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Egzamin
Egzamin konkursowy na króla
wypadł doskonale.

Zgłosiła się pewna ilość królów
i jeden kandydat na króla.

Królem wybrano pewnego króla
który miał zostać królem.

Otrzymał dodatkowe punkty za pochodzenie
spartańskie wychowanie
i za uśmiech
ujmujący wszystkich za szyję.

Z historii odpowiadał
ze świetnym wyczuciem milczenia.

Obowiązkowy język
okazał się jego własnym.

Gdy mówił o sprawach sztuki
chwycił komisję za serce.

Jednego z członków komisji
chwycił odrobinę za mocno.

Tak
to na pewno był król.
Przewodniczący komisji
pobiegł po naród
aby móc uroczyście
wręczyć go królowi.

Naród
oprawiony był
w skórę.

Ewa Lipska
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LOBOGA, CHŁOPOKI, 
ZAGROJCIE MI SZTAJERA...
Ośrodek Kultury w Gro-

dzisku Dolnym uzyskał dofi-
nasowanie w kwocie 42 tys. zł 
na realizację projektu: „Lobo-
ga, chłopoki, zagrojcie mi szta-
jera…” w ramach „Programu EtnoPolska 2019”. Projekt będzie 
obejmował uszycie i dostawę strojów ludowych dla Młodzieżowej 
Kapeli Ludowej i dziecięcej grupy tanecznej. 

OK w Grodzisku Dolnym
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

Na wstępie spotkania Rad-
ni zapoznali się ze sprawozda-
niem z działań podejmowanych 
przez nadzór wodny na obszarze 
powiatu leżajskiego za rok 2018 
oraz informacjami: o przebiegu 
wykonania planu finansowego 
Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej w Le-
żajsku za I półrocze 2019 r., któ-
rą przedstawił dyrektor SP ZOZ 
w Leżajsku Marian Furmanek; 
o przebiegu wykonania planu fi-
nansowego Muzeum Ziemi le-
żajskiej za I półrocze 2019 r., któ-
rą przedstawił dyrektor Muzeum 
Jacek Kwieciński, o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu za 
I półrocze 2019 r., którą przed-
stawił Skarbnik Powiatu Zdzi-
sław Such. 

Następnie radni podjęli 
uchwały w sprawach:

v stwierdzenia zakończenia 
działalności dotychczasowego 
Gimnazjum Specjalnego w Le-
żajsku, wchodzącego w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego im. św. Jana 
Pawła II w Leżajsku.

v dostosowania nazwy Szko-
ły Policealnej dla Doro-
słych w Leżajsku, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Liceal-
nych im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku.

v dostosowania nazwy Szkoły 
Policealnej w Leżajsku, wcho-
dzącej w skład Zespołu Szkół 
Technicznych im. Tadeusza 
Kościuszki w Leżajsku.

XIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

v ustalenia planu sieci publicz-
nych szkół ponadpodstawo-
wych i specjalnych na terenie 
Powiatu Leżajskiego od dnia 
1 września 2019 roku.

v określenia szczegółowych 
zasad udzielania i rozmia-
ru zniżek tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycielom, 
którym powierzono stanowi-
ska kierownicze w szkołach 
i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Leżajski oraz 
przyznawania zwolnienia od 
obowiązku realizacji tych za-
jęć;

v określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla nauczycieli niewy-
mienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy Karta Nauczyciela, za-
trudnionych w szkołach i pla-
cówkach prowadzonych przez 
Powiat Leżajski;

v ustalenia regulaminu okre-
ślającego wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przy-
znawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego, szcze-
gółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw 
oraz nagród i innych świad-
czeń wynikających ze stosunku 
pracy nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach prowadzo-
nych przez Powiat Leżajski;

v stwierdzenia przekształcenia 
Technikum w Nowej Sarzynie;

v stwierdzenia przekształcenia 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowej Sarzynie;

v zmian w wieloletniej progno-
zie finansowej Powiatu Leżaj-
skiego;

v wprowadzenia zmian w budże-
cie Powiatu na 2019 r.

Podczas posiedzenia rad-
ni zaznajomili się również z in-
formacją dotyczącą sprawozda-
nia z działalności komisji stałych 
Rady Powiatu Leżajskiego za 
I półrocze 2019 r. 

Ponadto Starosta przedsta-
wił sprawozdanie z prac Zarzą-
du Powiatu w okresie międzyse-
syjnym.

GL

Fot. GL
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Pielgrzymkę rozpoczęła 
polowa msza święta pod 
przewodnictwem bisku-

pa tarnowskiego Andrzeja Jeża, 
a koncelebrowali ją m.in. ku-
stosz Sanktuarium Zwiastowa-
nia NMP o. Sylwester Skirliński 
oraz ks. dziekan Marek Cisek. 
Nabożeństwo poprzedził uroczy-
sty przemarsz formacji mundu-
rowych ulicą Mickiewicza spod 
Miejskiego Centrum Kultury 
w Leżajsku. 

Na uroczystość przybyły na-
stępujące służby mundurowe: 
Wojsko Polskie – 21 Brygada 
Strzelców Podhalańskich re-
prezentowana przez 16 Bata-
lion Saperów z Niska, Wojska 
Obrony Terytorialnej, Policja, 
Służba Więzienna, Służba Cel-

na, Bieszczadzki Oddział Stra-
ży Granicznej, Państwowa Straż 
Pożarna, Ochotnicza Straż Po-
żarna, Jednostka Strzelecka nr 
2035 z Leżajska oraz klasa woj-
skowa i pożarnicza z Zespo-
łu Szkół Licealnych w Leżajsku, 
Straż Ochrony Kolei, Nadleś-
nictwo Leżajsk, Straż Miejska 
oraz inne służby noszące mun-
dur. Z racji, iż pielgrzymka połą-
czona jest z Dożynkami Powiato-
wymi, brały w niej udział również 
delegacje wieńcowe z Gminy 
Grodzisko Dolne, Gminy Nowa 
Sarzyna, Gminy Leżajsk i Gmi-
ny Kuryłówka. W sumie – 35 so-
łectw z wieńcami dożynkowymi.

Ponadto w wydarzeniu wzię-
li udział zaproszeni goście, wśród 
których znaleźli się: Wicemar-

szałek Sejmu Stanisław Tysz-
ka, Wojewoda Podkarpacki Ewa 
Leniart, Senator RP Janina Sa-
gatowska, posłowie na Sejm RP: 
Krystyna Wróblewska, Kazimierz 
Gołojuch, Jerzy Paul i Mieczy-
sław Miazga, radni Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego: Ka-
rol Ożóg i Mieczysław Tołpa, 
Starosta Leżajski Marek Śliż, Wi-
cestarosta Leżajski Lucjan Czen-
czek, Członek Zarządu Powiatu 
Leżajskiego Krzysztof Trębacz, 
dyrektor wykonawczy Polskiej 
Izby Handlowej w USA Irene-
usz Lubaczewski, przedstawicie-
le administracji samorządowej 
z regionu partnerskiego powiatu 
leżajskiego z gruzińskiego mia-
sta Chokhatauri w regionie Gu-
ria, wójtowie i burmistrzowie, ko-

XX PIELGRZYMKA SŁUŻB MUNDUROWYCH 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

I XX DOŻYNKI POWIATOWE

Pielgrzymka Służb Mun-
durowych Województwa 
Podkarpackiego i Dożynki 
Powiatowe, odbywające 
się corocznie 8 września 

w Święto Narodzenia 
Matki Bożej, przyciągają 
do Leżajska rzesze piel-
grzymów. Dzień ten jest 
zarówno zwieńczeniem 

całorocznego trudu pracy 
rolników, z wielkim odda-

niem uprawiających ziemię, 
jak również świętem tych, 

którzy tej ziemi bronią 
i strzegą bezpieczeństwa  

jej mieszkańców.
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mendanci policji i straży pożarnej 
z terenu województwa oraz do-
wódcy pozostałych służb mun-
durowych, samorządowcy, radni 
powiatowi i gminni, dyrektorzy 
instytucji powiatowych, gminnych 
i szkół, kierownicy jednostek, 
przedsiębiorcy, przedstawicie-
le duchowieństwa oraz organiza-
cji społecznych, a także pielgrzy-
mi przybywający w tym dniu do 
sanktuarium. Nad bezpieczeń-
stwem uczestników czuwali po-
licjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Leżajsku oraz człon-
kowie Jednostki Strzeleckiej nr 
2035 i ratownicy medyczni ze 
Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego w Leżajsku. Gospodarzem 
tegorocznych Dożynek Powiato-

wych była gmina Leżajsk, repre-
zentowana przez Wójta Gminy 
Krzysztofa Sobejkę oraz staro-
stów dożynek: Irenę Zagaję i Ra-
fała Słotwińskiego. Posługę 
liturgiczną mszy św. pełnił Biesz-
czadzki Oddział Straży Granicz-
nej, zaś o oprawę muzyczną za-
dbała Orkiestra Reprezentacyjna 
Oddziału Ochotniczego Kawale-
rii w Barwach 20 Pułku Ułanów 
im. Króla Jana III Sobieskie-
go. Akcentami podkreślający-
mi wagę i nadzwyczajny charak-
ter celebrowanego wydarzenia 
były: odnowienie Aktu Zawierze-
nia Służb Mundurowych Matce 
Boskiej Leżajskiej, który odczy-
tał Podkarpacki Komendant Wo-
jewódzki PSP nadbryg. Andrzej 

Babiec oraz Modlitwa Rolnika 
do Matki Bożej Leżajskiej odczy-
tana przez starościnę tegorocz-
nych dożynek.

W trakcie nabożeństwa biskup 
poświęcił przyniesione wień-
ce dożynkowe, a przedstawiciele 
poszczególnych służb munduro-
wych, instytucji samorządowych 
oraz gmin złożyli symbolicz-
ne dary jako wyraz wdzięczno-
ści Matce Boskiej za otrzyma-
ne łaski. Po zakończeniu liturgii 
uczestnicy dożynek udali się na 
ciepły posiłek przy Domu Piel-
grzyma, gdzie odbył się dalszy 
ciąg uroczystości, podczas któ-
rego wystąpił Zespół „Malina” 
z Malenisk.

NN

Organizatorzy składają podzię-
kowania za pomoc przy organiza-
cji następującym firmom i  insty-
tucjom: Zakładowi Mięsnemu Smak 
Górno, Piekarni Michała Garbacza 
w  Leżajsku, Firmie „ORZECH” z  Kol-
buszowej, Podkarpackiemu Centrum 
Hurtowemu Agrohurt z  Rzeszowa, 
Policji, Państwowej Straży Pożar-
nej, Jednostce Strzeleckiej nr 2035 
z  Leżajska, harcerzom z  Komendy 
Hufca Leżajsk, Specjalnemu Ośrod-
kowi Szkolno-Wychowawczemu w Le-
żajsku, Miejskiemu Zakładowi Ko-
munalnemu w  Leżajsku, gminnym 
ośrodkom kultury, Zespołowi Szkół 
Technicznych w  Leżajsku, Zespołowi 
Szkół Licealnych, leżajskiemu szpi-
talowi i Zarządowi Dróg Powiatowych 
w Leżajsku.

Fot. Wacław Padowski
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Organizatorem rocznicowych 
obchodów w Leżajsku, które 
odbyły się pod patronatem Sej-
mu RP, Wojska Polskiego był 
Oddział Kawalerii Ochotniczej 
„Wierzawice” w Barwach 20 Puł-
ku Ułanów im. Króla Jana III 
Sobieskiego. Jednym ze współor-
ganizatorów był również Powiat 
Leżajski.

Uroczystości rozpoczęła polo-
wa msza św. w intencji poległych 
obrońców ojczyzny z oprawą mu-
zyczną Orkiestry Reprezentacyj-
na Oddziału Kawalerii Ochotni-
czej w Barwach 20 PU im. Króla 
Jana III Sobieskiego, a poprze-
dził ją przemarsz pięćdziesię-
ciokonnego oddziału kawalerii 
polskiej i oddziału Wehrmach-
tu przez miejscowości: Wierza-
wice, Giedlarową, Leżajsk, Przy-

chojec, Stare Miasto, Kuryłówkę, 
Tarnawiec.

Kolejnym punktem w progra-
mie obchodów był Patriotyczny 
Piknik Rodzinny, podczas które-
go jego uczestnicy mogli obejrzeć 
szarżę kawalerii na pododdział 
zmechanizowany Wehrmachtu, 
pokaz paradnej musztry konnej 
kawalerii, pokaz władania białą 
bronią. Na zakończenie odbył się 
koncert patriotyczny w wykona-
niu orkiestry, której towarzyszy-
ła grupa wokalna.

W wydarzeniu udział wzię-
li m.in. Wojewoda Podkarpa-
cki Ewa Leniart, Starosta Leżaj-
ski Marek Śliż, parlamentarzyści, 
samorządowcy oraz kombatanci.

NN
fot. Dawid Wiech

Obchody 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej

1 września 1939 r. zbrojną agresją Niemiec na Polskę 
rozpoczęła się II wojna światowa – jedno z najtragicz-
niejszych doświadczeń w historii ludzkości. Na bieżący 
rok przypadła 80. rocznica wybuchu wojny w związku 
z czym w całym kraju odbyły się uroczystości upamięt-
niające to wydarzenie.
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Rozpoczęta 1 września 1939 
roku II wojna światowa sia-
ła spustoszenie w całym kraju, 
a jej punktem kulminacyjnym 
stała się Warszawa. To piękne, 
tętniące niegdyś życiem miasto, 
zmieniało się nie do poznania, 
będąc miejscem ciągłych walk, 
strachu i bólu. Dziesiątki tysię-
cy powstańców, w tym również 

i dzieci, walczyli i oddawali życie, 
abyśmy dziś mogli żyć w wolnej 
Polsce. Pamiętajmy o tym. 

Powiat Leżajski również doło-
żył swoją cegiełkę pamięci, aby 
uczcić to wydarzenie. W czasie 
Godziny „W”, gdy zawyły syre-
ny, z rynku zostały wypuszczone 
w niebo balony w barwach naro-

dowych, zabrzmiała patriotycz-
na muzyka, a mieszkańcy mia-
sta przystanęli, by oddać hołd 
wszystkim, którzy walczyli o wol-
ność.

Wydarzenie przygotowane  
zostało przez Muzeum Zie-
mi Leżajskiej wraz z harcerza-
mi z leżajskiego hufca, Młodzie-
żą Wszechpolską – koło Leżajsk 

oraz kibicami drużyny piłkarskiej 
Pogoni Leżajsk.

Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęli: Starosta Leżajski 
Marek Śliż oraz Burmistrz Le-
żajska Ireneusz Stefański, którzy 
również wzięli udział w rocznico-
wych obchodach.

MZL

W Leżajsku uczcili pamięć powstańców

1 sierpnia obchodziliśmy 75. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Ta 
trwająca dwa miesiące akcja była jednym 
z najważniejszych wydarzeń w najnowszej 
historii Polski. 1 sierpnia 1944 roku, godzi-
na 17:00 to historyczny moment. Godzina 
„W” to czas, kiedy tysiące osób w geście 
największego oddania i patriotyzmu podję-
ło decyzję, która zaważyła na ich życiu.

17 sierpnia 1920 r. oddział 330 ochotni-
ków pod dowództwem kapitana Bolesła-
wa Zajączkowskiego maszerując wzdłuż to-
rów z miejscowości Krasne, został ostrzelany 
od strony Zadwórza przez siły bolszewickie 
Pierwszej Konnej Armii Siemiona Budion-
nego. Zaciekła obrona podjęta przez ochot-
ników opóźniła podejście wrogiej armii do 
Lwowa, przyczyniając się tym samym do suk-
cesu operacyjnego wojsk polskich. 318 mło-
dych ludzi złożyło wielką ofiarę krwi i wał-
czyło do ostatniego naboju w karabinie. Po 
zakończonej bitwie wściekłość bolszewików 
była tak ogromna, że na polu bitewnym wy-
szukiwali rannych, aby ich dobić. Następnie 
bezcześcili zwłoki żołnierzy do tego stopnia, 
że niewielu z nich udało się zidentyfikować. 

Postawa ochotników stała się ważnym sym-
bolem polskiej niezłomności, zaś bitwa zy-
skała miano jednej z najbardziej heroicznych 
bitew w historii. Do dziś określa się ją mia-
nem „Polskich Termopili”.

W tegorocznych obchodach 99. roczni-
cy Bitwy pod Zadwórzem, które odbyły się 
17 sierpnia na terenie wsi Zadwórze, wzięło 
udział kilkaset osób, wśród których znaleźli 
się m.in.: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wi-
cestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Czło-
nek Zarządu Powiatu LeżajskiegoKrzysz-
tof Trębacz. Zarząd Powiatu złożył wieniec 
u stóp zadwórzańskiego krzyża i odwiedził 
Cmentarz Łyczakowski oraz Cmentarz Orląt 
Lwowskich, gdzie zapalił znicze na grobach 
poległych żołnierzy.

Oddali hołd poległym obrońcom Lwowa
Do oddalonej o kilkadziesiąt kilo-
metrów od Lwowa wsi Zadwórze, 
corocznie przybywają delegacje 
przedstawicieli polskich instytucji 
państwowych, szkół i stowarzyszeń, 
aby oddać hołd ochotnikom pole-
głym w obronie miasta podczas woj-
ny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

NN
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Wyprawki szkolne dla dzie-
ci potrzebujących kompletowane 
były przez okres wakacji w całej 
Polsce za pośrednictwem diece-
zjalnych ośrodków Caritas. Akcja 
ma zwiększyć szanse edukacyjne 
uczniów przez zebranie funduszy 
na zakup i wyposażenie kilkudzie-
sięciu tysięcy wyprawek szkol-
nych dla dzieci w Polsce oraz pol-
skich dzieci ze Wschodu (Litwa, 
Białoruś, Ukraina). W parafiach 
w całej Polsce tornistry zakupio-
ne przez Caritas były wypełnia-
ne według potrzeb. Ponadto do 
specjalnych koszy wystawionych 
w parafiach można było wkładać 
podstawowe artykuły szkolne, 
które znalazły się później w wy-
prawkach przygotowanych przez 
wolontariuszy. Powiat Leżajski 
również dołożył do akcji swoją ce-
giełkę poprzez zakup niezbędne-
go wyposażenia do tornistrów.

Uroczystość zainaugurowała 
msza św. pod przewodnictwem 
ks. bp. Stanisława Jamrozka. 
„Tornistry pełne uśmiechów zo-
stały wręczone kilkuset dzieciom. 
Wyprawki przygotowali ambasa-
dorzy akcji, m.in. Para Prezyden-
cka, Rzecznik Praw Dziecka oraz 
wolontariusze.

W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele administracji 
rządowej, Starosta Leżajski Ma-
rek Śliż, Wicestarosta Leżajski 
Lucjan Czenczek, Członek Za-
rządu Krzysztof Trębacz, Wójt 
Gminy Leżajsk Krzysztof Sobej-
ko, dyrektor Caritas Polska ks. 
Marcin Iżycki, dyrektor Cari-
tas Archidiecezji Przemyskiej ks. 
Artur Janiec, wolontariusze, ro-
dzice i dzieci z terenu archidie-
cezji przemyskiej, a także miesz-
kańcy Giedlarowej.

Uczestnicy finału mogli podzi-
wiać pokaz musztry ułańskiej na 
koniach w wykonaniu Oddzia-
łu Kawalerii Ochotniczej w bar-
wach 20. Pułku Ułanów Króla 
Jana III Sobieskiego z Wierza-
wic, występy wokalne, taneczne 
i rywalizację na torze przeszkód. 
Ponadto zorganizowane zostały 
warsztaty plastyczne, rękodziel-
nicze oraz pokazy służb mun-
durowych, sprzętu strażackiego 
i nauka udzielania pierwszej po-
mocy. Na zakończenie finału od-
był się Bal Pokoleń.

Finał ogólnopolskiej akcji
„Tornister pełen uśmiechów”

„Tornister pełen uśmiechów” to kampania, której celem 
jest zwrócenie uwagi na problemy edukacyjne uczniów 
z ubogich rodzin oraz wsparcie ich edukacji. 25 sierpnia na 
stadionie w Giedlarowej odbył się 11. finał akcji. Organiza-
torami wydarzenia byli Caritas Polska oraz Gmina Leżajsk.

NN
Źródło informacji: 

www.ekai.pl; www.rzeszów.tvp.pl

fot. Gmina Leżajsk
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Nowy OIOM oficjalnie otwarty

Modlitwa Kapelana Szpitala 
pw. Matki Bożej Pocieszenia 

w Leżajsku w intencji chorych 
i personelu medycznego

Błogosławiony jesteś Boże! Ty, 
w swoim miłosierdziu, przez Jezu-
sa Chrystusa poleciłeś ludowi po-
wołanemu do nowego życia, aby 
otaczał troską chorych. Ty przy-
szedłeś leczyć chorych i uzdra-
wiać skruszonych w sercu, racz 
pobłogosławić ten oddział przy-
gotowany w celu leczenia cho-
rych. Ty głosząc Ewangelię o kró-
lestwie Bożym, leczyłeś wszelkie 
słabości wśród ludu, okaż wszyst-
kim swoje miłosierdzie i dobroć. 
Ty kładłeś ręce na chorych i przy-
wracałeś im zdrowie, darem swo-
jej łaski podźwignij chorych, któ-
rzy będą tu leczeni. Ty nakazałeś 
swoim Apostołom, aby uzdra-
wiali chorych, wysłuchaj modlitw 
swojego Kościoła, który błaga Cię 
o ulgę dla cierpiących. Ty obieca-
łeś wieczną nagrodę wszystkim, 
którzy w Twoim imieniu będą od-
wiedzać i wspomagać chorych, 
daj nam serce miłosierne, abyśmy 
w chorych braciach i siostrach za-
wsze dostrzegali i kochali Ciebie. 
Wspomagaj lekarzy i pielęgniarki, 
którzy będą leczyć tutaj chorych. 
Niech Matka Boża Pocieszenia, 
patronka tego szpitala, pociesza 
wszystkich smutnych i strapio-
nych. Przez Chrystusa, Pana na-
szego. Amen.

Uroczystość rozpoczęła się 
od poświęcenia oddziału przez 
szpitalnego kapelana o. Maksy-
miliana Żydowskiego, który od-
mówił modlitwę w intencji cho-
rych i personelu medycznego. 
Przecięcia wstęgi dokonali: Sta-
rosta Leżajski Marek Śliż, Wi-
cestarosta Leżajski Lucjan Czen-
czek, Członek Zarządu Powiatu 
Krzysztof Trębacz, dyrektor SP 
ZOZ Marian Furmanek oraz 
kierownik OIOM-u lek. med. Ja-
nusz Polański. 

W ramach prac dokonano 
gruntownej przebudowy i moder-
nizacji pomieszczeń w celu dosto-
sowania ich do obowiązujących 
wymogów. Zakupiono również 
nowe wyposażenie i aparaturę 
medyczną, niezbędną do udzie-
lania świadczeń z zakresu inten-
sywnej terapii. Całość inwestycji 
została sfinansowana ze środków 
Powiatu Leżajskiego – 1 mln zł 
oraz środków własnych SP ZOZ 
– 1 360 278 zł. Całkowity koszt in-
westycji wyniósł 2 360 278 zł.

Przeprowadzona inwestycja 
kończy wieloletni i bardzo kosz-
towny okres rozbudowy i dosto-
sowywania leżajskiego szpita-
la do nowoczesnych standardów 
i wymogów. Wyrażamy nadzieję, 
że placówka skutecznie będzie 
służyła mieszkańcom powiatu le-
żajskiego w razie konieczności 
skorzystania ze świadczeń zdro-
wotnych.

SP ZOZ

11 września br. w SP ZOZ w Leżajsku dokonano otwarcia Oddziału Intensywnej Opieki Zdrowotnej i Anestezjo-
logii w nowej lokalizacji. Oddział został uruchomiony w pomieszczeniach po bloku operacyjnym, który w ubie-
głym roku został przeniesiony do nowego pawilonu.
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22 lipca 2019 r. Gmina Kuryłówka pod-
pisała umowę o dofinansowanie pro-
jektu pn. „Modernizacja i doposaże-

nie sal szkoleniowych w budynku remizy OSP 
w Kuryłówce” w ramach Podkarpackiego Pro-
gramu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realiza-
cję I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorząd-
ności”

Kwota całkowita zadania 33 295,00 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków budżetu Wojewódz-
twa Podkarpackiego wynosi 15 000,00 zł. 

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie niezbędne 
do przeprowadzenia różnorodnych inicjatyw edukacyjnych. Wyko-
nana zostanie m.in. klimatyzacja w głównej sali szkoleniowej oraz 
zakupiony i zamontowany zostanie projektor i ekran, a także ak-
tywna kolumna. Zakupione zostaną dodatkowe krzesła, szafy, wie-
szaki ścienne, rolety i warnik do wody. Realizacja zadania zakłada 
również w ramach pracy własnej mieszkańców demontaż istnieją-
cej, zużytej podłogi, położenie nowych paneli wraz z wykończeniem 
oraz odmalowanie sal szkoleniowych i pomieszczeń związanych 
z realizacją inicjatyw edukacyjnych. Planowany termin zakończenia 
zadania październik 2019 r. 

Gmina Kuryłówka

Ogólnopolski Otwarty Kon-
kurs „Modernizacja Roku & Bu-
dowa XXI wieku” to inicjatywa 
wytyczająca nowe trendy w bu-
downictwie, promująca najlep-
sze modernizacje i budowy. Kon-
kurs już od ponad dwudziestu lat 
nagradza inwestorów, wykonaw-
ców i projektantów za konkret-
ną realizację jako wspólne dzie-
ło wszystkich trzech podmiotów.

Celem Konkursu jest wyło-
nienie i nagrodzenie realiza-
cji przedsięwzięć budowlanych 
ukończonych w danym roku wy-
różniających się szczególnymi 
walorami. W konkursie mogą 
brać udział zarówno nowo wybu-
dowane obiekty w przestrzeni ur-
banistycznej, jak i obiekty podda-
ne modernizacji.

W finale tegorocznej edy-
cji konkursu znalazł się projekt, 
którego inwestorami byli Po-
wiat Leżajski oraz leżajski szpi-
tal, a projektem tym jest „Bu-
dowa lądowiska dla śmigłowców 
ratunkowych na terenie SP ZOZ 
w Leżajsku”.

Gala wręczenia nagród odbyła 
się 5 września na Zamku Królew-
skim w Warszawie i uczestniczyli 
w niej: Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Wicestarosta Leżajski Lu-
cjan Czenczek oraz dyrektor SP 
ZOZ Marian Furmanek.

Lądowisko zostało oficjalnie 
oddane do użytku we wrześniu 
ubiegłego roku. Zwiększyło ono 
dostępność do wysokiej jakości 
usług zdrowotnych na poziomie 
opartym o standardy obowiązu-
jące w państwach Unii Europej-
skiej, wpłynęło na efektywność 
świadczonych usług ratownictwa 
medycznego, a także wzrost bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz życia mieszkańców w sta-
nach nagłego zagrożenia zdro-
wotnego. 

W ramach przedsięwzięcia 
zmodernizowano i doposażo-
no SOR w niezbędny sprzęt me-
dyczny oraz w jedno stanowisko 
intensywnej terapii i dwa stano-
wiska resuscytacyjno-zabiego-
we, dzięki czemu obecnie można 
prowadzić działania resuscyta-

Lądowisko dla śmigłowców w leżajskim szpitalu 
finalistą konkursu 
Modernizacja Roku 
& Budowa XXI wieku

cyjne na czterech stanowiskach 
jednocześnie.

Całkowita wartość zadania 
wyniosła 4 194 471,96 zł. Pro-
jekt otrzymał dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 3 077 098,38, a także 

ze środków Powiatu Leżajskiego 
w wysokości 680 000 zł. Ponadto 
za kwotę 100 000 zł Powiat zaku-
pił 20-arową działkę  z przezna-
czeniem na lądowisko i parking. 
Pozostała kwota to wkład własny 
SP ZOZ.

NN

OSP w Kuryłówce 
rozpoczęła modernizację remizy
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

W dniu 28 czerwca 2019 roku 
w siedzibie Wojewódz-

kiego Urzędu Pracy w Rzeszo-
wie odbyło się uroczyste podpisa-
nie umowy na realizację projektu 
„Spedytor na maksa!” w obec-
ności: Dyrektora WUP Toma-
sza Czopa, Wicedyrektora ds. 
EFS Macieja Karasińskiego,  Wi-
cestarosty Leżajskiego Lucjana 
Czenczka, Dyrektora ZSL w Le-
żajsku Zbigniewa Trębacza oraz 
Pawła Buciora, właściciela firmy 
Styropianex Transport sp. z o.o. 
spółka komandytowa w Leżajsku.

Projekt pt: „Spedytor na mak-
sa!” został złożony w ramach 
konkursu RPPK.09.04.00.IP.01-
18-025/19 Działanie 9.4 Poprawa 
jakości kształcenia zawodowe-
go i uzyskał pozycję nr 1 na liście 
rankingowej.

Wniosek o dofinansowanie 
o wartości łącznej 568 642,50 zł 
obejmie wsparciem 75 nowo 
przyjętych uczniów  kształcących 
się w zawodzie technik spedytor 
i realizowany będzie od 1 stycz-
nia 2020 roku w partnerstwie 
z firmą Styropianex Transport.

Głównym celem projektu jest 
podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz dostosowanie 
go do potrzeb rynku pracy w po-
wiacie leżajskim.

W ramach realizacji działań 
projektowych zostaną doposażo-
ne pracownie spedycji i środków 
transportu w sprzęt komputero-
wy, programy spedycyjno-trans-
portowe i pomoce dydaktyczne 
o wartości 210 304,00 zł.

Uczniowie otrzymają stypen-
dia stażowe za odbyte u partnera 
staże zawodowe w łącznej kwo-
cie 178 050,00 zł. Ponadto na-
uczyciele kształcenia zawodowe-
go podniosą swoje kwalifikacje 
podczas staży zawodowych reali-
zowanych u partnera. Jednocześ-
nie beneficjenci projektu będą 
uczestniczyć w warsztatach na 
wyższych uczelniach.

Należy podkreślić, że Styropia-
nex obejmie patronatem kieru-
nek kształcenia technik spedytor, 
a dla wszystkich nowoprzyjętych 
uczniów zaplanowane są miejsca 
w projekcie.

Dyrekcja ZSL dziękuje Radzie 
Powiatu Leżajskiego za  przyję-
cie uchwały zatwierdzającej pro-
jekt i zabezpieczającej wkład 
własny.

Andrzej Makówka

W ZSL rusza „Spedytor na maksa!”

Obok szkół w Niemczech, Wło-
szech, Norwegii i Portugalii, Ze-
spół Szkół Licealnych w Leżaj-
sku podjął współpracę z liceum 
w Holandii. W ramach współpra-
cy uczniowie ZSL będą nie tylko 
gościć w szkole grupę swoich ró-
wieśników, ale także sami wyja-
dą na kilkudniową wizytę studyj-
ną do partnerskiej szkoły celem 
poznania innowacyjnego modelu 
uczenia się, poszerzenia wiedzy 
kulturowej poprzez zwiedzanie 
atrakcji turystycznych oraz za-
kwaterowanie u rodzin goszczą-
cych a także rozwijania umiejęt-
ności językowych i kreatywnego, 
przedsiębiorczego myślenia. 

Przygotowania do wymiany 
poprzedziła wizyta delegacji na-
uczycieli z Holandii w ZSL –ko-
ordynatorów programu, którzy 
zwiedzili szkołę oraz spotkali 
się z dyrekcją szkoły i przedsta-
wicielami grona pedagogiczne-
go oraz młodzieży. Celem tej wi-
zyty było omówienie szczegółów 
współpracy oraz przygotowanie 
wymiany młodzieżowej. Podczas 
kilkudniowej wizyty goście zwie-

dzili również Leżajsk oraz Rynek 
Główny w Rzeszowie.

Programy międzynarodo-
wej wymiany kulturowej cieszą 
się wielką popularnością wśród 
młodzieży i są wspaniałą okazją 
do pokonania własnych słabo-
ści, nabycia wielu umiejętności 
i kompetencji, a przede wszyst-
kim nowych przyjaciół i niezapo-
mnianych wrażeń. 

Koordynatorami projektu 
z ramienia Zespołu Szkół Lice-
alnych w Leżajsku są: Bogusła-
wa Kotwica, Bogusław Majcher 
i Bożena Zawadzka.

B. Kotwica

Uczniowie Chrobrego od wielu lat aktywnie podnoszą kompetencje językowe oraz rozwijają 
umiejętności kreatywnego i przedsiębiorczego myślenia w ramach współpracy międzynarodo-
wej szkół partnerskich w różnych krajach Europy. 

Program międzynarodowej wymiany 
ZSL Leżajsk – Holandia
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Zespół Szkół Technicznych w LeżajskuZST
W LEŻAJSKU

Zmiany w szkolnictwie 
branżowym, przyjęcie do 
szkoły podwójnego rocz-

nika, to główne czynniki mające 
wpływ na organizację pracy Ze-
społu Szkół Technicznych w roku 
szkolnym 2019/2020. 2 wrześ-
nia naukę rozpoczęło w szkole 
1849 uczniów w 61 oddziałach, 
w tym 800 uczniów w klasach 
pierwszych. W tym roku popu-
larnością cieszyły się kierunki: 
technik informatyk, technik pro-
gramista, technik mechatronik, 
technik mechanik o specjalno-
ści obrabiarki sterowane nume-
rycznie. Duża liczba uczniów wy-
brała branżową szkołę I stopnia, 
chcąc zdobyć zawód, tak poszu-
kiwany na dzisiejszym rynku pra-
cy. Wprowadzone od 1 września 
zmiany w szkolnictwie, dają im 
możliwość kontynuowania na-
uki w 2-letniej branżowej szko-
le II stopnia, a po zdanym egza-
minie z kwalifikacji zawodowej, 
uzyskanie tytułu technika i zda-
nie matury.

Absolwenci szkoły podstawo-
wej rozpoczęli naukę w 5-let-
nim technikum. Nowa podstawa 
programowa w zawodzie, pro-
gramy nauczania przygotowa-
ne we współpracy z pracodaw-
cami są szansą dla młodych ludzi 
na zdobycie wiedzy potrzebnej 
do podjęcia studiów na kierun-
kach technicznych lub podjęcia 
pracy. Założeniem reformy jest 

kształcenie młodzieży w warun-
kach zbliżonych do warunków 
rzeczywistych. Dobra baza dy-
daktyczna, nowoczesne maszyny 
i urządzenia, jakimi dysponuje 
szkoła pozwolą spełnić to założe-
nie. Przygotowując się do zmian 
wprowadzanych reformą, szkoła 
już wcześniej podpisała porozu-
mienia o współpracy z pracodaw-
cami z Podkarpacia. Duży nacisk 
kładzie się na połączenie teorii 
z praktyką. Wymiernym rezul-
tatem takiej metody nauczania 
jest udział uczniów m.in. w Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Innowa-
cji Technicznych i Wynalazczo-
ści, w której, w mijającym roku 
szkolnym uczniowie zajęli pięć 
czołowych miejsc w różnych ka-
tegoriach, prezentując zaprojek-
towane i zbudowane przez siebie 
konstrukcje, a tym samym zdoby-
wając indeksy na uczelnie tech-
niczne w kraju.

Absolwenci szkoły podejmu-
ją studia na różnych kierunkach 
uczelni technicznych. Z myślą 

o nich, szkoła rozwija współpra-
cę z Politechniką Rzeszowską, 
z Wyższą Szkołą Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie pro-
wadząc klasy patronackie, orga-
nizując lekcje z pracownikami 
uczelni oraz zajęcia np. z mate-
matyki z pracownikami Politech-
niki.

Szkoła dba również o dobre 
przygotowanie do zawodu. Rea-
lizując projekty ze środków unij-
nych, stwarza młodzieży moż-
liwość zdobycia dodatkowych 
umiejętności i uprawnień zawo-
dowych potwierdzonych certy-
fikatami. W projekcie „Dobry 
start w zawodową przyszłość” 
2141 uczniów zdobyło dodatko-
we uprawnienia. Nowa podstawa 
kształcenia w technikach (zmia-
na wprowadzona reformą szkol-
nictwa branżowego) zakłada 
pulę godzin w końcowym cyklu 
kształcenia (klasa 4 i 5) na przy-
gotowanie ucznia do zdobycia 
dodatkowych umiejętności za-
wodowych, uprawnień oraz do-

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 
w Zespole Szkół Technicznychw Leżajsku,
a reforma szkolnictwa branżowego

Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, 
jeśli nie potrafisz znaleźć 
zastosowania dla tej wiedzy.

Paulo Coelho

datkowych kwalifikacji określo-
nych w Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji Rynkowych. 

Dyrekcja szkoły we współpracy 
z organem prowadzącym rozbu-
dowuje bazę lokalową, a powsta-
jący budynek oddany zostanie do 
użytku w październiku tego roku. 
Powstanie w nim m.in. centrum 
robotyki, gdzie uczniowie szko-
ły jak również chętni uczniowie 
szkół podstawowych będą mogli 
rozwijać swoje zainteresowania 
robotyką. 

Atutem szkoły jest wykwali-
fikowana kadra pedagogiczna, 
nauczyciele podnoszący swoje 
kompetencje zawodowe na spe-
cjalistycznych kursach i szko-
leniach, którzy zdobytą wiedzę 
przekazują swoim uczniom, dba-
jąc o ich wszechstronny rozwój. 
Zespół Szkół Technicznych roz-
wija kompetencje kluczowe i za-
wodowe swoich uczniów, two-
rzy warunki do rozwoju ich pasji 
i zainteresowań. Dzisiaj absol-
wenci szkoły są poszukiwani na 
rynku pracy i jesteśmy przekona-
ni, że szkoła jest zapleczem ka-
drowym dla rozwijających się na 
Podkarpaciu nowych technologii 
i przemysłu 4.0.

ZST

Powstajacy budynek zostanie oddany w październku
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Posumowanie pierwszego 
roku wspólnej pracy odbyło się 
podczas uroczystej akademii na 
terenie naszej szkoły. Uczniowie 
ugotowali „Ciasto przyjaźni” od-
śpiewaliśmy hymn projektu, jak 
również powspominaliśmy naj-
lepsze jego momenty. Poprzed-
ni rok był pracowity zarówno dla 
naszej placówki, jak i wszystkich 
pięciu partnerów. Zorganizowa-
liśmy pierwsze spotkanie w Pol-
sce podczas którego odbyła się 
międzynarodowa konferencja nt. 
e-Twinning – programu promu-
jącego projekty unijne i wspiera-
jącego rozwój nauczycieli i szkół 
na wielu płaszczyznach. Przepro-
wadziliśmy szkolenia metodycz-
ne nt. programów edukacyjnych 
realizowanych w naszej szkole 
m.in Apteczki pierwszej pomo-
cy psychologicznej, jak również 
spopularyzowaliśmy Metodę Do- 
brego Startu M. Bogdanowicz 
wykorzystywanej w pracy z dzieć-
mi z różnymi niepełnosprawnoś-
ciami. Odbyły się liczne konkur-
sy, zajęcia oraz dni tematyczne 
z udziałem naszych uczniów. 

W projekt zaangażowana była 
cała społeczność szkolna. Na-
uczyciele zaangażowani w pra-
ce zespołu ds. Erasmusa Plus 
zorganizowali lekcje pokazowe, 
dni międzynarodowe, warszta-
ty świąteczne, zajęcia plastycz-
ne i lekcje kulinarne. Podczas 
dni tureckich uczniowie posze-
rzyli swoją wiedzę na temat ma-
lowniczego kraju jakim jest Tur-
cja oraz wirtualnie zwiedzili 
Stanbuł. Dni włoskie były oka-
zją do zgłębiania wiedzy na te-
mat Włoch i ich pysznej kuch-
ni, jak również wspólnej zabawy 
przy włoskich przebojach. 

Dzięki realizacji projektu na-
uczyciele i uczniowie naszej pla-
cówki wyjechali na tygodniowe 
wyjazdy zagraniczne. W mar-
cu bieżącego roku czterosobo-

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana 
Pawła II w Leżajsku w roku 2019/2020 będzie konty-
nuował realizację dwuletniego projektu Erasmus plus, 
w którym uczestniczą partnerzy ze szkół w Turcji, Grecji, 
Rumunii, Litwy oraz Włoch.

wa delegacja nauczycieli wzię-
ła udział w szkoleniach w szkole 
tureckiej. Poznaliśmy metody 
pracy, jak również nowoczesne 
podejście do problemów związa-
nych z zaburzeniami zachowania 
u uczniów ze specjalnymi potrze-
bami. Zobaczyliśmy funkcjono-
wanie i specyfikę placówki spe-
cjalnej, poznaliśmy nowe metody 
pracy.

Kwietniowy wyjazd uczniów na 
egzotyczną Sardynię był dla nich 
niezwykłym przeżyciem, okazją 
do pierwszego lotu samolotem 
jak i pierwszej kąpieli w Morzu 
Śródziemnym. Podczas tego era-
smusowego tygodnia, uczniowie 
wzięli udział w zajęciach muzycz-
nych, artystycznych i teatralnych. 
Zdobyli także nowe doświadcz-
nia kulinarne, co dla przyszłych 
kucharzy jest niezwykle cenne 
w ich przyszłej pracy zawodowej. 
Zawarte przyjaźnie będą kon-
tynuowane w przestrzeni inter-
netowej w nadziei na następne 
spotkanie uczniów projektu Era-

smus Plus C.H.A.N.G.E., które 
odbędzie się w Rumunii. 

Projekt funkcjonuje w prze-
strzeni internetowej – ma swo-
ją stonę internetową, grupę Fa-
cebookową. Pod tym samym 
tytułem “Collaboration to Have 
New Abilities as New Goals of 
Education C.H.A.N.G.E” jest 
równocześnie realizowany pro-
jekt e-Twinning.

W tym roku szkolnym projekt 
zakłada szereg działań wyjaz-

dy nauczycieli i uczniów do Gre-
cji, Litwy oraz Rumunii. W maju 
2020 będziemy ponownie gości-
li wszystkich swoich partnerów 
w naszej placówce. Odpoczynek 
wakacyjny pozwolił nabrać no-
wej energii i chęci do realizacji 
projektu, zarówno uczniowie jak 
i nauczyciele z niecierpliwością 
oczekują na następne wydarze-
nia projektowe.

M. Pęcak

C.H.A.N.G.E 
– kolejne wyzwania przed SOSW
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Anna Korczyńska-Krysa to 
emerytowana nauczycielka pla-
styki, która swoje pierwsze za-
wodowe kroki stawiała w Szkole 
Podstawowej w Grodzisku Dol-
nym w roku szkolnym 1961/62. 
Była wówczas wychowawczynią 
klasy IIIb. To właśnie w związ-
ku z tym faktem na wieczór au-
torski zaproszone zostały m.in. 
osoby z tej klasy. Nieoczekiwane 
spotkanie po latach było dla tych 
osób ogromnie miłym i wzrusza-
jącym przeżyciem.

Artystka tworzy w wielu tech-
nikach, a jej prace odznaczają się 
bogatą tematycznie różnorodnoś-
cią. Jednak to natura – niezmier-
nie bogata w formie i kolorze – 
dostarcza jej niewyczerpanych 
motywów, zarówno w grafice, jak 
i malarstwie. Od jakiegoś czasu 
pani Anna zaczęła uprawiać też 
malarstwo użytkowe na tkaninie 
oraz pisać przepiękne, wzruszają-
ce wiersze. I właśnie w ten czwart-
kowy wieczór mieliśmy okazję ich 
posłuchać.

Czwartkowy wieczór ze sztuką
Bo piękno po to jest, by zachwycało.
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.

C. K. Norwid „Promethidion”

Osoby przybyłe 11 lipca na czwartkowy wieczór ze 
sztuką z pewnością nie wyszły zawiedzione. Uczestnicy 
spotkania mogli celebrować piękno w jego najwyższej 
odsłonie dzięki spotkaniu z poezją i malarstwem pani 
Anny Korczyńskiej-Krysy, któremu przyświecało hasło 
„Grodzisko – epilog i prolog”.

Wernisaż rozpoczął się od wy-
konania pieśni patriotycznych 
przez uczniów Szkoły Muzycznej 
w Leżajsku. Następnie zgroma-
dzeni wysłuchali prelekcji histo-
rycznej dr. Dariusza Półćwiartka 
„Zdrada Zachodu wobec Polski 
we wrześniu 1939 r. – w 80 rocz-
nicę agresji Niemiec i ZSRR na 
Polskę”.

Na zakończenie uczestnicy wy-
darzenia obejrzeli nowo otwar-
tą wystawę. Zostały na niej za-
prezentowane po raz pierwszy 
zbiory rodzinne m.in. ś.p. Zbi-
gniewa Larendowicza, Stanisła-
wa Chmury, leżajskich kolekcjo-
nerów m.in. Rafała Ciryta, Jacka 
Śliwińskiego, Krzysztofa Woj-
tanowicza, Bogumiła Pempu-

sia, Henryka Matuszka, Leszka 
Krupy, Członków Polskiego To-
warzystwa Numizmatycznego – 
koło w Leżajsku, Sarzyńskiego 
Stowarzyszenia Eksploracyjnego 
– Sarzyńscy Zwiadowcy Historii, 
pracowników Muzeum, Instytu-
tu Pamięci Narodowej Oddział 
w Rzeszowie oraz artefakty ze 
zbiorów własnych.

W uroczystości uczestniczy-
li: Starosta Leżajski Marek Śliż, 
który objął honorowym patrona-
tem ekspozycję, Członek Zarzą-
du Powiatu Leżajskiego Krzysz-
tof Trębacz oraz członek Rady 
Muzeum Ziemi Leżajskiej Sta-
nisław Chmura. W wydarzeniu 
udział wzięli współtwórcy wy-
stawy m.in. Rafał Ciryt, Krzysz-

Otwarcie wystawy „II WOJNA ŚWIATOWA NA ZIEMI LEŻAJSKIEJ”
3 września w Muzeum Ziemi Leżajskiej otwarto nową 
wystawę czasową pn. „II wojna światowa na ziemi le-
żajskiej”.

Wystawę można zwiedzać  do 17 listopada 2019 r.

tof Wojtanowicz, Jacek Śliwiń-
ski, przedstawiciele Sarzyńskiego 
Stowarzyszenia Eksploracyjnego 
– Sarzyńscy Zwiadowcy Histo-
rii, Członkowie Koła Polskiego 
Towarzystwa Numizmatyczne-

go – koło w Leżajsku, lokalni 
pasjonaci historii oraz młodzież 
z Zespołu Szkół Licealnych im. 
Bolesława Chrobrego w Leżaj-
sku.

MZL

Przed słuchaczami rozpostar-
ła się niewypowiedzianie barwna 
księga wspomnień i przeżyć – 
najpierw o Lwowie i czasach spę-
dzonego tam dzieciństwa, póź-
niej zaś o dawnych i niedawnych, 
ważkich wydarzeniach zapisa-
nych na kartach historii nasze-
go kraju i narodu. W poezji pani 
Anny na pierwszy plan wysuwa 
się tematyka religijna i patrio-
tyczna, ale nie brakuje też w niej 
refleksji i odniesień filozoficz-
nych do życia i wartości uniwer-

salnych. Wszystko to sprawia, że 
takiej poezji słucha się z zapar-
tym tchem i podąża za autorką 
„śladami słów”, które potrafią 
wzruszyć do głębi. 

Prezentacja wierszy wzboga-
cona została elementami muzy-
ki i śpiewu w wykonaniu Patry-
cji Wojnarskiej oraz duetu Joli 
i Wojtka Wołowców, co było ide-
alnym dopełnienie tego wyjątko-
wego wieczoru.

Małgorzata Burda-Król
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Wakacyjne zajęcia mu-
zealne dla dzieci do-
biegły końca. Był to 

mile spędzony czas, który wy-
wołał dużo uśmiechu i radości 
na dziecięcych twarzach. Dzie-
ci niejednokrotnie zaskoczyły 
wszystkich swoją wiedzą, pomy-
słowością i zdolnościami. Lekcje 
cieszyły się bardzo dużym zain-
teresowaniem, zarówno ze stro-
ny najmłodszych, jak i rodziców.

W trakcie zajęć dzieci wcie-
lały się m.in. w rolę poszukiwa-
czy skarbów. Podzielone zostały 
na dwie drużyny i przeszukiwały 
budynek muzeum od piwnic aż 
po dziedziniec. Pomocą służyła 
im mapa, jak również wskazów-

ki, otrzymane za wykonanie za-
dania i prawidłowe rozwiązanie 
zagadki.

Innego dnia czas dla dzieci 
upłynął pod znakiem ekspery-
mentów. Uczestnicy warsztatów 
wykonywali z dostępnych skład-
ników ciekawe doświadczenia. 
Dzięki nim dzieci zapoznały się 
z fascynującymi tajemnicami ota-
czającego nas świata.

Nie brakowało także warszta-
tów, w których dzieci przenosi-
ły się w świat letnich wędrówek 
– tych bliższych i dalszych. Roz-
mawiały o wymarzonych waka-
cjach, a także zajrzały do walizki 
pełnej wspomnień. Na warszta-
tach każde dziecko wykonywało 

własną pocztówkę, którą mogło 
wysłać najbliższym.

W trakcie wakacji jeden z dni 
poświęcony został książce. 
Wspólnie z prowadzącym zaję-
cia dzieci zastanawiały się nad 
zaletami czytania, a także nad 
tym, czy książka może być do-
brym sposobem na wakacyj-
ną nudę. Na zakończenie lekcji 
każdy uczestnik wykonał włas-
ną zakładkę do książki, która 
kształtem przypominała wybra-
ne zwierzę. 

Na wakacyjnych lekcjach nie 
brakowało także wyzwań. Każ-
dy z uczestników musiało przy-
gotować masę solną, z której na-
stępnie ulepił figurkę zwierzątka. 

Wykonane prace najmłodsi po-
malowali farbami i przyozdobili 
kolorowymi wstążkami.

Dla dzieci przygotowane rów-
nież zostały warsztaty „owiane 
tajemnicą”. Podczas zajęć dzieci 
zapoznały się z techniką „colla-
ge” oraz zasadami i materiałami 
potrzebnymi do jej wykonania. 
Na zakończenie każdy uczest-
nik wykonał swój mały „sekret”: 
podwodny świat lub wiosenną 
łąkę.

Muzeum Ziemi Leżajskiej 
dziękuje uczestnikom za wspól-
nie spędzony czas i zaprasza za 
rok.

MZL

dobiegły końca
Wakacyjne zajęcia muzealne 
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Druga część uroczystości mia-
ła miejsce w Muzeum Ziemi Le-
żajskiej, a otworzył ją występ pa-
triotyczny w wykonaniu uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Leżajsku, po czym 
zebrani wysłuchali prelekcji dr. 
Mirosława Surdeja z IPN oddz. 
w Rzeszowie nt. „Konspiracja 
Narodowa na Ziemi Leżajskiej 
w latach 1944-1947”. 

Po prelekcji zebrani zwiedzili 
nowo otwartą wystawę czasową 
„II wojna światowa na Ziemi Le-
żajskiej”. 

Wśród zaproszonych gości, 
którzy przybyli na wystawę zna-
leźli się: Wojewoda Podkarpa-
cki Ewa Leniart, przedstawiciel 
Marszałka Województwa Pod-
karpackiego Waldemar Szumny, 
Członek Zarządu Powiatu Leżaj-
skiego Krzysztof Trębacz, Prze-

70. rocznica tragicznej śmierci
Ludwika Więcława ps. „Śląski” oraz Edwarda Garbackiego ps. „Róża”
5 września odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę 
śmierci w ubeckiej katowni na Zamku Rzeszowskim Żołnie-
rzy Niezłomnych: ppłk. Ludwika Więcława ps. „Śląski” oraz 
plut. Edwarda Garbackiego ps. „Róża”. Uroczystość rozpo-
częła się mszą świętą w Sanktuarium Zwiastowania NMP 
w Leżajsku z udziałem pocztów sztandarowych wystawio-
nych m.in przez Jednostkę Strzelecką Strzelec 2035 z Leżaj-
ska oraz harcerzy z ZHP Hufiec Leżajsk.

wodniczący Rady Powiatu Leżaj-
skiego Adam Wylaź, Burmistrz 
Leżajska Ireneusz Stefański, ro-
dziny zamordowanych żołnie-
rzy m.in. Jacek Więcław syn ś.p. 
Ludwika Więcława ps. „Śląski”, 
członkowie Rady Muzeum Zie-
mi Leżajskiej, przedstawiciele 
instytucji publicznych, związków 
patriotycznych, historycznych 

oraz organizacji kombatanckich 
z całego województwa podkar-
packiego na czele z por. Hen-
rykiem Atemborskim. Ponadto 
w obchodach udział wzięła mło-
dzież z Zespołu Szkół Licealnych 
im. Bolesława Chrobrego w Le-
żajsku oraz Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. Tadeusza Kościusz-
ki w Leżajsku. 

 Patronat honorowy nad uro-
czystością sprawował Starosta Le-
żajski Marek Śliż oraz Burmistrz 
Leżajska Ireneusz Stefański. 

Organizatorami wydarzenia 
byli: Muzeum Ziemi Leżajskiej, 
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Leżajsku oraz ro-
dziny zamordowanych żołnierzy.

MZL

„Pacjentka” jest pierwsza powieścią Alexa Mi-
chaelidesa, scenarzysty filmowego z dyplomem 
z literatury angielskiej na słynnym Uniwersytecie 
Cambridge. Ma więc Michaelides nie byle jakie 
kompetencje, aby wykonywać zawód pisarza. I wy-
chodzi mu to nieźle, bo „Pacjentka” to kawał nie-
złej literatury rozrywkowej z uzasadnionymi ambi-
cjami na wyższą półkę. 

Zazwyczaj już po kilku kartkach wiemy, czy bę-
dzie chemia między nami a książką, czy nie. W „Pa-
cjentce” chemia działa już od pierwszej strony, 
a dzieje się tak za sprawą trafionego i sprawdzone-
go (choćby dawno temu przez Hitchocka) pomysłu 
na zawiązanie fabuły. Ów pomysł to wskazanie już 
w pierwszym zdaniu mordercy: „Alicia Berenson 
miała trzydzieści trzy lata, gdy zabiła męża.” Mamy 
zatem z głowy poszukiwanie odpowiedzi na pyta-
nie: kto zabił? Zamiast tego automatycznie prze-
stawiamy się na: dlaczego zabił? A raczej dlaczego 
zabiła? Kim zatem jest Alicia Berenson? Cenioną 
malarką, która wraz z mężem Gabrielem na przed-
mieściach Londynu wiedzie życie, jakiego każ-
dy może jej pozazdrościć. Kiedy Gabriel pewnego 
wieczoru wraca po pracy do domu, Alicia strzela 
do niego pięć razy i… przestaje mówić. A że jest 

ona jedyną osobą, która może wyjaśnić, co się wy-
darzyło tamtego wieczoru, trafia – mimo ewiden-
tnej winy – do specjalnego ośrodka psychiatrycz-
nego Grove. 

Po sześciu latach od osadzenia tam Alicii pracę 
w ośrodku rozpoczyna psychoterapeuta Theo Fa-
ber. Theo wydaje się zafascynowany postacią Ali-
cii i jej historią. Robi wszystko, co w jego mocy, 
aby dotrzeć do pacjentki i sprawić, żeby się przed 
nim otworzyła, a także, aby rozwikłać zagadkę 
śmierci Gabriela. Poznając pacjentkę, psychote-
rapeuta nieoczekiwanie odnajduje coraz więcej 
podobieństw w ich losach, począwszy od trauma-
tycznego dzieciństwa. Dokąd zaprowadzą go te 
rozmowy i co się stanie, jeśli Alicia wreszcie za-
cznie mówić? Zakończenie to prawdziwe crème 
de la crème tego świetnego thrillera. Warto wspo-
mnieć, że dużym atutem powieści jest również war-
stwa psychologiczna, w budowaniu której dużą rolę 
odegrało zapewne to, że Michaelides posada rów-
nież dyplom z psychoterapii. Jesień już w progu 
i więcej czasu spędzimy w domu, więc dobre lektu-
ry mile widziane. A „Pacjentka” właśnie do takich 
się zalicza. Polecamy.

NN

POWIATOWY REGAŁ KSIĄŻKOWY POLECA
PACJENTKA,

ALEX 
MICHAELIDES
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Rozpoczęła się mszą świętą 
koncelebrowaną, która została 
odprawiona w kościele pw. Świę-
tej Trójcy w Leżajsku, pod prze-
wodnictwem ks. bp. dr. Edwar-
da Frankowskiego. Zebranych 
serdecznie powitał ks. dziekan 
Marek Cisek, proboszcz leżaj-
skiej parafii, który wyraził radość 
i uznanie dla osób zaangażowa-
nych w studium. 

Zasadnicza część uroczystości 
inauguracyjnej odbyła się w Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej, gdzie 
zgromadziło się liczne grono słu-
chaczy i zaproszonych gości. Tu 
nastąpiło oficjalne powitanie 
uczestników, wykładowców oraz 
osób zaproszonych. Wśród przy-
byłych byli obecni m.in.: asystent 
marszałka Województwa Pod-
karpackiego Władysława Orty-
la Jan Sołek, Burmistrz Leżajska 
Ireneusz Stefański, Przewodni-
czący Rady Miasta Jerzy Jarosz, 
Wójt Gminy Grodzisko Dolne 
Jacek Chmura.

Uroczyste „Gaudeamus igitur” 
zaintonował utytułowany chór 
żeński BELCANTO z leżajskie-
go liceum, pod kierunkiem Bar-
bary Kuczek. Artyści zaprezen-
towali także dwie inne pieśni, tj. 
„Biały krzyż” i wokalną wersję 
„Pożegnanie ojczyzny” Michała 
Kleofasa Ogińskiego. 

Marszałek województwa, gra-
tulując cennej inicjatywy, wyraził 
w swoim przesłaniu nadzieję, że 
Uniwersytet pozwoli pogłębiać 
wiedzę i zainteresowania słucha-
czy, odnaleźć pasje, poszerzyć 
intelektualne horyzonty, pogłę-
bi poczucie duchowej wspólnoty 
i satysfakcji z jej budowania.

Formalnego otwarcia funkcjo-
nowania uczelni dokonał prof. 
dr hab. Oktawian Roman Jusiak 
OFM, rektor Uniwersytetu Pe-
regrini. Powitał wszystkich P.T.  
Gości, szczególnie profesorów, 
którzy zgodzili się wygłosić pre-
lekcję, a także ks. dziekana Mar-

UNIWERSYTET PEREGRINI 
rozpoczął swoją działalność

Wielu mieszkańców ziemi leżajskiej z niecierpliwością 
oczekiwało inauguracji Uniwersytetu Peregrini, którego 
powstanie oficjalnie zapowiedziano w lipcu br. Uroczy-
stość odbyła się 7 września i miała niezwykle podniosły 
charakter.

ka Ciska i bardzo zasłużonego 
ks. Szymona Nosala z Gwizdo-
wa. W słowie wstępnym z wiel-
kim uznaniem odniósł się do 
środowiska lokalnego i konkret-
nych osób, które zaangażowa-
ły się w utworzenie tego rodzaju 
ośrodka edukacyjnego w Leżaj-
sku. Zwrócił uwagę na znaczenie 
powołanego w tym celu Stowa-
rzyszenia Peregrini. Podkreślił, 
że ta bardzo pożyteczna, społecz-
na inicjatywa edukacyjna mo-
gła się urealnić poprzez otwar-
tość na nią Starosty Leżajskiego 
Marka Śliża. Prelegent – nawią-
zując do sformułowania wielkie-
go filozofa św. Tomasza z Akwi-
nu, który napisał: W każdej duszy 
jest pragnienie sensu i szczęścia 
– wyraził przekonanie, że właś-
nie potrzeba szukania mądrości 
i właściwego sensu życia, zainspi-
rowała osoby ze Stowarzyszenia 
Peregrini do tworzenia w Leżaj-
sku edukacji dla wszystkich. 

Zasadniczy wykład inaugura-
cyjny pt. Chrześcijanin a zagroże-
nie współczesnego świata, wygło-
sił ks. dr bp Edward Frankowski. 

Następny wykład dotyczył  
zagadnień światopoglądowych 
(W trosce o racjonalny świato-
pogląd). Problem ten omówił 

prof. dr hab. Włodzimierz Dłu-
bacz (kieruje Katedrą Filozofii 
Boga na Wydziale Filozofii KUL 
Jana Pawła II oraz Studium Fi-
lozoficzno-Etyczno-Społecznym 
przy Polskiej Misji Katolickiej 
w Paryżu). Ostatni referat – pt.: 
Uniwersytety ludowe jako czyn-
nik integralnego rozwoju osoby 
i wspólnoty – wygłosił prof. An-
drzej Juros (psycholog, socjo-
log, filozof, wieloletni pracow-
nik KUL, aktualnie zatrudniony 
w Instytucie Filozofii i Socjolo-
gii, Uniwersytetu Marii Skłodow-
skiej-Curie).

Wszystkie wygłoszone wykła-
dy wzbudziły głębokie zaintere-

sowanie słuchaczy. Wyrażano 
opinię o potrzebie kontynuo-
wania takich spotkań. Jest spo-
łeczne oczekiwanie na pogłębia-
nie wiedzy w wielu dziedzinach, 
w odniesieniu do różnych aspek-
tów życia. 

W podsumowaniu sesji orga-
nizator zajęć podkreślił, że głów-
nym ich celem jest popularyzacja 
wiedzy, inspirowanie do integral-
nego rozwoju osobowego słucha-
czy, rozwijanie aktywności kultu-
rowej i społecznej mieszkańców 
regionu. Przedstawiciel Uniwer-
sytetu zaprosił do udziału w ko-
lejnych planowanych zajęciach. 

UP

Planowane zajęcia:
Październik (5.10.2019): 

– o. prof. dr hab. Oktawian Roman Jusiak – Wertykalny i horyzontalny aspekt religii. 
– ks. mgr Maciej Gierula (Administracja Apostolskiej dla Katolików na Kaukazie, założyciel Fundacji 
Pro Spe = Ku nadziei), Chrześcijaństwo w praktyce

Listopad (6.11.2019): 
Dla słuchaczy Uniwersytetu Peregrini i osób zainteresowanych formacją religijną Teatr im. Wandy 
Siemaszkowej z Rzeszowa wystawi – w dniu 6 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku – 
sztukę pt.: SERCE BEZ GRANIC. Jest to historia życia i pobytu w niemieckim obozie zagłady ks. kard. 
Stefana Kozłowskiego.

Grudzień (7.12.2019): 
– prof. dr hab. Wanda Franciszka Wawro, Kultura, dziedzictwo narodowe i kapitał kulturowy rodziny, 
jako czynniki rozwoju jednostki i społeczeństwa.

UNIWERSYTET PEREGRINI 
rozpoczął swoją działalność
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VII edycja międzynarodowe-
go turnieju karate Polish Kara-
te Tournament „7 th TATARIA 
CUP” rozegrana 8 czerwca 2019 
roku w hali sarzyńskiego MO-
SiR-u zgromadziła ponad 200 
karateków z terenu całej Polski 
oraz Łotwy, Rumunii i Ukrainy. 
Honorowym patronatem „TA-
TARIĘ Cup” objęli: Wojewo-
da Podkarpacki Ewa Leniart, 
Marszałek Województwa Pod-
karpackiego Władysław Ortyl, 
Starosta Leżajski Marek Śliż, 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna Andrzej Rychel oraz 
Poseł na Sejm RP Jerzy Paul. 
Sędzią głównym turnieju był shi-
han Paweł Juszczyk, a technicz-
nym – sensei Tomasz Mendoń. 
Po oficjalnym otwarciu, którego 
dokonał Poseł na Sejm RP Jerzy 
Paul w obecności Burmistrza 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 
Andrzeja Rychla oraz Prezesa 

LKKK Mirosława Hołdy i shi-
han Dariusza Burdy rozpoczę-
ła się rywalizacja zawodników 
na trzech matach tatami. Zawo-
dy odbywały się w formule kata 
i kumite semi contact według 

przepisów światowej organizacji 
karate WKB. Rywalizacja od-
bywała się na bardzo wysokim 
poziomie. Wszyscy zawodnicy 
pokazali bardzo dobre przygo-
towanie do turnieju. Można było 

7TH TATARIA CUP
zobaczyć wiele widowiskowych 
i efektownych walk. Zawodnicy 
Leżajskiego Klubu Kyokushin 
Karate wywalczyli drużynowo 
pierwsze miejsce. Drugie miej-
sce w klasyfikacji drużynowej za-
jął SKSW „Kyokushin-Karate” 
Skarżysko-Kamienna, a trzecie 
WKB Łotwa z Salaspils. Nagro-
dy zwycięzcom poszczególnych 
kategorii wręczali Prezes LKKK 
i BC shihan Sławomir Dubiel 
z Bielska Białej.

Klub składa serdeczne po-
dziękowania gościom, którzy 
przybyli na organizowany tur-
niej oraz wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania 
i sprawnego przebiegu wyda-
rzenia, w szczególności: Miastu 
i Gminie Nowa Sarzyna, dzia-
łaczom, sędziom, obsłudze me-
dycznej, władzom samorządo-
wym, sympatykom i kibicom.

LKKK

Turniej odbył się w niedzielny 
poranek 4 sierpnia. Udział w nim 
wzięło 25 wędkarzy, w tym trzech 
juniorów. Połów odbywał się na 
dwie wędki metodą dowolną 
z wyłączeniem spinningu. Staro-
sta ufundował cztery puchary: za 
trzy pierwsze miejsca oraz jeden 
w kategorii junior. Po czterogo-
dzinnej rywalizacji miejsca na 
podium zdobyli wędkarze z gro-
dziskiego koła wędkarskiego.

Zawodnikom wręczył pucha-
ry Starosta Leżajski Marek Śliż, 
po czym odbyło się wspólne gril-
lowanie. 

Andrzej Sigda

Zawody wędkarskie 
o Puchar Starosty Leżajskiego

1 miejsce  
– Marek Chmiel – 6640 pkt

2 miejsce  
–Sławomir Buszta – 4040 pkt

3 miejsce  
– Stanisław Czop – 4000 pkt

W kategorii junior puchar zdobył:
1 miejsce  

– Bartłomiej Ner – 4540 pkt

Tradycyjnie zawody węd-
karskie o Puchar Starosty 
Leżajskiego odbyły się nad 
zbiornikiem wodnym „Czy-
ste” w Grodzisku Dolnym, 
a ich organizatorem było 
Koło Wędkarskie nr 37 
„Pstrąg” w Grodzisku Dol-
nym. 

Zarząd Koła Wędkarskiego nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym  
składa serdeczne podziękowania  

Powiatowi Leżajskiemu za ufundowanie pucharów.
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8 lutego br. koło wzięło udział w Przeglądzie Zespołów Tańca 
Sportowego „Zapasy Taneczne Nisko 2019”. Impreza odbyła się już 
po raz 14. i przyciągnęła rekordową liczbę 39 zespołów. W zmaga-
niach rywalizowały cheerleaderki, mażoretki oraz zespoły show dan-
ce. Koło reprezentowała grupa gimnastyczna juniorek, które zajęły 
II miejsce w kategorii cheerleaderki oraz kadetek, które otrzymały 
wyróżnienie.

W dniach 23-24 marca w Świerzowej Polskiej odbył się III Dziecię-
cy i Młodzieżowy Konkurs Tańca „Taneczne Talenty”. Zawodnicz-
ki „Lilii” startowały w czterech kategoriach reprezentując ZSP nr 2 
w Leżajsku oraz CSWiS w Leżajsku.

Wyniki:
III miejsce – Junior Piramidy CSWiS w Leżajsku
III miejsce – Cadet Piramidy CSWiS w Leżajsku

I miejsce – Skrzaty Cheerleading CSWiS w Leżajsku
I miejsce – Cadet Cheerleading  ZSP nr 2 w Leżajsku
II miejsce – Junior Cheerleading ZSP nr 2 w Leżajsku 

I miejsce i GRAND PRIX – w duecie CSWiS w Leżajsku

Na początku czerwca w Krzywiniu odbyły się Mistrzostw Polski 
Mażoretek, które zgromadziły na starcie kilkaset zawodniczek i kil-
kadziesiąt formacji mażoretek z całego kraju.

W tym gronie prym wiodły, debiutujące w imprezie tej rangi, 
przedszkolaki. Wysokie lokaty osiągnęły także kadetki i juniorki sku-
pione w szeregach grupy” Lilia Leżajsk”. Podopieczne instruktorek: 
Lilianny Dziki, Kamili Kisielewicz, Julii Tofilskiej aż sześciokrotnie 
stawały na podium uzyskując tym samym nominację na Mistrzostwa 

Europy IAM, które już w sierpniu odbędą się na Węgrzech w mie-
ście Gyor.

Wyniki:
I miejsce w Mistrzostwach Polski Mażoretek  

w kategorii POM POM SCENA – Skrzaty
I miejsce w Mistrzostwach Polski Mażoretek  
w kategorii POM POM PRZEMARSZ – Cadet

IV miejsce w Mistrzostwach Polski Mażoretek  
w kategorii POM POM SCENA – Cadet

II miejsce w Mistrzostwach Polski Mażoretek  
w kategorii POM POM PRZEMARSZ – Junior

III miejsce w Mistrzostwach Polski Mażoretek  
w kategorii POM POM SCENA – Junior

II miejsce w Mistrzostwach Polski Mażoretek  
w kategorii POM POM – Solo 

III miejsce w Mistrzostwach Polski Mażoretek  
w kategorii POM POM miniformacja Cadet

IV miejsce w Mistrzostwach Polski Mażoretek  
w kategorii POM POM miniformacja Junior

Władze koła dziękują sponsorom za wsparcie finansowe: Miastu 
Leżajsk, Powiatowi Leżajskiemu, Dyrektorowi ZSP nr 2 w Leżajsku, 
Gminie Kuryłówka i Gminie Leżajsk, Bankowi Spółdzielczemu, PSS 
SPOŁEM w Leżajsku, Firmie Auto-Bajex, Gabinetowi Stomatolo-
gicznemu SMILE, Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz. Szczególne 
podziękowania należą się rodzicom za współpracę i pomoc.

Taneczne zmagania „Lilii”
Od początku roku Koło Gimnastyczne „Lilia”, które zrzesza młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 
w Leżajsku oraz leżajskiego Centrum Sztuk Walki Sportu aktywnie rozwija swoją działalność, zatem nadszedł 
czas na małe podsumowanie.

LD
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Srebrny medal Malwina wy-
walczyła w jeździe indywidual-
nej na czas na dystansie 10 km, 
przegrywając zaledwie o 2 se-
kundy z zawodniczką z Kalisza. 
Dzień później odbył się wyścig ze 
startu wspólnego na dystansie 60 
km. Malwina była bardzo dobrze 
przygotowana do tych mistrzostw 
i w pełni się zrewanżowała zdo-
bywając tytuł Mistrzyni Polski 

na 2019 r. Zawodniczka ostat-
nie dwa kilometry przejechała 
bardzo czujnie na czele peleto-
nu. Końcówka wyścigu przebie-
gała na ostrych zakrętach i kost-
ce brukowej, ale nawet w takich 
warunkach Malwina nie dała się 
zaskoczyć rywalkom, wygrywając 
bardzo pewnie.

Zawodniczka „Azalii” tryum-
fowała również w finale Ogól-

MALWINA MUL ponownie sięgnęła po kolarskie złoto

W lipcu w Strzelcach Krajeńskich odbył się finał Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostwa Polski 
w kolarstwie szosowym w kategorii junior i juniorka 
młodsza, podczas którego znakomicie zaprezentowała 
się zawodniczka Klubu Sportowego Smak Górno-Polit-
no Azalia Brzóza Królewska Malwina Mul, zdobywając 
dwa medale Mistrzostw Polski.

W dniach 27-29 czerwca 
w Pradze odbyły się Mistrzostwa 
Europy Karate Shinkyokushin 
U16, U18, U21 i Open Senio-
rów, w których udział wzięło 470 
zawodników z 24 krajów. Awans 
do reprezentacji Polski nasi za-
wodnicy otrzymali, wygrywając 
kwalifikacje w styczniu w Turku.

Wielotygodniowe przygotowa-
nia zawodników z CSWiS w Le-
żajsku przyniosły 2 brązowe me-
dale. Aleksandra Kula zdobyła 
III miejsce w kategorii kumite ju-
nior do 50 kg. Patryk Marcinow-
ski zajął III miejsce w kategorii 
kumite młodzieżowiec do 85 kg, 
a Norbert Stachowiak w katego-

rii kumite kadet zakończył walki 
w ćwierćfinale.

Był to ostatni turniej karate, 
w którym zawodnicy klubu star-
towali przed wakacjami. Teraz 
czeka ich zasłużony odpoczy-
nek.. Reprezentacja Polski zdo-
była w sumie 23 medale na ME.

Udział w ME był możliwy dzię-
ki wsparciu finansowemu Powia-
tu Leżajskiego, firmy Polenergia 
Elektrociepłownia Nowa Sarzy-
na, Altechcom Polska Andrzej 
Smycz oraz Cyprys II, za które 
władze klubu serdecznie dzięku-
ją.

AD
www.csw.net.pl

CSWiS na Mistrzostwach
Europy w Pradze

nopolskiej Olimpiady Młodzieży 
i Mistrzostw Polski w kolarstwie 
górskim MTB, w kategorii ju-
nior i juniorka młodsza, który 
odbył się w Gorzowie Wielko-
polskim. Na bardzo wymagającej 
trasie Malwina Mul wyprzedziła 
drugą zawodniczkę o ponad jed-
ną minutę i nie miała sobie rów-
nych w jeździe po złoto. Bardzo 
dobrze wypadła również jej kole-
żanka z drużyny Natalia Muskus, 
która uplasowała się na 6. miej-
scu. W kategorii chłopców Niko-
dem Piersiak zajął 24. pozycję. 

Warto wspomnieć również 
o wyścigu kolarskim, który od-
był się w Kościelisku koło Zako-
panego. Wyścig zaliczany jest do 

Mini Tour de Pologne na 2019 r., 
a wzięła w nim udział inna za-
wodniczka „Azalii” Joanna Mu-
skus, która pojechała w między-
narodowej grupie uczestniczek 
(około 60) i zajęła drugie miej-
sce przegrywając z zawodnicz-
ką z Gliwic o niespełna 50 cm. 
Jest to największy dotychczaso-
wy sukces Joanny.

Zarząd Klubu dziękuje spon-
sorom: Gminie Leżajsk, Po-
wiatowi Leżajskiemu, Zakłado-
wi Mięsnemu Smak Górno oraz 
ZPOW Hortino w Leżajsku za 
wsparcie finansowe, bez którego 
osiąganie tak wysokich wyników 
nie byłoby możliwe.

Stanisław Zygmunt
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IMPREZY KULTURALNE – październik
WYSTAWA CZASOWA 

„II WOJNA ŚWIATOWA NA ZIEMI LEŻAJSKIEJ”
Termin: październik-listopad
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej
Organizator: MZL
Opis: Wystawa otwarta, przygo-
towana przez MZL w związku 
z przypadającą na bieżący rok 80. 
rocznicą wybuchu II wojny świa-
towej. 
Na wystawie zaprezentowane zo-
stały po raz pierwszy zbiory ro-
dzinne m.in. ś.p. Zbigniewa La-
rendowicza, Stanisława Chmury, 
Instytutu Pamięci Narodowej Od-
dział w Rzeszowie, leżajskich ko-
lekcjonerów, m.in. Rafała Ciry-
ta, Jacka Śliwińskiego, Krzysztofa 
Wojtanowicza, Bogumiła Pem-
pusia, Henryka Matuszka, Leszka Krupy, Członków Polskiego To-
warzystwa Numizmatycznego – koło w Leżajsku, Sarzyńskiego Sto-
warzyszenia Eksploracyjnego – Sarzyńscy Zwiadowcy Historii, 
pracowników muzeum oraz artefakty ze zbiorów własnych. Wystawę 
można odwiedzać do 17 listopada 2019 br.

AKADEMIA CZYTANIA – ZAJĘCIA DLA DZIECI
Termin: październik, w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 
15.00 do 16.30
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: Od jesieni w bibliotece odbywać się będą indywidualne zajęcia 
dla dzieci doskonalące sztukę czytania. Akademia Czytania skiero-
wana jest do uczniów w wieku od 6 do 8 lat

KINO NA ANTRESOLI
Termin: 8 i 21 października o godz.19.00, ul. Mickiewicza 65 (Filia 
Biblioteki Publicznej) 
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku 
Opis: Zapraszamy na filmy autorskie (reżyserskie), kino alternatyw-
ne z różnych okresów.

BARWY JESIENI – PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
Termin: 16 października w godzinach 16.30-18.00
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.

OBCHODY XIX DNIA PAPIESKIEGO W DĘBNIE
Termin: 16 października 
Miejsce: Kościół Parafialny w Dębnie
Organizator: Ośrodek Kultury w Dębnie
Opis: Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu grup i solistów działa-
jących w Dębnie, poświęcony pamięci Świętego Jana Pawła II. 

POWIATOWE PREZENTACJE KULTURALNE DZIECI I MŁODZIEŻY 
– SARZYŃSKA JESIEŃ 2019

Termin: 18-25 października
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

JUBILEUSZ 45-LECIA ISTNIENIA ZESPOŁU REGIONALNEGO 
„GRODZISZCZOKI”

Termin: 9 października
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Podsumowanie konkursu plastycznego dla oddziałów przed-
szkolnych z terenu gminy Grodzisko Dolne. Wszystkie dzieci mają oka-
zję obejrzeć widowisko sceniczne przygotowane specjalnie dla nich.

Termin: 19 października 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: W roku bieżącym Zespół Regionalny „Grodziszczoki” świętu-
je Jubileusz 45-lecia istnienia i działalności artystycznej. 

GIEŁDA STAROCI
Termin: 26 października w godzinach 8.00-12.00
Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Wszyscy fascynaci staroci i kolekcjonerzy, a także i ci, którzy 
po prostu chcą kupić coś starego, niepowtarzalnego i ładnego zara-
zem, będą mieli znów okazję do zakupów. Wszystko za sprawą gieł-
dy staroci.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA BOOGIE WOOGIE 
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY LEŻAJSK 

KRZYSZTOFA SOBEJKI I STAROSTY LEŻAJSKIEGO MARKA ŚLIŻA 
Termin: 27 października 
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: ULKS Maraton Boo-
gie, GOK, ZS w Giedlarowej, Gmi-
na Leżajsk, Powiat Leżajski
Opis: Taneczne show, które będzie 
można zobaczyć w trakcie turnieju 
to specjalnie stworzone choreogra-
fie mistrzowskich par boogie woogie zapraszanych na festiwal z kraju 
i zagranicy. W turnieju wystąpią także przedstawiciele zespołu Mara-
ton Boogie z Giedlarowej.
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Katar
Doha

cz. 1

Turysta nie wie gdzie był, po-
dróżnik nie wie dokąd zmierza. 
Słowa amerykańskiego powieś-
ciopisarza i podróżnika Paula 
Teroux, doskonale obrazują na-
szą przygodę z Dohą, stolicą Ka-
taru. Kiedy wertowaliśmy oferty 
lotów na Sri Lankę i Malediwy, 
nasi znajomi podsunęli nam cie-
kawy pomysł, z którego z powo-
dzeniem kilka tygodni wcześniej 
skorzystali. Kupując bilet lotni-
czy w Qatar Airways z przesiadką 
powyżej 12 godzin w Doha, prze-
woźnik wraz z katarską izbą tury-
styczną zapewnia bezpłatny noc-
leg w pięciogwiazdkowym hotelu. 
Po tej informacji, wszystko zawi-
rowało w naszych lotniczych pla-
nach. Kilka godzin później rezer-
wujemy bilety, wydawać by się 
mogło, w najgorszej możliwej op-
cji. 19 godzin przerwy pomiędzy 
lotami. Po chwili, podając numer 
lotu, rezerwujemy pokój w luksu-
sowym hotelu. Katarska promo-
cja okazała się skuteczna. Dwóch 
turystów więcej odwiedzi Katar 
– jedno z najbogatszych państw 
świata.

Do Kataru lecimy z Maledi-
wów. Późnym wieczorem opusz-
czamy – o dziwo – burzowe Male, 
stolicę Malediwów. Jednak to nie 
koniec naszej przygody. 

Jeszcze kilka minut oczeki-
wania, ostatnie sprawdzanie bi-
letów i lotniskowym autobusem 
podjeżdżamy pod samolot. A na 
horyzoncie ciemne, złowrogie 
chmury, przeszywane światłem 
piorunów. Z niepokojem wcho-
dzimy na pokład. Wewnątrz nie 
mniej tajemnicze zjawisko. Kłę-
by pary wydobywają się znad 
górnych półek. Na szczęście – 
zdążyliśmy już o tym przeczytać 
– to nie dym, a mgła wytworzona 
przez pokładowy system klimaty-
zacji. Urządzenie w dużej mierze 
uzależnione jest od warunków 
atmosferycznych, a pojawiająca 
się mgła to efekt dużej wilgotno-
ści powietrza na zewnątrz, które 
dodatkowo jest schładzane. 

Wzbijamy się w powietrze. Po-
zostawiamy za sobą rozświetlo-

ne wyspy, na których spędziliśmy 
kilka niezapomnianych dni. Wy-
godnie rozsiadamy się na wol-
nych fotelach. Przed nami bli-
sko 5 godzin lotu. Może uda 
nam się zagiąć czasoprzestrzeń 
i zasnąć choć na chwilę. To nie-
zwykle cenna umiejętność osób 
przemierzających świat, której 
nieustannie się uczymy. Niestety 
z miernym skutkiem.  

Katarskie linie lotnicze uzna-
wane są za jedne z najlepszych na 
świecie. Tytuł zobowiązuje, a więc 
z ciekawością spoglądamy na ser-
wowane menu. Naszą uwagę 
szybko przykuwają sztućce – me-
talowe! Gdzie przepisy zabrania-
jące wnoszenia ostrych narzędzi 
na pokład? Pamiętam jak zabra-
no nam pilnik do paznokci i me-
talową kartę-niezbędnik, który na 
krawędzi miał coś, co przypomi-
nało ząbkowany, tępy nóż. Trze-
ba jednak przyznać, że posiłek 
spożywany metalowymi, a nie pla-
stikowymi sztućcami nabiera wy-
kwintności. Co do menu – rzecz 
gustu. Do wyboru danie mięsne 
i wegetariańskie. Od lat preferu-
jemy loty samolotami rejsowymi. 
Tutaj w cenie biletu są przyzwoite 
posiłki – czasami dwa – przekąs-
ki i napoje, o których możemy po-
marzyć w lotach czarterowych lub 
tanich liniach. Po jedzeniu i upor-
czywym przeszukiwaniu propo-
zycji filmowych na ekranach mo-
nitorów – udało się. Zmęczenie 
i przygaszone światła pozwoliły 
nam przymknąć oczy na kilka go-
dzin.

Przelatujemy nad Morzem 
Arabskim, Omanem i Zjedno-
czonymi Emiratami Arabskimi. 

Poruszeni delikatnymi wibra-
cjami, podnosimy powieki. Sa-
molot zniża lot przebijając się 
przez gęste chmury. Przez zro-
szone szyby, spoglądamy na poły-
skujące statki oczekujące na wej-
ście do portu. 

Po chwili, lądujemy na sztucz-
nie usypanej wyspie, na której 
zbudowano nowe lotnisko – Ha-
mad International Airport Doha. 
Sprawna kontrola naszych do-
kumentów i jesteśmy w jednym 
z najmniejszych, a jednocześnie 
najbogatszym państwie na świe-
cie. Ponoć szejkowie nie znają 
granic i chcą uczynić z Dohy naj-
piękniejsze i najbogatsze miasto 
świata, czego przykładem jest to 
lotnisko. To nie tylko przestrzeń 
i przepych. Inwestorzy starali się 
w jego wnętrza wpleść również 
sztukę islamską i sztukę użytko-
wą. I tak, poza licznymi restaura-
cjami, sklepami i przestrzenią do 

odpoczynku, znajdziemy również 
plac zabaw, przestrzeń telewizyj-
ną i rodzinną oraz nowoczesną 
i efektowną linię automatycznej 
kolejki. Co nas jeszcze zdziwiło 
obok sklepu jubilerskiego? Sklep 
z alkoholem w muzułmańskim 
kraju (jak się okazuje na lotni-
sku jest to możliwe) i najdroższy 
alkohol jaki widzieliśmy – cena 
6446 dolarów za 0,7 l. Jak obli-
czyliśmy, kieliszek takiego trun-
ku, kosztuje 1700 zł! To musi ła-
skotać podniebienie.

Jest północ. Udaje nam się 
jednak znaleźć autobus do cen-
trum miasta. To jedna z nielicz-
nych linii autobusowych w mie-
ście. Kiedy chcemy kupić bilet 

Al Corniche – główna ulica miasta i latarnie zmieniające kolor

Główna hala lotniska Automatyczna kolejka na lotnisku

Imponująca cena

Nasz pokój

https://www.qatarairways.com/en/homepage.html?cid=DMALL171790&a_aid=tradetracker
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tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

You Tube – niezwykly swiat 

(10 riali katarskich za osobę – 
około 10 zł) słyszymy – later. Ok 
– nie nalegamy.

Po chwili wjeżdżamy na głów-
ną trasę miasta – Al Corniche, 
biegnącą wzdłuż zatoki, spinają-
cą główne atrakcje miasta.

Jak mówią katarscy szejkowie 
– tutaj nie ma rzeczy niemożli-
wych, czego dowodem jest orga-
nizacja mistrzostw świata w piłce 
nożnej w 2022 roku – specjalnie 
dla Kataru przesunięto termin 
wydarzenia na zimę, ze wzglę-
du na potworne upały panujące 
w lecie, sięgające nawet 50 stopni 
Celsjusza. Z tej okazji budowane 
są klimatyzowane stadiony, linie 
kolejowe oraz metro – od razu 3 
linie, specjalnie dla kibiców i tu-
rystów, którzy odwiedzą miasto. 
Mieszkańcom metro nie jest po-
trzebne – poruszają się własnymi 
samochodami lub państwowymi 
taksówkami. Nieliczne autobu-
sy w mieście wykorzystywane są 
głównie przez imigrantów. Ale 
czy po wizycie w Dubaju – Doha, 
może nas jeszcze zaskoczyć? Zo-
baczymy.

 Katar to księstwo (emirat) po-
łożony na pustynnym półwyspie. 
Emir pełni tutaj władzę abso-

lutną, nie ma tu parlamentu ani 
partii politycznych. Większość 
dóbr należy do państwa – łącz-
nie z lotniskiem w Dosze i na-
rodowymi liniami lotniczymi 
Qatar Airways. Obywatele Ka-
taru stali się najbogatszym spo-
łeczeństwem na świecie ze wzglę-
du na odkryte w 1939 r. złoża 
ropy naftowej, a w 1971 r. zło-
ża gazu ziemnego. Katarczyków 
jest niewielu, jedynie ok. 350 tys. 
Rdzennym obywatelom państwo 
zapewnia niemal wszystko. Bez-
płatne mieszkania, pomoc spo-
łeczną, służbę zdrowia i edu-
kację, a nawet wodę, gaz i prąd 
– mimo że Katarczycy nie pła-
cą podatków ani żadnych skła-
dek socjalnych. Jednak nikt uro-
dzony poza rdzennymi rodami 
katarskimi nie ma i nie dosta-
nie obywatelstwa tego kraju. Na-

wet małżeństwo z Katarczykiem 
nie uprawnia do zostania oby-
watelem Kataru. Katarczycy nie 
muszą dużo pracować i zajmują 
głównie najwyższe, reprezenta-
cyjne stanowiska w firmach. Aby 
przedsiębiorstwo mogło działać 
na rynku katarskim, musi mieć 
51 proc. udziałów w rękach oby-
watela tego kraju. Co ciekawe – 
przy takim systemie – młodzi Ka-
tarczycy nie kwapią się zarówno 
do nauki, jak i pracy. System mo-
tywacji młodych ludzi został cał-
kowicie wypaczony. 

Prowadzeni przez mieniące się 
kolorami tęczy uliczne lampy, 
dojeżdżamy do centrum miasta. 
Jeszcze kilka manewrów pomię-
dzy imponującymi wieżowcami 
i wysiadamy w miejscu wskaza-
nym przez kierowcę. Płacimy 10 
riali – bez biletu. No cóż. Świat 

i tutaj nie jest idealny. Przecho-
dząc przez szeroką ulicę, może-
my poczuć co znaczą słowa – gwar 
wielkiego miasta. Jest po półno-
cy, ruch na ulicy znikomy, a mia-
sto dosłownie huczy. Odgłos pra-
cy klimatyzatorów, agregatów 
i Bóg wie czego jeszcze, niczym 
rój niewidzialnych pszczół przeta-
cza się pomiędzy wieżowcami. Po 
kilku minutach spaceru, jesteśmy 
pod bliźniaczymi wieżami hote-
lu Marriott Marquis City Center 
w którym zarezerwowaliśmy dar-
mowy nocleg. Szybko załatwiamy 
formalności i w asyście boya hote-
lowego, który wzrokiem szuka na-
szego bagażu, a tu tylko dwa małe 
plecaki – idziemy do pokoju. Ot-
wierając nam drzwi, zostajemy 
z dostojeństwem poinformowa-
ni: tutaj jest łazienka, a tutaj po-
kój. Dyskretnie wystawiona dłoń 
daje nam do zrozumienia, że 
w tym hotelu nawet tak lakonicz-
na i oczywista informacja kosz-
tuje. Widok miny boya po otrzy-
maniu napiwku był diametralnie 
różny od naszego, kiedy odsłoni-
liśmy olbrzymie okno. Nocny wi-
dok rozświetlonej Dohy z 34 pię-
tra powalał na kolana. 

Od 30 lat Katar w niesamowi-
tym tempie rozbudowuje swo-
ją infrastrukturę – budowane są 
drogi, biurowce, hotele, obiek-
ty rekreacyjne. Ile trzeba praco-
wać na taki sukces? Przeciętni 
Katarczycy tego nie wiedzą. Ta 
niespełna trzystutysięczna naro-
dowość jest mniejszością w swo-
im własnym dwuipółmilionowym 
państwie. I bynajmniej nie mniej-
szością, która w pocie czoła pra-
cuje na warunki całej społecz-
ności. To pozostali członkowie 
tej społeczności pracują dla Ka-
tarczyków. Ponad dziewięćdzie-
siąt procent siły roboczej w Ka-
tarze stanowią obcokrajowcy. 
Tysiące przybyszy z Filipin, In-
dii czy Nepalu wykonuje tu naj-
gorzej opłacane prace fizyczne 
– to oni stawiają imponujące biu-
rowce, hotele i to oni też poda-
ją w nich herbatę. Równocześnie 
Doha jest przystanią dla ściąga-
nych z różnych części świata bar-
dzo dobrze wynagradzanych spe-
cjalistów z wielu branż, którzy 
pracują na wygórowane ambicje 
Kataru. 

Podekscytowani idziemy spać. 
Jutro zobaczymy miasto. 

cdn.

Wieże hotelu Marriott Marquis

Sklep jubilerski na lotnisku Promocja firmy Dior

Jak drogo to Bentley
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Cel projektu: 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 
osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, 
w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształ-
ceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Kto może skorzystać z projektu?
Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni 
w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończe-
nie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne 
(w tym: osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktu-
alne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby 
długotrwale bezrobotne) spełniające łącznie niżej wymienio-
ne warunki uczestnictwa w projekcie:

 v osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formal-
nym w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie w trybie 
dziennym),

 v osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały 
udziału w szkoleniu finansowanym ze środków pub-
licznych,

 v osoby do 25 roku życia, mogą zostać uczestnika-
mi projektu wyłącznie w okresie do 4 m-cy od daty 
ostatniej rejestracji.

Projekt również zapewnia możliwość udziału byłym uczest-
nikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizo-

wanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współ-
pracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji 
projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

W ramach projektu realizowane są 
następujące formy wsparcia:

 v indywidualne poradnictwo zawodowe (przewidziane 
dla wszystkich uczestników projektu);

 v staż 6 m-cy (nabór ciągły do wyczerpania środków fi-
nansowych w ramach projektu); 

 v bon na zasiedlenie (nabór ciągły do wyczerpania 
środków finansowych w ramach projektu);

 v jednorazowe środki na podjęcie działalności gospo-
darczej (nabór ciągły do wyczerpania środków finan-
sowych w ramach projektu).

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

Biuro projektu – pok. 5, tel. 17 240 67 28

Staże – pok. 21, tel. 17 242 73 73 wew. 42

Bon na zasiedlenie – pok. 26, tel. 17 242 73 73 wew. 39

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 
– pok.17, tel. 17 242 73 73 wew. 32

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, 
że w okresie 1.01.2019 r. – 31.12.2020 r. realizuje projekt pt.

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH 
POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY  
W POWIECIE LEŻAJSKIM (IV)”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 
„Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 

współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o realizacji projektu oraz o formach wsparcia znajdują się na stronie internetowej Urzędu:  
http://lezajsk.praca.gov.pl w zakładce Rynek pracy – Programy aktywizacyjne i projekty urzędu, na podstronie 

projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)”  
http://lezajsk.praca.gov.pl/-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-lezajskim-iv-

Zapraszamy do udziału!!!
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W czerwcu ubiegłego roku 
na handlowej mapie Le-
żajska przy ul. Sano-

wej 28 pojawił się nowy supermar-
ket. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
w końcu Leżajsk to miasto powiato-
we, gdyby nie to, że inwestorem jest 
lokalna firma: „Społem” Powszech-
na Spółdzielnia Spożywców w Le-
żajsku.

Spółdzielnia jest własnością swo-
ich członków i od ponad siedem-
dziesięciu lat uczestniczy w rozwo-
ju leżajskiej społeczności. Obecnie 
zatrudnia ponad 230 pracowników, 
ma 11 sklepów, piekarnię i jest jed-
nym z największych pracodawców 
na terenie powiatu leżajskiego, co 
wymiernie wpływa na jego ekono-
miczny rozwój.

O wartości Spółdzielni i sposobie 
jej zarządzania świadczą liczne na-
grody i tytuły nadawane przez nie-
zależne wywiadownie gospodarcze 
m.in.: Gazela Biznesu, Super Gaze-
la Biznesu, Diamenty Forbesa.

Wracając do ostatniej inwestycji 
należy wspomnieć o ciekawej kon-
cepcji połączenia nowego budyn-
ku z istniejącym przeszło stuletnim 
budynkiem dawnej rzeźni, co wi-
dać na załączonej fotografii. Sama 
powierzchnia handlowa popularnej 
„Dziesiątki” przekracza 1200 m2, 
a wokół sklepu znajduje się ponad 
100 miejsc parkingowych.

Zdaniem Prezesa Zarządu Spół-
dzielni Jerzego Wańczyckiego bu-
dowa sklepu była wielkim wysił-
kiem, zarówno ekonomicznym, jak 
i organizacyjnym, ale już teraz moż-

na powiedzieć, że był to „nomen 
omen” przysłowiowy „strzał w dzie-
siątkę”. Coraz więcej klientów prze-
konuje się, że szeroki asortyment, 
konkurencyjne ceny oraz swobodny 
dostęp stanowią o sile „Dziesiątki”.

Prezes Zarządu deklaruje, że 
Spółdzielnia nie zamierza spocząć 
na laurach i już przygotowywana 
jest koncepcja rozbudowy sklepu nr 
15 przy ul. Klasztornej 1. Dużo jed-
nak zależy od władz Leżajska, do 
którego należy niezbędny do reali-
zacji inwestycji teren bezpośrednio 
sąsiadujący z obecnym budynkiem 
sklepu. W przypadku pozytywnej 
decyzji Burmistrza w tym zakresie 
Leżajsk uzyska kolejny nowoczesny 
budynek, a budżet samorządu więk-
sze dochody pozwalające na spraw-
niejsze funkcjonowanie miasta.

SPOŁEM PLANUJE 
NOWE INWESTYCJE
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1 Rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 
Limit środków 186 317 zł. 
Termin naboru: 15-29.10.2019 r.

Realizowane w ramach naboru 
operacje powinny przyczyniać się do 
wzrostu atrakcyjności rekreacyjnej 
i turystycznej obszaru tj. obszaru obej-
mującego tereny miasta i gminy Le-
żajsk oraz miasta i gminy Nowa Sa-
rzyna, poprzez rozwój infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej oraz usług 
turystycznych. Możliwa jest realiza-
cja min. takich przedsięwzięć jak: bu-
dowa lub przebudowa ścieżek rowe-
rowych, ścieżek edukacyjnych, tras/
szlaków turystycznych, budowa przy-
stani kajakowych, przystani wodnych, 
kąpielisk oraz budowa skate parków, 
placów zabaw, siłowni na świeżym po-
wietrzu, tras nordic walking, kącików 
gier i skał wspinaczkowych. Pomoc na 
operacje jest przyznawana, jeżeli ope-
racje służą zaspokajaniu potrzeb spo-
łeczności lokalnej, a budowana lub 
przebudowywana infrastruktura bę-
dzie miała ogólnodostępny i nieko-
mercyjny charakter.

2 Projekty dla Przedsiębiorców 
– podejmowanie działalności 
gospodarczej. 

Limit środków 450 000 zł. 
Termin naboru 16-30.10.2019 r.

Pomoc udzielana jest w formie pre-
mii w wysokości 50 000 zł i może się 
o nią ubiegać podmiot spełniający 
min. poniższe warunki:
n nie podlega ubezpieczeniu spo-

łecznemu rolników z mocy ustawy 
i w pełnym zakresie, chyba że po-
dejmuje działalność gospodarczą 

sklasyfikowaną jako produkcja ar-
tykułów spożywczych lub produkcja 
napojów,

n w okresie 2 lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyzna-
nie tej pomocy nie wykonywał dzia-
łalności gospodarczej, 

n nie została mu dotychczas przyzna-
na pomoc na operację w tym zakre-
sie,

n operacja zakłada podjęcie we włas-
nym imieniu działalności gospo-
darczej i jej wykonywanie do dnia, 
w którym upłynie 2 lata od dnia wy-
płaty płatności końcowej, oraz:
− zgłoszenie się do ubezpieczenia 

emerytalnego, ubezpieczeń ren-
towych i ubezpieczenia wypad-
kowego z tytułu wykonywania 
tej działalności i podleganie tym 
ubezpieczeniom do dnia, w któ-
rym upłynie 2 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej, lub

− utworzenie co najmniej jedne-
go miejsca pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty średnioroczne, gdy 
jest to uzasadnione zakresem rea-
lizacji operacji, zatrudnienie oso-
by, dla której zostanie utworzo-
ne to miejsce pracy, na podstawie 
umowy o pracę, a także utrzyma-
nie utworzonych miejsc pracy do 
dnia, w którym upłynie 2 lata od 
dnia wypłaty płatności końcowej.

3 Projekty dla Przedsiębiorców 
– rozwijanie działalności 
gospodarczej. 

Limit środków 642 800,27 zł. 
Termin naboru 17-31.10.2019 r.

Pomoc udzielana jest w formie re-
fundacji do 70% kosztów kwalifiko-
walnych. Kwota dofinansowania wy-
nosi od 50 000 do 150 000 zł i może 

się o nią ubiegać podmiot spełniający 
m.in. poniższe warunki:
n w okresie 3 lat poprzedzających 

dzień złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy wykonywał łącznie co 
najmniej przez 365 dni działal-
ność gospodarczą, do której stosu-
je się przepisy ustawy z dnia 6 mar-
ca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców 
oraz nadal wykonuje tę działalność,

n nie została mu dotychczas przyzna-
na pomoc na operację w zakresie 
„podejmowania działalności gospo-
darczej”, albo upłynęło co najmniej 
2 lata od dnia przyznania mu pomo-
cy na operację w tym zakresie,

n nie została mu dotychczas przy-
znana pomoc na operację w zakre-
sie „tworzenia lub rozwoju inkuba-
torów” lub w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w przetwa-
rzanie produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój” – w przypadku 
ubiegania się o przyznanie pomo-
cy przez podmiot, który wykonuje 
działalność gospodarczą sklasyfiko-
waną jako produkcja artykułów spo-
żywczych lub produkcja napojów.

n operacja zakłada: 
− utworzenie co najmniej jednego 

miejsca pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne i jest to 
uzasadnione zakresem realizacji 
operacji, a osoba, dla której zosta-
nie utworzone to miejsce pracy, 
zostanie zatrudniona na podsta-
wie umowy o pracę lub spółdziel-
czej umowy o pracę,

− utrzymanie miejsc pracy, w tym 
miejsc pracy, które zostaną utwo-
rzone w ramach realizacji ope-
racji, do dnia, w którym upłyną 
3 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej.

Planowane nabory w LGD
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” planuje w październiku br. ogłoszenie 
3 naborów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
na operacje w zakresie:

Warunkiem ubiegania się o pomoc finansową jest spełnienie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. i złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami  

w terminach wskazanych w ogłoszeniach o naborach, które ukażą się na stronie internetowej LGD. 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów:  
Biuro LGD: Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk;  

Punkt konsultacyjny: Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna. Tel. 17 242 12 04, 798628608, 
e-mail: lgdbiuro@gmail.com, www.regionsanuitrzebosnicy.pl 

mailto:lgdbiuro@gmail.com
http://www.regionsanuitrzebonicy.pl
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1  Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu 
reprezentatywnego na dzień 03.07.2018 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 
5,99%, całkowity koszt kredytu: 5 091,99 zł obejmuje: prowizję: 2 213,72 zł, odsetki: 2 870,17 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 8,10 zł. 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 12,02%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania 
umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 25 459,12 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 535,39 zł, wysokość ostatniej 48 raty 535,31 zł.

 Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 6 000 zł do 35 000 zł z maks. okresem kredytowania 
60 miesięcy i dostępna jest dla nowych Klientów Banku rozumianych jako pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, z min. dochodem 2 500 zł netto, posiadających min. 5-miesięczną historię kredytową w raporcie BIK w sektorze bankowym, których na 
dzień zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie łączy i nie łączyła żadna umowa: pożyczki/kredytu gotówkowego, pożyczki/kredytu konsolidacyjnego, 
karty kredytowej, kredytu ratalnego z Santander Consumer Bankiem lub Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A.

 Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem 
oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły sprawdź w  oddziałach Banku lub na  
www.santanderconsumer.pl.

Zmieniamy logo, 
nie zasady!

od 3,99%
1

Mistrzowski Kredyt 
Gotówkowy

RRSO

12,02 %

kredyty gotówkowe

          LEŻAJSK
ul. MICKIEWICZA 78

OGŁOSZENIE PŁATNE



OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

