznawania po-
mocy w małych projektach” dla mieszkańców oraz organizacji z terenu LGD działających na rzecz rozwoju spo-
łeczności lokalnych. Szkolenie poprowadziła Pani Marta Starmach z Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Krakowa. 
W trakcie spotkania omówiony został wniosek o przyznanie pomocy, procedura wyboru operacji przez LGD, zasady rozlicza-
nia wniosku oraz prawa i obowiązki beneficjenta wynikające z umowy przyznania pomocy.

Red.

SZKOLENIE Z „MAŁYCH PROJEKTÓW”
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Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce jest organizatorem wielu otwar-
tych imprez kulturalnych, dzięki którym mieszkańcy stają się nie tylko 
obserwatorami, ale i współtwórcami życia artystycznego gminy i re-
gionu poprzez uczestnictwo w wystawach, koncertach, przeglądach, 
spotkaniach czy festiwalach muzyczno-rozrywkowych. 

Ważniejsze imprezy Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce  
w sezonie letnim 2011 r. 

PIKNIK COUNTRY - DNI GMINY KURYŁÓWKA 

– 10.07.2011 r. na placu przed strażnicą OSP  
w Kuryłówce. Podczas jednodniowych obchodów 
w programie znajdziemy m. in. pokazy Jednostki 
Strzeleckiej z Łańcuta, POKAZY STRONG MAN, 
zlot zabytkowych samochodów, POKAZ AKRO-
BACJI MOTOLOTNIARZY, pokaz sprawności 
OSP, KONCERT ZESPOŁU KOMPANIA COUN-
TRY, pokaz sztucznych ogni oraz prezentacje 
dań regionalnych, ponadto wystąpią zespoły 
działające w GOK. 

SPOTKANIE Z FOLKLOREM I BIESIADĄ – 
21.08.2011 r. to niepowtarzalna okazja do wspa-
niałej zabawy, pełnej oryginalnego bogactwa 
muzyki ludowej, śpiewu, która urzekają barwno-
ścią i niepowtarzalną atmosferą. 

PRZYJEDŹ, ZOBACZ, POSŁUCHAJ 

- JESZCZE WRÓCISZ

DOŻYNKI GMINNE – 04.09.2011 r. Dożynki są najpiękniejszym obrzę-
dem związanym z pracą rolnika, ukoronowaniem żniwnego trudu wielu 
ludzi oraz pewną formą nagrody za wykonaną przy żniwach pracę i 
zebrane plony. Obchody rozpoczyna uroczysta msza dożynkowa połą-
czona z poświęceniem wieńców, natomiast po liturgii, barwny korowód 
dożynkowy przejeżdża na plac dożynkowy, gdzie odbywa się część 
świecka tej pięknej uroczystości. 

Udział w imprezach plenerowych i zamkniętych promuje szeroki zakres 
nie tylko działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłów-
ce, ale życia kulturalnego naszej gminy jako całości. 

Leszek Połeć 
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Zespół redakcyjny: Anna Machała, Anna Pokrywka, Magdalena Rachfał, Zdzisława Kiełtyka. 
Nakład 700 egz. Egzemplarz bezpłatny.

TMsquadProjekt i skład:

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca  
w obszary wiejskie; Operacja mająca na celu realizację działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,  

nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.


