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W rozmowach z pracodawcami wzięło udział 57 osób bezrobot-
nych i poszukujących pracy. Największym zainteresowaniem osób 
odwiedzających Targi, cieszyły się oferty pracy na stanowiska ślusa-
rza i spawacza. Zarówno pracodawcy, jak i osoby bezrobotne, oceni-
li pozytywnie możliwość odbycia spotkania i bezpośrednich rozmów 
kwalifikacyjnych. Wyrazili zainteresowanie kontynuacją w przyszło-
ści tej formy spotkań i rekrutacji pracowników.

PUP 

BRANŻOWE 
LEŻAJSKIE 

TARGI PRACY 2019
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku 19 września br. po 
raz drugi zorganizował Branżowe Leżajskie Targi Pracy. 
Były one adresowane do czterech lokalnych pracodaw-
ców: Przedsiębiorstwa Fabryka Maszyn sp. z o.o. w Le-
żajsku, firmy STELSPAW sp. z o.o. w Leżajsku, firmy BMF 
sp. z o.o. w Leżajsku oraz firmy CHEMREM – ORGANIKA 
sp. z o.o. w Nowej Sarzynie, współpracujących od wielu 
lat z tutejszym urzędem. 

Pracodawcy określili swoje potrzeby 
zatrudnieniowe w zawodach takich jak: 

ślusarz, spawacz, monter konstrukcji 
stalowych, operator obrabiarek CNC.

PTAKU MOJEGO SERCA

ptaku mojego serca
nie smuć się
nakarmię cię ziarnem radości
rozbłyśniesz

ptaku mojego serca
nie płacz
nakarmię cię ziarnem tkliwości
fruniesz

ptaku mojego serca
z opuszczonymi skrzydłami
nie szarp się
nakarmię cię ziarnem śmierci
zaśniesz

Halina Poświatowska
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

Wydarzenie corocznie obywa się pod 
honorowym patronatem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, który jest również jed-
nym z gości i wraz z Marszałkiem Woje-
wództwa Podkarpackiego Władysławem 
Ortylem dokonuje inauguracji kongre-
su.

W tegorocznej agendzie wydarzenia 
znalazły się kwestie dotyczące m.in.: in-
nowacyjnych projektów i technologii 
wspierających rozwój medycyny, prze-
mysłu 4.0 w branży motoryzacyjnej oraz 
poszukiwania współczesnych liderów 
w czasach wyzwań gospodarczych i tech-
nologicznej rewolucji.

Wśród samorządowców uczestniczą-
cych w kongresie znaleźli się również: 
Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicesta-
rosta Leżajski Lucjan Czenczek oraz 
Członek Zarządu Krzysztof Trębacz.

NN

IV edycja Kongresu 590
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w podrzeszowskiej Jasionce już po raz czwarty gościło kilkuset doświad-
czonych polskich specjalistów, którzy wzięli udział w KONGRESIE 590 – forum wymiany idei i doświadczeń 
z obszaru biznesu, nauki, polityki oraz legislacji. Wziął swoją nazwę od prefiksu kodu kreskowego, którym ozna-
czane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie firmy.

Fot. www.prezydent.pl

11 października o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Muzeum Zie-
mi Leżajskiej odbyła się XV sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po 
przyjęciu porządku obrad i protokołów z XIII oraz XIV sesji Rady 
Powiatu, radni przystąpili do podjęcia uchwał w sprawie:

- ogłoszenia obowiązujących w 2020 roku maksymalnych stawek 
opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu leżajskiego oraz ich 
parkowanie na parkingu strzeżonym

- zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 
budżetowy 2019 na realizację zadania.

- zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 
budżetowy 2019 na realizację zadania.

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego

- wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.

XV SESJA 
RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO

Następnie odczytano protokół Komisji Skarg, Wniosków i Pety-
cji dotyczący rozpatrzenia wniosku mieszkańca powiatu leżajskie-
go pana Krzysztofa Brendy oraz przekazano informację z analizy 
oświadczeń majątkowych.

Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powia-
tu w okresie międzysesyjnym.

NN
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W uroczystości otwarcia wzięli 
udział m.in.: Starosta Leżajski Ma-
rek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lu-
cjan Czenczek, Członek Zarządu 
Powiatu Krzysztof Trębacz, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Adam 
Wylaź, Burmistrz Leżajska Irene-
usz Stefański, ks. Dziekan Marek 
Cisek, dyrektor SOSW Tomasz 
Chrząstek, zastępca dyrektora 
SOSW Beata Kaszycka, była dy-
rektor SOSW Bożena Garbacka, 
radni powiatowi, dyrektorzy szkół, 
kierownicy jednostek powiato-
wych, uczniowie i kadra pedago-
giczna SOSW oraz rodzice dzie-
ci uczęszczających do przedszkola.

Jeszcze do 2017 roku dworek 
należał do Skarbu Państwa, jed-
nak dzięki staraniom Starosty Le-
żajskiego Marka Śliża i decyzjom 
podjętym przez Radę Powiatu 
Leżajskiego w sierpniu tego sa-
mego roku był już własnością po-
wiatu. Pozyskanie obiektu było 
możliwe dzięki zamianie dokona-
nej między Powiatem a Skarbem 
Państwa. Przedmiotem zamiany 
były: działka wraz z budynkiem 
dworku oraz teren na tyłach Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Leżajsku, gdzie znajdowały 
się garaże Starostwa Powiatowe-
go. Do sfinalizowania zamiany 

Dworek na Sandomierskiej 
już tętni życiem

Przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami funkcjo-
nujące przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Leżajsku rozpoczęło rok szkolny już w nowej 
siedzibie. Budynek klasycystycznego dworku na ulicy 
Sandomierskiej przeszedł gruntowny remont i został 
oddany do użytku w sierpniu. Była to jedna z ważniej-
szych inwestycji realizowanych przez Powiat Leżajski, 
wobec której istniały spore oczekiwania społeczne. 
2 października odbyło się oficjalne otwarcie obiektu.

POWIAT
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przyczyniła się także deklaracja 
dyrektora szkoły muzycznej do-
tycząca budowy auli koncertowej, 
która ma powstać w miejscu ga-
raży.

Powstanie dworku datowane 
jest na 1850 r. Pierwszą z udoku-
mentowanych funkcji, jakie pełnił 
od końca XIX wieku jest szpital. 
Następnie swoją siedzibę miała 
tam utworzona w 1909 r. Krajo-
wa Szkoła Koszykarska. W trak-
cie I wojny światowej dworek 
prawdopodobnie ponownie peł-
nił funkcję szpitala i koszar woj-
skowych. Po wojnie do budynku 
przy Sandomierskiej przeniesio-

no z Grodziska Szkołę Przysposo-
bienia Kupieckiego, która działa-
ła tam do wybuchu kolejnej, tym 
razem II wojny światowej. W cza-
sie wojny w dworku istniała Pub-
liczna Szkoła Gospodarcza (niem. 
Offentliche Haushaltungsschu-
le), do której mogły uczęszczać 
tylko dziewczęta w wieku 14-18 
lat. Nieznane są losy budynku 
w okresie tużpowojennym. W la-
tach 60. w obiekcie działało Mu-
zeum Regionalne Ziemi Leżaj-
skiej oraz szkoła gospodarcza dla 
dziewcząt. W 1975 r. utworzo-
no w Leżajsku Państwową Szkołę 
Muzyczną I stopnia w Leżajsku, 

którą ulokowano właśnie w dwor-
ku. Szkoła działała tam do 1982 r. 
W tym samym roku budynek 
stał się siedzibą kolejnej placów-
ki oświatowej, tym razem Szkoły 
Specjalnej, która rezydowała tam 
do 1993 r. Potem budynek został 
udostępniony do użytku Stowa-
rzyszeniu Rodziców Dzieci Nie-
pełnosprawnych Ruchowo, które 
działało tam do 2017 r.

Budynek od wielu lat wyma-
gał remontu. Dzięki niemu uda-
ło się przywrócić dworkowi jego 
dawną świetność i – co ciekawe 
– pierwotny kolor, czyli tzw. „sta-
rą biel”, do czego przyczyniły się 

wyniki badań konserwatorskich. 
Znajdują się w nim m.in. sale 
edukacyjne, fizjoterapeutyczne, 
gimnastyki korekcyjnej, gabinety 
specjalistyczne, pokój sypialny, 
pomieszczenia gospodarcze, ad-
ministracyjne i winda wewnętrz-
na. Ponadto na terenie działki 
znajduje się plac zabaw, ogródek 
sensoryczny, ścieżki o różnych ty-
pach nawierzchni, boisko do gier 
zespołowych i trzy altany. Całko-
wita wartość zadania to ok. 2 116 
830 zł.

NN
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Wśród osób biorących udział 
w inauguracji znaleźli się m.in 
uczestnicy KONGRESU 590 od-
bywającego się w tych dniach 
w Jasionce: generał Armii USA 
i prezes The SPECTRUM Group 
George Close, generał United 
States Marine Corps oraz były 
sekretarz bezpieczeństwa kra-
jowego USA John Kelly, gene-
rał David Huntoon, współtwórca 
i partner zarządzający Fundstrat 
Global Advisors Tom Lee, ad-
wokat i kongresmen Tom Reed, 
prezes i dyrektor generalny The 
Republican Main Street Part-
nership Sarah Chamberlain, dy-
rektor wykonawczy Polskiej Izby 
Handlowej w USA Ireneusz Lu-
baczewski, członek zarządu The 
SPECTRUM Group Andrew 
Campbell, Robert Jordan sr, bi-
znesmen zajmujący się budową 
dużych kompleksów mieszkanio-
wych w USA oraz Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Paweł 
Lewandowski. 

Ponadto na spotkanie inaugu-
racyjne przybyli również: Pod-
karpacki Komendant Wojewódz-
ki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, 
Komendant Powiatowy PSP 
w Leżajsku st. bryg. Józef Kludys, 
Komendant Wojewódzki Poli-
cji w Rzeszowie nadinsp. Henryk 
Moskwa, Komendant Powiato-
wy Policji w Leżajsku insp. Zenon 
Wierzchowski, Poseł na Sejm RP 
Mieczysław Miazga, Starosta Le-
żajski Marek Śliż, Wicestarosta 
Leżajski Lucjan Czenczek, Czło-
nek Zarządu Powiatu Krzysztof 

Centrum Szkolenia 
Klas Mundurowych

Zespół Szkół Licealnych 
jest jedną z ponad stu szkół 
biorących udział w programie 
Certyfikowanych Wojsko-
wych Klas Mundurowych, 
stanowiącym ofertę eduka-
cyjną dla uczniów zaintere-
sowanych różnymi ścieżkami 
rozwoju zawodowego zwią-
zanego z armią. W związ-
ku z potrzebą stworzenia 
odpowiedniego zaplecza do 
realizacji tego nietypowego 
programu nauczania, z ini-
cjatywy Starosty Leżajskiego 
Marka Śliża i dyrektora ZSL 
Zbigniewa Trębacza powoła-
no do życia Centrum Szko-
lenia Klas Mundurowych, 
którego działalność oficjalnie 
zainaugurowano w dniach 
7-8 października.

Trębacz, Przewodniczący Rady 
Powiatu Leżajskiego Adam Wy-
laź, Wójt Gminy Leżajsk Krzysz-
tof Sobejko, Przewodniczący 
Rady Gminy Leżajsk Kazimierz 
Krawiec oraz ks. dziekan Ma-
rek Cisek. Podczas drugiego dnia 
inauguracji odwiedzili obiekty 
CSKM i obejrzeli pokazowe szko-
lenie także radni Rady Powiatu 

Leżajskiego oraz Naczelnik Wy-
działu Edukacji Starostwa Powia-
towego w Leżajsku Aurelia Kryla.

Siedzibą Centrum Szkolenia 
Klas Mundurowych jest budy-
nek szkolny przy ul. Łukasiewi-
cza w Nowej Sarzynie. Obiektem 
zarządza dyrektor ZSL. Zajęcia 
odbywają się regularnie cztery 
dni w tygodniu.

Uczestnicy szkolenia mają do-
stęp do nowoczesnego obiektu 
i sprzętu. Do ich dyspozycji zo-
stała oddana strzelnica laserowa, 
plac ćwiczeń, aneks kuchenny, 
stołówka (50 miejsc siedzących), 
izby żołnierskie (100 miejsc), łaź-
nie, sale dydaktyczne, boisko 
wielofunkcyjne oraz sala gimna-
styczna.

Inauguracja
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Nad realizacją procesu szko-
lenia i obozów specjalistycznych 
czuwa wykwalifikowana kadra: 
żołnierze zawodowi i WOT, na-
uczyciele, instruktorzy strzele-
ctwa sportowego, samoobrony, 
KPP, ratownicy medyczni oraz 
ratownicy KPP.

Oprócz bogatej oferty dla klas 
mundurowych istnieje również 
możliwość wynajęcia pomiesz-
czeń przez firmy i osoby fizyczne 
m.in. sali gimnastycznej na zaję-
cia sportowe, sal dydaktycznych 
do realizacji kursów i szkoleń, 
świetlicy z aneksem kuchennym 
na imprezy okolicznościowe.

Więcej informacji dotyczących 
CSKM (www.cskm.com.pl) uka-
że się w listopadowym wydaniu 
„Kuriera Powiatowego”.

NN

http://www.cskm.com.pl
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16 września w siedzibie Urzędu Miasta Leżajsk odbyło się 
spotkanie, podczas którego Wojewoda Podkarpacki Ewa Le-
niart wręczyła samorządowcom z powiatu leżajskiego pro-
mesy na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych.

W ubiegłym roku pawilon 
diagnostyczno-zabiegowy w le-
żajskim Samodzielnym Publicz-
nym Zespole Opieki Zdrowotnej 
został nagrodzony III miejscem 
w konkursie „O kryształową ce-
głę”, będącym jednym z najbar-
dziej prestiżowych przeglądów 
inwestycji budowlanych Euro-
py Wschodniej. 20 br. września 
podczas gali finałowej konkursu 
Budowa Roku Podkarpacia 2018 
pawilon otrzymał kolejną nagro-
dę przyznaną tym razem przez 
Podkarpacką Okręgową Izbę In-
żynierów Budownictwa.

– Bardzo cieszymy się z tej na-
grody, ponieważ przyznawana jest 
przez organizację skupiającą me-
rytorycznych fachowców, bo są 

tam zarówno architekci, budow-
lańcy, jak i inżynierowie od wszel-
kich instalacji i to właśnie oni 
uznali, że pawilon zasługuje na 
miano Budowy Roku oraz nagro-
dę I stopnia wśród wszystkich re-
alizowanych w ubiegłym roku in-
westycji użyteczności publicznej. 
Satysfakcja jest tym większa, że do 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpa-
ckiego na lata 2014-2020 zgłosiły 
się właściwie wszystkie szpitale re-
alizujące różne inwestycje oddane 
do użytku w 2018, a spośród nich 
wyróżniono naszą – mówi Marian 
Furmanek, dyrektor SP ZOZ 
w Leżajsku.

Celem konkursu była promo-
cja polskiej myśli technicznej 

i naukowej, nowatorskich rozwią-
zań, wysokiej jakości robót i rze-
telności w działaniach na rzecz 
budownictwa i środowiska, pre-
zentacja i popularyzacja osiąg-
nięć inwestorów, projektantów 
i wykonawców przedsięwzięć bu-
dowlanych, na których uzyskano 
wyróżniające się wyniki w okresie 
realizacji obiektu budowlanego 
lub całego procesu inwestycyjne-
go. Zakres konkursu obejmował 
obiekty nowo wznoszone, prze-
budowywane, remontowane, zlo-
kalizowane na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego.

Inwestycję do konkursu zgło-
sił jej wykonawca, firma ERBUD 
Operations Sp. z o.o.

NN

Pawilon diagnostyczno-zabiegowy SP ZOZ 
nagrodzony po raz drugi

Fundusz został powołany usta-
wą z 23 października 2018 r. jako 
nowy mechanizm wsparcia dla 
jednostek samorządu terytorial-
nego, realizujących inwestycje 
na drogach samorządowych i sta-
nowi kompleksowy instrument 
wsparcia realizacji zadań na dro-
gach zarządzanych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego. 
Promesę dla Powiatu Leżajskie-
go odebrał Starosta Leżajski Ma-
rek Śliż.

NN

Powiat otrzymał promesę 
na przebudowę kolejnych dróg

n przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko – 
Brzóza Królewska – Biedaczów w km 0+000-3+172 w miej-
scowości Hucisko i Brzóza Królewska (50% – dofinansowanie 
z FDS, 50% – wkład własny Powiatu Leżajskiego;

n	przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Ko-
panie Żołyńskie w km 0+000-3+305 w m. Wólka Grodziska, 
Grodzisko Górne, Zmysłówka (50% – dofinansowanie z FDS, 
50% – wkład własny Powiatu Leżajskiego;

n	przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Ko-
lonia Polska – Cieplice (gr. pow.) w km 0+029,01 – 0+700 i 0+840-
5+409 w miejscowości Kuryłówka, Tarnawiec, Ożanna (50% – do-
finansowanie z FDS, 50% – wkład własny Powiatu Leżajskiego);

n	przebudowa drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka – Wól-
ka Niedźwiedzka w km 0+970 – 2+100 w miejscowości Wola 
Zarczycka (80% – dofinansowanie z FDS, 20% – wkład własny 
Powiatu Leżajskiego).

Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 17 076 487 zł na następujące zadania:
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4 października Nadleśnictwo Leżajsk świę-
towało swoje 75-lecie. Uroczystość rozpoczął 
przemarsz przy akompaniamencie orkiestry 
dętej OSP z Grodziska Dolnego spod siedziby 
nadleśnictwa do Bazyliki Zwiastowania NMP. 
Tam odbyła się jubileuszowa msza św., którą 
koncelebrowali: ks. Dziekan Marek Cisek, Ku-
stosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia o. 
Sylwester Skirliński i kapelan leśników ks. Ry-
szard Madej. Podczas nabożeństwa odbyło się 
nadanie leżajskiemu nadleśnictwu sztandaru 
przez Dyrektor Regionalnych Lasów Państwo-
wych Grażynę Zagrobelną. Następnie sztandar 
został poświęcony przez kapelana leśników.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się 
do Franciszkańskiego Ośrodka Kultury, gdzie 
odbyła się jej dalsza część, w trakcie której 

uhonorowano: Kordelasami Leśnika Polskie-
go: leśniczego Leśnictwa Brzóza Stanisława 
Bukowskiego; Historyczną Cechówką Leśni-
czego: leśniczego Leśnictwa Kulno Zdzisława 
Koziarza 

Za działalność stowarzyszeniową srebrną 
odznaką SITLiD zostali odznaczeni: Paweł 
Niemiec i Krzysztof Ożóg. 

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił 
Chór CANTIAMO pod batutą Barbary Ku-
czek i orkiestra dęta OSP z Grodziska pod ba-
tutą Jakuba Magonia.

W uroczystości wziął udział również Zarząd 
Powiatu Leżajskiego: Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek 
oraz Członek Zarządu Krzysztof Trębacz.

.

75-lecie Nadleśnictwa Leżajsk

27 września w Rzeszowie 
odbyły się uroczystości 
z okazji 80. rocznicy po-
wstania Polskiego Państwa 
Podziemnego oraz święto 
Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w Kościele 
Garnizonowym, następnie  
uczestnicy przeszli pod 
pomnik Pamięci Żołnierzy 
Armii Krajowej Podokręgu 
Rzeszów, gdzie odbyły się 
obchody rocznicowe. 

W wydarzeniu wzięli udział 
podkarpaccy parlamentarzy-
ści, przedstawiciele administra-
cji rządowej, samorządowej, 
służb mundurowych, kombatan-
ci oraz mieszkańcy wojewódz-
twa. Obchody zostały zorganizo-
wane przez Okręg Podkarpacki 
Światowego Związku Żołnierzy 
AK, Prezydenta Miasta Rzeszo-
wa, Dowódcę Garnizonu Rze-
szów, Dowódcę 3. Podkarpackiej 
Brygady Obrony Terytorialnej, 
Dowódcę 21. Brygady Obrony 
Terytorialnej oraz Dyrektora In-
stytutu Pamięci Narodowej Od-
dział w Rzeszowie. 

Na zaproszenie Wojewody 
Podkarpackiego Ewy Leniart 
w uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele powiatu leżaj-
skiego: Członek Zarządu Po-
wiatu Krzysztof Trębacz oraz 
Naczelnik Wydziału Promocji 
i Współpracy Katarzyna Ćwikła. 
Odbył się również piknik wojsko-
wy, podczas którego wystawione 
były namioty promocyjne BOT 

80. rocznica powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego 
oraz święto Wojsk Obrony Terytorialnej

oraz IPN Oddział w Rzeszowie. 
Zaprezentowana została broń 
oraz lekki sprzęt wojskowy, pub-
likacje i gry edukacyjne wydane 
przez IPN, uczestnicy obchodów 
zostali poczęstowani wojskową 
grochówką.

W tym dniu również swoje 
święto obchodziły Wojska Obro-
ny Terytorialnej – najmłodsza 
formacja polskich Sił Zbrojnych. 
Data obchodów Święta WOT, 
ustanowionego decyzją Ministra 
Obrony Narodowej, nawiązuje 

do powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego i podkreśla histo-
ryczną tożsamość współczesnych 
żołnierzy. Święto Wojsk Obrony 
Terytorialnej obchodzone jest od 
zeszłego roku. Tegoroczne świę-
to było wyjątkowe dla podkarpa-
ckich terytorialsów, ponieważ do-
wódca 3 Podkarpackiej Brygady 
OT pułkownik Dariusz Słota od-
bierał w tym dniu w Warszawie 
z rąk prezydenta Andrzeja Dudy 
nowy sztandar Brygady.

W czasie świętowania pracow-
nicy Oddziałowego Biura Upa-
miętniania Walk i Męczeństwa 
IPN w Rzeszowie rozprowadza-
li mieszkańcom Rzeszowa ulotki 
mówiące o historii Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. KC, IPN
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Już niebawem będzie to możli-
we dzięki realizowanemu właśnie 
zadaniu, którym jest utworzenie 
sali koncertowej w Zespole Szkół 
Licealnych im. Bolesława Chro-
brego w Leżajsku. 

Realizację projektu rozpoczę-
to 28 czerwca, a przewidywany 

termin oddania sali do użytku to 
31 października br.

Wartość zadania to kwota 
1 145 547,14 zł, z czego 480 000 zł 
pochodzi ze środków finanso-
wych Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego z Funduszu 
Promocji Kultury.

NN

W ZSL powstaje sala koncertowa

Jedna z takich stref powstała przy Zespołu Szkół Licealnych w Le-
żajsku i jest już dostępna dla rodzin preferujących aktywne formy 
wypoczynku. Budowa strefy realizowana była w okresie od 29 lip-
ca do 30 września br. Obiekt powstał w wariancie podstawowym, 
w skład którego wchodzą: siłownia plenerowa i strefa relaksu. 

Wartość zadania to 60 033,23 zł. Projekt został dofinansowany 
kwotą 25 000 zł ze Środków Funduszu Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej 
o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 
edycja 2019.

Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne plenerowe 
miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla rodzin. W skład 
stref wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, spraw-
nościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, za-
gospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji spo-
łecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

Otwarta strefa aktywności 
już dostępna

NN

przy ZSL 

Zarówno powiat Leżajski, jak i podległe mu jednostki są organizatorami wielu imprez kultural-
nych o zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym i od dawna potrzebowały odpowiedniej 
bazy lokalowej do prowadzenia szerszej działalności kulturalnej.
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W gronie tegorocznych laure-
atów konkursu, który odbył się 
już po raz dziewiętnasty znala-
zło się Stowarzyszenie „Dobry 
Dom” w Woli Zarczyckiej, które 
zostało nagrodzone II miejscem 
w kategorii „Inicjatywy Społecz-
ne” za utworzenie i prowadzenie 
lokalu gastronomicznego „Po-
czekalnia” w Leżajsku wraz z do-
datkową kuchnią w Nowej Sarzy-
nie. Uroczysta gala konkursowa, 
podczas której wręczono laurea-
tom nagrody odbyła się 20 wrześ-
nia br. w Rezydencji Prezydenta 
RP Belweder w Warszawie.

Kapituła na podstawie odby-
tych w czerwcu br. wizytacji te-
renowych, u nominatów w tego-
rocznej edycji wyłoniła podmioty 
działające w obszarze produkcji, 
handlu i usług w 3 kategoriach: 
indywidualnej, inicjatyw społecz-
nych, rodzinnej.

Stowarzyszenie Dobry Dom
w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu

„Sposób na sukces”

„Sposób na sukces”  
to jeden z najważniejszych 

ogólnopolskich 
konkursów, którego ideą 
jest szeroko rozumiana 
promocja przedsięwzięć 
wpływających na rozwój 

przedsiębiorczości 
i aktywności społecznej 
na terenach wiejskich, 

dzięki którym powstają 
nowe miejsca pracy, 

m.in. dla osób 
z niepełnosprawnością.

Zwycięscy i wyróżnieni w kon-
kursie poprzez realizację swoich 
projektów dają znakomity przy-
kład efektywnego wykorzysta-
nia zewnętrznych źródeł finanso-
wania, w tym przede wszystkim 
środków finansowych Regional-
nego Programu Operacyjnego 
oraz Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Stowarzyszenie Dobry Dom

Zarząd Stowarzyszenia pragnie serdecznie podziękować kapi-
tule konkursu za przyznane wyróżnienie oraz wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i funkcjono-
wania lokalu „Poczekalnia” jak również kuchni w Nowej Sa-
rzynie, w której przygotowujemy smaczne potrawy. Szczególne 
podziękowania składamy załodze Zakładu Aktywności Zawo-
dowej za codzienny trud wkładany w rozwój systemu aktywiza-
cji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz 
wszystkim naszym klientom, którzy poprzez korzystanie z na-
szych usług wspierają naszą działalność.

Na własnym stoisku plecionkarskim 
i wystawienniczym uczestnicy prezentowali 
swoje umiejętności oraz gotowe już wyroby 
wikliniarskie. Prowadzili też dla gości festi-
walu pokazy plecionkarstwa.

Przebywanie wśród przedstawicieli 75 
państw z całego świata i aktywne uczest-
nictwo osób z niepełnosprawnością wraz 
z instruktorami w takiej rangi wydarze-
niu kulturalnym wpłynęło pozytywnie na 
aktywność tych osób na polu społecznym 

i zawodowym, otwierając ich na nowe wy-
zwania i podnosząc wartość wykonywanej 
pracy. Zrodziły się nowe pomysły, zosta-
ły nawiązane nowe kontakty, a trudności 
werbalne w porozumiewaniu się niwelował 
uśmiech i przyjazne gesty. 

Zadanie dofinansowano z budżetu Woje-
wództwa Podkarpackiego – Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

ZAZ w Nowej Sarzynie 
Stowarzyszenia Dobry Dom

Przedstawiciele ZAZ w Nowej Sarzynie 
na IV Światowym Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu
W dniach 22-25 sierpnia osoby z niepełno-
sprawnością z Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Nowej Sarzynie Stowarzyszenia „Dobry Dom” 
uczestniczyły w IV Światowym Festiwalu Wikli-
ny i Plecionkarstwa. Uczestnictwo w wydarze-
niu odbyło się w ramach realizowanego zadania 
publicznego pn. „Dziedzictwo naszego regionu 
– promocja podkarpackich ZAZ”. 
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MIASTO LE¯AJSK

Uroczysta Msza Œw. w Bazylice Zwiastowania NMP w Le¿ajsku w intencji Ojczyzny z 
udzia³em pocztów sztandarowych, delegacji i zaproszonych goœci. Msza Œwiêta rozpocznie siê
wspólnym odœpiewaniem hymnu pañstwowego punktualnie o godzinie 12.00 - w ramach akcji

,,Niepodleg³a do hymnu”

Przemarsz pod pomnik poleg³ych w walkach niepodleg³oœciowych, z³o¿enie wieñców 
i kwiatów

Uroczysta defilada ulic¹ Mickiewicza pod Miejskiej Centrum Kultury w Le¿ajsku

Plac przy Miejskim Centrum Kultury w Le¿ajsku:
Wspólny posi³ek (wojskowa grochówka) przy pieœniach patriotycznych wykonanych przez Orkiestrê 
Reprezentacyjn¹ Oddzia³u Kawalerii  Ochotniczej w barwach 20 Pu³ku U³anów im. Króla Jana III 
Sobieskiego

Program

11 Listopada:

Miejskie Centrum Kultury w Le¿ajsku:
Patriotyczny program artystyczny pn. ,,Niepodleg³a, wolna, nasza...”
w wykonaniu m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku 
oraz artystów Miejskiego Centrum Kultury w Le¿ajsku  

Organizatorzy: Wspó³organizatorzy:

121312312312

Godz. 12.00 

Godz. 13.15 

Godz. 13.45 

Godz. 14.00 

Godz. 14.30 

Powiatowe Obchody 
101. Rocznicy Odzyskania 

Niepodleg³oœci 

                     Le¿ajsk. 11 listopada 2019r.  
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Zespół Szkół Technicznych w LeżajskuZST
W LEŻAJSKU

W obecności dyrekcji 
szkoły, władz samorzą-
dowych, przedstawi-

cieli Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie, Rady Rodziców ZST, 
wychowawców, nauczycieli i ro-
dziców odbyła się w środę 2 paź-
dziernika, ceremonia ślubowania 
klas pierwszych. Rozpoczynają-
ca naukę w ZST młodzież, usły-
szała tego dnia wiele ciepłych 
słów i życzeń powodzenia. Wśród 
nich znalazły się życzenia m.in. od 
Starosty Leżajskiego Marka Śli-

ża, Dyrektor ZST Haliny Samko, 
Przewodniczącej Rady Rodziców 
Magdaleny Kątnik – Kowalskiej. 
List od Podkarpackiego Kura-
tora Oświaty Małgorzaty Rauch 
odczytała Dorota Kaleta – star-
szy wizytator Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie. W słowach skie-
rowanych do pierwszoklasistów 
Pani Kurator zaznaczyła, iż dziś, 
kiedy kształcenie branżowe nabiera 
coraz większego znaczenia wierzę, 
że dokonaliście właściwego wybo-
ru swojej ścieżki życiowej i zawo-

dowej, a szkoła, którą wybraliście 
spełni wasze oczekiwania i pozwo-
li wam odnaleźć się w rzeczywi-
stości pozaszkolnej. Następnie 
nadszedł czas na najważniejszą 
część uroczystości – ślubowanie 
na sztandar szkoły. Jego symbo-
licznym dopełnieniem był podpis 
przewodniczących klas na wspól-
nym Akcie Ślubowania w kronice 
szkoły oraz zawiązanie społeczno-
ści klasowych. 

Ceremonię uświetnił program 
artystyczny w wykonaniu: Alek-

sandry Kostek, Maćka Czechowi-
cza, Kamila Wołczastego, Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”. 

Warto zaznaczyć, iż uroczy-
stość ślubowania integruje nie 
tylko uczniów klas pierwszych, 
ale całą społeczność Zespołu 
Szkół Technicznych – dyrekcję, 
wychowawców, nauczycieli i ucz-
niów, zwłaszcza Samorząd Ucz-
niowski, którzy dbają o to, aby 
ten dzień pozostał w pamięci 
jako niezwykle udany. 

ZST

Ideą zorganizowanego już po 
raz ósmy Festiwalu jest rozbu-
dzanie wśród uczniów szkół pod-
stawowych zainteresowań nauko-
wo-technicznych. I właśnie temu 
służyły przygotowane przez na-
uczycieli i uczniów ZST oraz za-
proszonych gości (m.in. firm: 
MTU Aero Engines, Superior In-
dustries) stoiska z pokazami i pre-
zentacjami. Aby dotrzeć do ma-
łych odbiorców, przyjęto zasadę 
– uczyć przez zabawę. Dodatko-
wo został przygotowany szereg 
niespodzianek w postaci licznych 
konkursów, możliwości przejażdż-
ki samochodem do nauki jazdy 
(oczywiście pod okiem doświad-
czonych instruktorów), skosztowa-
nia słodkości serwowanych przez 
uczniów klas technikum żywienia 
i usług gastronomicznych. 

ZST

VIII edycja Festiwalu Techniki
Na czym polega programowanie? Jak skonstruowany jest łazik marsjański? Czy trudno zbudować drona? Co to są 
ozoboty? Jakie zjawiska zachodzą na niebie? Czym zajmuje się energetyka odnawialna? Jak działa silnik samocho-
du a jak samolotu? Jak pracują: grafik komputerowy, diagnosta samochodowy, mechanik i elektryk? Czego o świe-
cie uczą matematyka, fizyka i chemia? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukali uczestnicy Festiwalu Techniki, 
który odbył się w ZST 4 października.

Ceremonia ślubowania 
klas pierwszych
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Od roku 2018 Narodowa i Aka-
demicka Sieć Komputerowa rea-
lizuje projekt o nazwie Ogólno-
polska Sieć Edukacyjna zgodnie 
z ustawą z 27 października 2017 r. 
Projekt OSE zakłada stworzenie 
sieci dostępu do internetu łączą-
cej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 
30,5 tys.). OSE będzie siecią wir-
tualną opartą na istniejącej in-
frastrukturze szerokopasmowej. 
Przesyłanie danych ma się odby-
wać z minimalną prędkością 100 
Mbitów/s w trybie symetrycznym, 
tzn. pobieranie ale również wysy-
łanie danych realizowane będzie 
z taką samą prędkością.

NASK Państwowy Instytut Ba-
dawczy – operator projektu OSE, 
zorganizował konkurs dla wszyst-
kich szkół, które do 16 września 
2019 r. zgłosiły swój udział w pro-
jekcie. Do udziału w konkursie 
zgłosiło się 1606 szkół z całej Pol-
ski. Komisja Konkursowa zdecy-
dowała o przyznaniu 764 nagród 
– w woj. podkarpackim nagrody 
trafią do 71 placówek, w tym 2 
do SOSW. Ośrodek zdobył dwie 
główne nagrody. Jedną zdobyła 
ponadpodstawowa Szkoła Przy-
sposabiająca do Pracy, a drugą 
Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 
w Leżajsku.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Otrzymana nagroda to nowo-
czesne, mobilne pracownie mul-
timedialne z dostępem do szyb-
kiego i bezpiecznego dla dzieci 
i młodzieży szerokopasmowego 
internetu. Każda pracownia skła-
da się z 16 laptopów i mobilnej 
szafy, która służy do przechowy-
wania sprzętu oraz wyposażona 
jest w access point. 

Udział w konkursie mogły 
wziąć szkoły, które spełniły na-
stępujące kryteria: liczba miesz-
kańców miasta do 50 tysięcy; 
zgłoszenie się szkoły do projektu 
OSE i programu mLegitymacja 
szkolna. Dodatkowo szkoła mia-
ła przesłać przygotowaną specjal-

nie na konkurs pracę plastyczną 
pt. „Smart szkoła”. Szansę na wy-
graną zwiększała również dekla-
racja zgłoszenia się szkoły do pro-
gramu OSE Hero. Wszystkie te 
warunki udało się spełnić SOSW. 
Konkurs był dla nauczycieli nie 
lada wyzwaniem, ponieważ wnio-
ski należało składać w okresie wa-
kacyjnym, a potem monitorować 
i wykonywać on-line różne ćwi-
czenia zlecane przez organiza-
torów. Za wykonanie tych zadań 
szkoła otrzymywała punkty, które 
decydowały o zwycięstwie. Uda-
ło się to również dzięki przychyl-
ności i wsparciu Zarządu Powiatu 
Leżajskiego.

W przyznaniu symbolicznych 
nagród wzięli udział Wojewoda 
Podkarpacki Ewa Leniart, Pod-
karpacki Kurator Oświaty Mał-
gorzata Rauch, Wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Jerzy Cypryś, 
dyrektor Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej Łukasz Kardas oraz 
Krzysztof Sobolewski.

Należy wspomnieć, iż wygra-
na była możliwa dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu uczniów  
i nauczycieli z SOSW. Koordy-
natorem konkursu był dyrektor 
SOSW Tomasz Chrząstek. Pra-
cę plastyczną wykonała uczen-
nica klasy II Branżowej Szko-
ły I Stopnia Nr 2 Klaudia Kluz 
pod opieką Ali Ćwik, z klasy VII 
Szkoły Podstawowej – Karoli-
na Karaś pod opieką Pawła Ku-
prasa, z klasy I SPdP – Krystian 
Kolbusz pod opieką Magdaleny 
Szklannej. W zadaniach konkur-
sowych pomagały również Moni-
ka Pęcak i Genowefa Wanat.

 Wygrana jest wielkim sukce-
sem i wyróżnieniem dla ośrod-
ka i w znaczący sposób przyczyni 
się do podniesienia jakości pracy 
placówki. 

opracował: Paweł Kurpas

W roku szkolnym 2018/2019 
uczniowie Szkoły Przysposabiają-
cej do Pracy pod opieką Wiolet-
ty Liber i Agnieszki Sowy uczest-
niczyli w praktykach zawodowych 
zorganizowanych w Szkółce Ro-
ślin Ozdobnych w Giedlarowej.

Celem wyjazdów było przybli-
żenie uczniom zawodu ogrodni-
ka oraz zapoznanie z podstawo-
wymi zasadami pracy w ogrodzie. 
Podczas zajęć wychowankowie 
rozwijali praktyczne umiejętno-
ści związane z pielęgnacją roślin, 
uczyli się dyscypliny, systematycz-
ności i zaangażowania. Grupowa 
forma zajęć umożliwiała integra-
cję zespołów klasowych i rozwija-
nie postaw koleżeńskich. Kilku-
miesięczna praca wśród natury 

zaowocowała poprawą kondycji 
psychicznej i fizycznej uczniów. 
U większości z nich zaobserwo-
wano obniżenie poziomu stresu, 
wyciszenie, wzmocnienie koncen-
tracji, a także wzrost samodziel-
ności oraz pewności siebie. Ota-
czająca przyroda, życzliwi ludzie 
oraz ciepłe słowa kierowane do 
uczniów przez Gospodarzy – pań-

stwa Dąbków stanowiły doskona-
łą motywację do podejmowania 
wyzwań. Taka forma zajęć znala-
zła akceptację również wśród ro-
dziców, którzy często wyrażali za-
dowolenie z udziału swoich dzieci 
w praktykach. 

Zajęcia w szkółce były nie tyl-
ko czasem pracy, ale także odpo-
czynku. 29 maja wspólnie z Go-

spodarzami uczestnicy zajęć wraz 
z opiekunami świętowali Dzień 
Dziecka, który obfitował w licz-
ne atrakcje i przyjemności. Właś-
ciciele szkółki zaprosili wszyst-
kich na grillowaną kiełbasę oraz 
słodkości. Na zakończenie obda-
rowali każdego uczestnika pięk-
nymi kwiatami.

SOSW

laureatem konkursu OSE#WYZWANIE

Lecznicza moc roślin
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Celem zadania jest stworzenie 
przestrzeni dla zwiększenia obec-
ności kultury w życiu społecz-
ności lokalnej poprzez aktyw-
ne uczestniczenie mieszkańców 
w konkursach, warsztatach pla-
stycznych, muzycznych, w kon-
cercie, wystawach, zwiedzaniu 
miejsc pamięci narodowej. Sto-
warzyszenie chce w ten sposób 
upamiętnić 80. rocznicę wybu-
chu II wojny światowej i napaści 
Sowietów na Polskę.

W ramach realizacji zadania 
zaplanowano ciąg wydarzeń skie-
rowanych do społeczności lokal-
nej gminy i powiatu: 
n we współpracy z IPN Oddział 

Rzeszów przygotowano wysta-
wę zdjęć, plakatów i ekspona-
tów z II wojny światowej pt. 
„Podkarpacki Wrzesień ‘39”. 
Wystawę można było zobaczyć 
w Szkole Podstawowej w Ru-
dzie Łańcuckiej i w Zespole 
Szkół w Nowej Sarzynie. 

n warsztaty plastyczne, na któ-
rych dzieci, młodzież i dorośli 

GAUDE MATER POLONIA
Od sierpnia do końca października Stowarzyszenie KGW Ruda Łańcucka realizuje przedsięwzięcie pn. Gaude Mater 
Polonia, w ramach którego zorganizowano wiele wydarzeń społeczno-kulturalnych. Stowarzyszenie otrzymało dofi-
nasowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – interwencje 2019.
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Organizatorzy dziękują 
partnerom i sponsorom  

za pomoc w realizacji zadania: 
Szkole Podstawowej w Rudzie 
Łańcuckiej, Zespołowi Szkół 
w Nowej Sarzynie, OSP w Ru-
dzie Łańcuckiej, Radzie So-
łeckiej w Rudzie Łańcuckiej, 
Miejskiej i Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Nowej Sarzynie, 
regionaliście i kolekcjonero-
wi Januszowi Motyce, Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna, Elektrociepłowni No- 
wa Sarzyna, Komunalnej Bio-
logicznej Oczyszczalni Ścieków 
w Nowej Sarzynie, POL-BUD 
Zbigniew Wiatr, FHU AINER 
Regina Gnatek, Altech Janusz 
Maczała, Bogusławowi Miaz-
dze PHU Sarzyna, Firmie re-
montowo-budowlanej Dariusz 
Rudziński, Firmie remontowo-
-budowlanej Szymon Jandziń-
ski, MARIA PHU, Usługom hy-
draulicznym Tomasz Lipiński, 
Marii i Edwardowi Stępniom, 
Firmie Janik, ON – POWER, 
PRIMA NOTA Biuro Rachunko-
we, Firmie NIEŚCIOR. 

Więcej informacji na stronie  
www.kgw.sarzyna.org  

oraz na Facebooku Koła Gospodyń 
Wiejskich Ruda Łańcucka.

uczą się prawidłowego wyko-
nywania rozetek i kokard na-
rodowych, 

n gminny konkurs plastyczny 
dla klas IV-VI szkół podstawo-
wych pn. „Historia mojej małej 
Ojczyzny”, 

n gminny konkurs na prezenta-
cję multimedialną dla klas VII 
i VIII szkół podstawowych pn. 
„Oni walczyli za naszą wol-
ność”; 

n warsztaty muzyczne – na-
uka pieśni patriotycznych na-
szych przodków dla młodzieży 
i członków Stowarzyszenia, 

n koncert patriotyczny pt.” Gau-
de Mater Polonia”, w którym 
wystąpiła Nadsańska Orkie-
stra Kameralna, Chór Dworski, 
Zespół Wokalny „Pałacyk Mi-
chla” i soliści. Gościnnie wystą-
pił Konrad Horoszko, baryton, 
absolwent Akademii Muzycz-
nej w Katowicach. Jako sup-
port zaprezentowali się gospo-
darze wydarzenia, członkowie 
Stowarzyszenia KGW Ruda 
Łańcucka. 

Stowarzyszenie KGW 
Ruda Łańcucka

http://www.kgw.sarzyna.org
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Na ekspozycji można było zo-
baczyć blisko sto sztuk w peł-
ni użytkowej broni współczes-
nej i historycznej: karabiny, 
pistolety, rewolwery oraz strzel-
by. Ponadto mundury m.in. JW, 
GROM, WOT, ONZ, SW oraz 
łowieckie.

Wystawa, podobnie jak i w la-
tach ubiegłych, cieszyła się 
ogromną popularnością.

Organizatorzy wystawy:
• Muzeum Ziemi Leżajskiej,
• Stowarzyszenie „Kolekcjoner 

Stalowa Włócznia”
• Stowarzyszenie Miłośników 

Broni „Żołynia”,
• prywatni kolekcjonerzy i pa-

sjonaci broni.
Kolejna edycja wystawy zapla-

nowana jest na maj 2020 roku 
(szczegółowy termin zostanie 
podany ze stosownym wyprze-
dzeniem). 

„Broń i mundur” – IV edycja wystawy
22 września w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się IV edycja wystawy „Broń i mun-
dur”. Wystawa prezentowana była pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby 
Więziennej w Rzeszowie płk. Marka Grabka.

• Leżajsk – dr. hab. Józef Półćwiartek

• Żydzi leżajscy – dr. hab. Stefan Gąsiorowski

• Fundator Opaliński – dr Patrycja Gąsiorowska

• Klasztor w okresie staropolskim – dr Bartłomiej 
Wołyniec

• Nowicjat w XVII w. – ks. prof. dr hab. Andrzej 
Bruździński

• Bractwa leżajskie – dr Alicja Szulc

• Biblioteka leżajska – dr Agnieszka Krokos

• Kult Matki Boskiej Leżajskiej – dr hab. Zdzisław 
Gogola OCMConv

• Cuda Matki Bożej Leżajskiej – mgr Marek Miławicki OP

• Pergaminowe dokumenty leżajskie – dr Agnieszka 
Caba i Aleksander Sitnik

• Mortuologia leżajskie – ks. prof. dr hab. Tomasz Moskal

• Klasztor w okresie niewoli narodowej – prof. dr hab. 
Roland Prejs OFMCap

• Bernardyni leżajscy w schematyzmach XVIII 

i XIX w. – dr Edyta Chomętowska

• Klasztor w okresie międzywojennym i w czasie  
II wojny – dr Aleksander Sitnik OFM

• Klasztor po II wojnie – dr Szymon Wilk

• III zakon w Leżajsku – dr Alojzy Pańczak OFM

• Klasztor w IPN – dr Krzysztof Busse

• Organy – dr Julian Śmierciak OFM

• 50 lat parafii – dr hab. Oktawian Jusiak OFM

• Sanktuarium – dr Leonard Hryniewski OFM

• Duchowość leżajska – dr Czesław Gniecki OFM

• Kalwaria leżajska i muzeum – dr Efrem Obruśnik 
OFM

• Antonio Pelacini i architektura bazyliki (Włosi)

• Renesans lubelski – dr Cyprian Moryc OFM

• Czyściec w obrazach leżajskich – prof. dr hab. 
Krystyna Moisan

• Ołtarze leżajskie – dr hab. Andrzej Betlej i dr Agata 
Dworzak

Program prelekcji 
z okazji obchodów jubileuszu 400-lecia zainicjowania budowy Bazyliki Zwiastowania NMP w Leżajsku

W dniach 22-23 listopada w ramach uroczystości jubileuszowych 400-lecia zainicjowania budowy Bazyliki 
Zwiastowania NMP z fundacji Łukasza Opalińskiego odbędą się m.in. prelekcje nawiązujące m.in. do losów 
świątyni na przestrzeni dziejów, a także dotyczące sztuki sakralnej.

Tematyka prelekcji przedstawia się następująco:
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Dzień 10 październi-
ka 2019 roku był dłu-
go oczekiwanym przez 

wielu młodych piłkarzy i piłka-
rek z terenu powiatu leżajskie-
go. To właśnie w tym dniu w bu-
dynku Muzeum Ziemi Leżajskiej 
odbyło się uroczyste podsumo-
wanie rozgrywek Powiatowej Li-
gii w 4 kategoriach wiekowych: 
Juniorek, Orlików, Młodzików 
i Trampkarzy 2019. 

Rozgrywki te zorganizowane 
zostały przez Powiatowe Zrze-
szenie Zespołów Sportowych 
w Leżajsku oraz przez Ośrodek 
Kultury w Grodzisku Dolnym. 
Głównym sponsorem rozgrywek 
i fundatorem nagród był Powiat 
Leżajski.

Ligi Powiatowe 2019 rozpo-
częły się w kwietniu i trwały do 
października. Udział w nich 
wzięło 31 drużyn z terenu całe-
go powiatu, co daje liczbę około 
450 młodych zawodników. Przez 
te kilka miesięcy rozegrano łącz-
nie 121 meczy, w których padło 
761 bramek. 

Uroczyste podsumowanie Li-
gii Prowadziła Dyrektor Ośrod-
ka Kultury w Grodzisku Dolnym 
Pani Katarzyna Mach-Wawrza-
szek. Nagrody i puchary ufundo-
wane przez Powiat Leżajski oraz 
Starostę Leżajskiego, Pana Mar-
ka Śliża wręczyli: Członek Za-
rządu Powiatu Leżajskiego Pan 
Krzysztof Trębacz, Przewodni-
czący Rady Powiatu Leżajskie-
go Pan Adam Wylaź, Prezes Po-
wiatowego Zrzeszenia Zespołów 
Sportowych w Leżajsku Pan Zbi-
gniew Śliwa, Naczelnik Wydzia-
łu Edukacji i Spraw Społecznych 
Powiatu Leżajskiego Pani Aure-
lia Kryla, Sekretarz Gminy Gro-
dzisko Dolne Pan Adam Chmu-
ra.

Sekretarz Powiatowego Zrze-
szenia Zespołów Sportowych 
w Leżajsku Pan Józef Miś przy-

Juniorki
1 miejsce – Grodziszczanka I Grodzisko Dolne
2 miejsce – PUKS Francesco Jelna
3 miejsce – Grodziszczanka II Grodzisko Dolne
4 miejsce – PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka

Orlicy
1 miejsce – MZKS Unia Nowa Sarzyna
2 miejsce – LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne
3 miejsce – Złotsan Kuryłówka
4 miejsce – PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka
5 miejsce – KS Łukowa
6 miejsce – Sparta Leżajsk
7 miejsce – PUKS Francesco Jelna
8 miejsce – Orlik Giedlarowa

Młodzicy
1 miejsce – Szkoła Podstawowa Kuryłówka
2 miejsce – MZKS Unia Nowa Sarzyna

3 miejsce – KS Łukowa
4 miejsce – PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka
5 miejsce – Lotnik Wierzawice
6 miejsce – KS Victoria Giedlarowa
7 miejsce – LKS Brzyska Wola
8 miejsce – LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne
9 miejsce – PUKS Francesco Jelna
10 miejsce – Złotsan Kuryłówka
11 miejsce – PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka II
12 miejsce – PUKS Francesco Jelna II

Trampkarze
1 miejsce – PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka
2 miejsce – Lotnik Wierzawice
3 miejsce – UKS Tempo Stare Miasto
4 miejsce – PUKS Francesco Jelna
5 miejsce – KS Victoria Giedlarowa
6 miejsce – LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne
7 miejsce – LKS Brzyska Wola

Tabela końcowa:

Podsumowanie 
Powiatowej Ligii 
Juniorek, Orlików, Młodzików i Trampkarzy

2019

pomniał historię rozgrywek 
i przekazał informację na temat 
planów na najbliższy 2020 rok.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują Panu Staroście Marko-
wi Śliżowi za objęcie patronatu 
nad rozgrywkami i ufundowanie 

nagród, jednak największe po-
dziękowania należą się wszyst-
kim zawodnikom i ich trenerom 
za zaangażowanie, wysiłek i pra-
cę włożoną w każdą minutę me-
czu i każdy trening. To właśnie 
dzięki wam i dla was te rozgrywki 

się odbywają. Gratulujemy zwy-
cięzcom, a drużynom które za-
jęły dalsze miejsca, życzymy suk-
cesów w kolejnych rozgrywkach, 
które już za rok.

Kamil Śliwa
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IMPREZY KULTURALNE – listopad
FESTIWAL TEATRALNY OTWARCIE

Termin:
• 4.11. „Chodź na słówko” – Grupa Teatralna BARATARIO, sala 
widowiskowa MCK, godz.18.00
• 5.11. „Sprawiedliwi – historia rodziny Ulmów” – sztuka teatral-
na Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, sala widowiskowa 
MCK, godz.12.00
• 6.11. „Sprawiedliwi – historia rodziny Ulmów” – sztuka teatral-
na Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, sala widowiskowa 
MCK, godz.11
• 6.11 „Serce bez granic ” – sztuka teatralna Teatru im. Wandy Sie-
maszkowej w Rzeszowie, sala widowiskowa MCK, godz.16.00, wstęp 
wolny
• 19.11. „Wystarczy być” – Sztuka teatralna Teatru Maska w Rze-
szowie, sala widowiskowa MCK, godz.11.00
• 20 .11. „Wystarczy być” – Sztuka teatralna Teatru Maska w Rze-
szowie, sala widowiskowa MCK, godz.9.00
• 25.11 – Spektakl Grupy Retro-Spekcja „Pamiętasz była miłość”, 
sala widowiskowa, MCK, godz.18.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Festiwal Teatralny Otwarcie powstał z myślą o stale rosnącej 
liczbie osób zainteresowanych teatrem. Podczas kilku dni trwania 
imprezy prezentowane są zarówno spektakle teatrów zawodowych 
jak i ciekawe zjawiska w teatrze amatorskim. W tym roku zaprasza-
my na sztuki teatralne dla dzieci i dorosłych.

JESIENNE WIECZORY JAZZOWE
Termin: 8 listopada
Miejsce: Gminny Ośrodek 
Kultury w Giedlarowej
Organizator: GOK w Gied-
larowej
Opis: Wystąpi zespół No 
Stress w składzie: Renata 
Jakubowska – wokal, Marek Konieczny – gitara, Marek Murias – 
organy Hammonda, Tomasz Nosal – perkusja. Grupa zaprezentu-
je muzykę jazzową inspirowaną muzyką latynoską oraz muzyką roz-
rywkową. 

„PIEŚŃ OJCZYZNY PEŁNA” – WIECZÓR SŁOWNO-MUZYCZNY 
UPAMIĘTNIAJĄCY 80. ROCZNICĘ WYBUCHU 

II WOJNY ŚWIATOWEJ
Termin: 8 listopada
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Wieczór poetycki poświęcony wydarzeniom związanym z wy-
buchem II wojny światowej. 

101. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Termin: 10 listopada
Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Organizator: Gmina Grodzisko Dolne

Opis: Uroczystości przed pomnikiem „Żywią i Bronią” w Grodzisku 
Miasteczku i na cmentarzu parafialnym pod obeliskiem „Pamięci 
tym, którzy cierpieli i oddali swe życie za Ojczyznę” oraz Msza Świę-
ta w Intencji ojczyzny.

POWIATOWE OBCHODY 101. ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Termin: 11 listopada
Miejsce: Leżajsk, Bazylika Zwiastowania NMP
Organizator: Powiat Leżajski, Miasto Leżajsk, Klasztor OO. Ber-
nardynów w Leżajsku
Opis: W programie uroczysta msza św. w intencji ojczyzny, patrio-
tyczny program artystyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół 
Technicznych w Leżajsku i złożenie kwiatów oraz wieńców pod po-
mnikiem poległych w walkach niepodległościowych.

A TO POLSKA WŁAŚNIE – KONCERT Z OKAZJI 
101. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Termin: 11 listopada
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Uroczysty koncert patriotyczny zorganizowany z okazji 101 
rocznicy odzyskania niepodległości.

GMINNE OBCHODY 
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Termin: 11 listopada
Miejsce: Chałupki Dęb-
niańskie
Organizator: GOK w Gied-
larowej
W programie: godz.10:30 
uroczysta msza święta 
z okazji 101. rocznicy Od-
zyskania Niepodległości, 
godz. 11:30 przemarsz pod 
Obelisk i składanie kwiatów poświęcony poległym za ojczyznę.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU 
„…BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY…” 

„NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

Termin: 11 listopada
Miejsce: Kuryłówka
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK Kuryłówka, Parafia 
Tarnawiec

Opis: 11 listopada to data symbol, jednak w każdym mieście, każ-
dej wsi, proces wybijania się na niepodległość był inny i trwał blisko 
4 lata. Mieszkańcy Kuryłówki dla uczczenia tego wydarzenia w 1924 
roku wybudowali w centrum miejscowości pomnik niepodległoś-
ciowy, gdzie rokrocznie odbywają się główne uroczystości. W pro-
gramie: 15.00 – msza św. w Kościele św. Józefa, 16.00 – złożenie 
wieńców przed pomnikiem w centrum Kuryłówki, 16.30 – Koncert 
patriotyczny w sali widowiskowej GOK w Kuryłówce. 
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VIII DYKTANDO GMINNE

IV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI „NOWOSARZYŃSKA JEDENASTKA” 
Termin: 10 listopada
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSiR) 
Organizatorzy: Grupa radnych „Nasze strony”, Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna 
Opis: Amatorzy biegania będą mieli okazję uczcić na sportowo 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości. W ramach zawodów odbędą się 
bieg główny i zawody nordic walking na dystansie 11 km oraz bieg 
młodzieżowy ulicami miasta na dystansie 2,3 km. 

INAUGURACJA XIV HALOWYCH MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW 
W NOWEJ SARZYNIE W PIŁCE NOŻNEJ

Termin: 12 listopada 
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSiR) 
Organizatorzy: Miejsko Zakładowy Klub Sportowy „Unia” Nowa 
Sarzyna Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie 

IMPREZY SPORTOWE – listopad

KINO NA ANTRESOLI
Termin: 12 listopada i 26 listopada o godz.19.00 
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku ( Filia Biblioteki 
Publicznej) 
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Zapraszamy na filmy autorskie (reżyserskie), kino alternatyw-
ne z różnych okresów.

JESIENNE SPOTKANIA Z TEATREM W GIEDLAROWEJ
Termin:
• 15 listopada, godz. 18:00 – 
„Żona do adopcji” w wykona-
niu aktorów scen warszawskich, 
cena biletu 45 zł, bilety do naby-
cia w sekretariacie GOK
• 16 listopada, godz. 18:00 – 
Spektakl „Ożenek” Mikołaja 
Gogola w wykonaniu aktorów 
Teatru Rozmaitości z Mielca, wstęp wolny 
• 17 listopada, godz. 18:00 – Spektakl „Zemsta” Aleksandra Fredry 
w wykonaniu Teatru „Prima Aprilis” ze Strzyżowa, wstęp wolny
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOK w Giedlarowej

AKADEMIA CZYTANIA
Termin: Wtorki i czwartki w godz. 15-16.30
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: „Akademia czytania” to indywidualne zajęcia dla dzieci 6-8 
letnich doskonalące sztukę czytania.

KONCERT JAZZOWY QUINTET MATEUSZ PĘCAK
Termin: 18 listopada, godz.19.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Koncert muzyczny w stylu jazzowym.

ELIMINACJE GMINNE I REJONOWE KONKURSU 
LITERACKO-PLASTYCZNEGO 

„LITERATURA I DZIECI. W ŚWIECIE WYOBRAŹNI”
Termin: 18 i 20 listopada
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym, Wojewódzki 
Dom Kultury w Rzeszowie
Opis: Przedmiotem konkursu jest twórczość autorów, którzy w swo-
ich utworach opisują rzeczywistość, często nierealną lub pozostają-
cą w sferze dziecięcej fantazji. Mają one wyrażać pragnienia związa-
ne z wizją świata (najbliższego i odległego) w jakim chcielibyśmy żyć 
lub będziemy żyć.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
Termin: 20 listopada, godz. 16.30
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.

Termin: 22 listopada 
Miejsce: GOK Kuryłówka
Organizator: GBP w Kuryłówce 
Opis: Konkurs w tym roku skierowany jest do uczniów klas VII-VIII 
Szkół Podstawowych z Gminy Kuryłówka

WIECZÓR AUTORSKI JOLANTY SZAL-MACH
Termin: 22 listopada, godz. 
17.00 
Miejsce: Biblioteka Pub-
liczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblio-
teka Publiczna w Leżajsku
Opis: Wieczór poezji pani 
Jolanty Szal-Mach i pro-
mocja nowego tomiku jej 
twórczości. W trakcie spot-
kania poetce towarzyszyć 
będzie muzyk Tomasz Frą-
czek, który zapewni opra-
wę muzyczną imprezy.

GIEŁDA STAROCI
Termin: 23 listopada w godzinach 8.00-12.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury 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 zarazem, 
będą mieli znów okazję do zakupów. Wszystko za sprawą giełdy staroci.

ZABAWA ANDRZEJKOWA
Termin: 23 listopada, godz. 19.00
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: KGW w Giedlarowej

WIECZÓR ANDRZEJKOWY DLA DZIECI
Termin: 26 listopada
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Wróżby, gry i zabawy oraz dyskoteka dla dzieci.
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podróż 75

Katar
Doha

cz. 2

Rano, wypoczęci spogląda-
my z 34 piętra, na rozwijającą się 
w zawrotnym tempie Dohę. Nie 
mamy ochoty wstawać, ale jak 
nie skorzystać z takich atrakcji. 
Po chwili w białych, nienagannie 
czystych firmowych szlafrokach 
Mariotta jedziemy windą na ba-
sen znajdujący się na dachu ho-
telu. Siedząc w bulgoczącym ja-
cuzzi, spoglądamy na sąsiednie 
wieżowce i cicho krzątającą się 
obsługę, która skinieniem gło-
wy wita nas w jednym z najbo-
gatszych państw świata. Zrobiło 
się miło i przytulnie. Szkoda tyl-
ko że w promocyjnej (darmowej 
ofercie noclegu – czyt. art. Doha 
cz.1) nie znalazło się śniadanie. 
Ale nie oczekujmy za wiele.

W poszukiwaniu otwartej re-
stauracji, prosto z hotelu wcho-
dzimy do centrum handlowego, 
którego centralną część zajmuje 
lodowisko. Skoro można klima-
tyzować wielkie stadiony w tym 
gorącym kraju, to co tam takie 
lodowisko. Jest i jedyna otwarta 
o tej porze restauracja – wszędo-
bylski McDonalds. Szybkie śnia-
danie i pieszo ruszamy zoba-
czyć miasto. Idąc przez dzielnicę 
West Bay wysoko zadzieramy 
głowy. I pomyśleć, że olbrzymie 
zasoby ropy i gazu ziemnego to 
nie wszystko. Czasy się zmienia-
ją. Dzisiaj Katar stoi u progu ko-
lejnego wyzwania. Żeby pozostać 
na obecnym poziomie, kraj za-
kłada zwrot inwestycji w stronę 
edukacji, sportu i sztuki. I robi to 
z powodzeniem.

Pozostawiamy za sobą dzielni-
cę West Bay. Przed nami Corni-
che. Nadbrzeżny bulwar z palma-
mi i dwupasmową drogą, który 
rozciąga się w kształcie podkowy 
i biegnie 7 kilometrów wzdłuż za-
toki Doha. Początkowo jedynym 
zauważalnym budynkiem na tym 
odcinku była charakterystyczna 
piramidalna bryła Hotelu Shera-
ton. Wtedy to pogłębiano zatokę 
i kształtowano promenadę. Dzi-
siaj wzdłuż Corniche wyrastają 
nowoczesne biurowce i aparta-
mentowce dzielnicy biznesowej, 

której panorama stała się wizy-
tówką miasta. 

Doha Corniche została uzna-
na za jedną z głównych atrak-
cji turystycznych miasta. Miejsce 
to stało się wyjątkowo lubianym 
wśród mieszkańców i emigran-
tów. O tej porze jest jeszcze tutaj 
cicho i spokojnie, ale wieczorem 
można zobaczyć wielu biegaczy 
nierzadko w tradycyjnych arab-
skich abajach, spod których wy-
stają najnowsze modele sporto-
wych butów, a wszystko na tle 
zapierających dech w piersiach 
widoków na panoramę miasta.

Zdecydowanie nie jest to mia-
sto dla pieszych. Bywa, że znale-
zienie pasów graniczy z cudem. 
Powód. Mieszkańcy w Doha po-
ruszają się głównie samocho-
dami, którymi można dojechać 
dosłownie wszędzie. Transport 
publiczny praktycznie nie istnie-
je. Z chodnikami jest podobnie.

Zmęczeni pokonywaniem 
pieszo kolejny kilometrów za-
trzymujemy taksówkę. Sympa-
tyczny kierowca kenijskiego po-
chodzenia, chętnie opowiada 
nam o zwyczajach panujących 
w Katarze a w szczególności 
o daleko idącej izolacji rodzi-

mych katarczyków od pozosta-
łych mieszkańców. Mijamy bu-
dynek rządu, który jest władzą 
wykonawczą powołaną przez 
emira, który jest władcą księ-
stwa Kataru. Urzęduje tu rów-
nież 35-osobowa Rada Doradcza 
jako organ konsultacyjny. W Ka-
tarze nie ma parlamentu ani par-
tii politycznych. Obok Bank Cen-
tralny Kataru.

Podobno odwiedzający Ka-
tar, nie mogą pominąć dwóch 
punktów programu: wycieczki 
wzdłuż Corniche oraz muzeum 
sztuki islamskiej. I to nawet nie 
ze względu na kolekcję chińskiej 
ceramiki, hinduskich klejnotów, 
kaligrafii, lamp czy perskich mi-
niatur, z której Katar jest – słusz-

nie – bardzo dumny. Najpięk-
niejsze ze wszystkiego jest samo 
muzeum. Dzieło słynnego Ming 
Peia, urodzonego przed niemal 
stu laty, chińsko-amerykańskie-
go architekta, który zaprojek-
tował między innymi piramidę 
w Luwrze. Był już po osiemdzie-
siątce, kiedy zaczął pracę nad 
muzeum sztuki islamskiej w Ka-
tarze. Przez kilka miesięcy pod-
różował po regionie, szukając 
inspiracji i esencji arabskości. 
Znalazł ją wreszcie w Kairze, 
gdzie zachwycił go liczący tysiąc 
lat meczet. Odrzucił kilka propo-
nowanych lokalizacji i przekonał 
zleceniodawcę do postawienia 
muzeum na sztucznie usypanej 
wyspie, dzięki czemu nie przytło-
czą go inne budynki. Efekt jest 
olśniewający. Oczywiście wstęp 
jest bezpłatny.

Muzeum to chyba jedyne miej-
sce, gdzie można spotkać rodzi-
mych Katarczyków, których łatwo 
rozpoznać po ubraniu. Mężczyźni 
w każdym wieku i w niemal każ-
dej sytuacji mają na sobie diszda-
szę, czyli białą tunikę do kostek 
z rękawami, zapinaną z przo-
du. Na głowie noszą chustę (ghu-
tra lub szemagh), przytrzymywa-
ną przez czarny pleciony sznur 

Dzielnica West Bay

Muzeum Sztuki Islamskiej

Sprzedawca sokołów
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tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

You Tube – niezwykly swiat 

(iqal), który dawniej służył do pę-
tania nóg wielbłądom podczas 
postojów na pustyni. Kobiety, wy-
chodząc z domu, na ubranie na-
rzucają z reguły czarną tunikę 
(abaję), a na głowę chustę okry-
wającą włosy (hidżab) lub zasłonę 
na twarz (nikab).

Wracamy na promenadę spo-
glądając na kołyszące się trady-
cyjne łodzie „Dau”. To już tylko 
wspomnienie czasów kiedy statki 
te, żeglowały po wodach zatoki. 
Dzisiaj można zatrzymać się na 
nadbrzeżu i obserwować krząta-
ninę już nie rybaków, a marnie 
opłacanych imigrantów, zajmu-
jących się obsługa turystów, któ-
rzy zapragnęli podziwiać futury-
styczne miasto z pokładu łodzi. 
Skończyły się również czasy im-
perium osmańskiego – władają-
cego tymi terenami, beduińskich 
plemion i czasy podupadającej 
krainy poławiaczy pereł, która 
została zniszczona przez tani im-
port pereł hodowlanych z Japo-
nii. O przedpetrodolarowej hi-
storii miasta przypomina – nie 
najwyższych lotów – pomnik-fon-
tanna w kształcie muszli uloko-
wany tuż przy wejściu do stare-
go portu. 

Doha jest nowoczesnym, szkla-
no-stalowym miastem z licznymi 
wieżowcami i apartamentowca-
mi, ale ma też zabytkową część 

– stare miasto i suk (bazar), na 
który próbujemy dojść. Ale uwa-
ga – stary suk nie jest wcale stary. 
On tylko tak wygląda. Rzeczywi-
ście, suk Waqif został zbudowany 
w miejscu dawnego rynku. Przed 
stu laty Beduini handlowali tu 
owcami i wielbłądami, a nurko-
wie pokazywali wyłowione per-
ły. Kiedy zniknęli Beduini i poła-
wiacze, na dawnym rynku wyrosły 
szpetne betonowe pawilony han-
dlowe. Na szczęście w minio-
nej dekadzie zostały wyburzone, 
a na ich miejscu powstał trady-
cyjny suk zbudowany z kamien-
no-gliniastych zaułków, pełen 
tajemniczych podcieni, przepeł-
niony aromatem kadzidła, przy-
praw i perfum, rozmigotany ceki-
nami zdobiącymi czarne arabskie 
abaje i hinduskie suknie. 

Spacerując zaułkami Suku 
Waqif musimy pamiętać, ze cze-
ka na nas – przybyszy z innej czę-
ści świata – mnóstwo pułapek. 
Europejka ubrana w bluzkę bez 
rękawów i pleców, w dodatku 
nieco prześwitującą to kulturo-
wy szok, tak jak mężczyzna poka-
zujący światu obrośnięte kolana, 
a nawet, o zgrozo, skrawek ud 
w krótkich spodenkach. Uścisk 
dłoni jest dla tutejszych muzuł-
manów niedozwolony. Kom-
plementowanie urody żony lub 
córki muzułmanina to okrop-
ny nietakt. Co ciekawe, w Kata-
rze można wyznawać inną religię, 
jednak nawracanie muzułmanów 
jest zbrodnią. Nie wolno wwo-
zić wieprzowiny oraz alkoholu, 
nawet jeżeli butelka została ku-
piona na pokładzie narodowe-
go przewoźnika Kataru. Internet 
jest tu cenzurowany. Ale są i plu-
sy. Katar jest krajem bardzo bez-
piecznym. Kradzieże są rzadkie. 
Widok pozostawionego samo-
chodu z kluczykami w stacyjce 
nie jest niczym nadzwyczajnym. 

Zamożni Katarczycy mają 
dużo wolnego czasu. Aby za-
pewnić obywatelom wartościową 
rozrywkę, państwo podtrzymu-
je modę na uprawianie narodo-
wych, tradycyjnych sportów. Są 
nimi wyścigi wielbłądów (czasa-
mi z robotami w roli dżokejów) 
i polowania sokołów – o czym 
możemy się przekonać wchodząc 
do jednego z licznych tutaj skle-
pów z tymi pięknymi ptakami. 
Wyszkolenie tego drapieżnika 
zajmuje kilka miesięcy, a nawet 

lat. Najlepsze osobniki wystawia-
ne są w zawodach. Cena soko-
ła zaczyna się od 5 tys. dolarów 
i podobno nie ma górnej granicy. 
Katarczycy bardzo dbają o swoje 
sokoły. W Dosze jest nawet szpi-
tal dla ptaków. Składa się z tra-
dycyjnej izby przyjęć, sal zabie-
gowych, operacyjnych i apteki. 
Lekarze przyjmują pacjentów, 
którzy cierpliwie czekają w kolej-
ce wraz ze swoimi właścicielami. 

Nagle wielkie poruszenie. 
Sprzedawcy błyskawicznie chowa-
ją swoje stragany. Podobno nad-
chodzi ulewa – ze zdziwieniem 
spoglądamy w niebo, a po chwi-
li miasto tonie w strugach desz-
czu. Mijają kolejne minuty. Za-
czynamy się niecierpliwić. Zbliża 
się pora odlotu naszego samolo-
tu, a my musimy dostać się na lot-
nisko. Od drogi dzieli nas spory 
plac, na którym nie ma żadne-
go zadaszenia. W końcu zmusze-
ni podejmujemy wyzwanie i prze-
moczeni zatrzymujemy taksówkę. 
Przejeżdżając po kałużach, spraw-
dzamy w internecie, czy to jakaś 
pogodowa anomalia. Okazuje się, 
że w listopadzie możliwe są mak-
symalnie dwa deszczowe dni. Je-
steśmy wybrańcami! 

Opuszczamy Katar, państwo 
które w ostatnich dwudziestu la-
tach przeszło prawdziwą meta-
morfozę. Rybackie osady i na-
mioty Beduinów zamieniły się 
w luksusowe wille, wielbłądy za-
stąpiły limuzyny i samoloty. 
Dziś liczba milionerów na metr 
kwadratowy jest tu najwięk-
sza na świecie, a benzyna tań-
sza niż woda. Tutaj działa słyn-
na stacja telewizyjna Al-Dżazira, 
uznawana przez świat za jedną 
z najbardziej obiektywnych arab-
skojęzycznych rozgłośni. Stąd 
startowały natowskie samoloty le-
cące nad Irak. Ten mały kraj ma 
wielkie ambicie i z powodzeniem 
je realizuje. Stał się negocjato-
rem pomiędzy państwami arab-
skimi i państwami zachodu. Ra-
zem z Katarem rośnie ambicja 
jego mieszkańców. W 2022 roku, 
jako pierwszy kraj arabski będzie 
gościł Mistrzostwa Świata w piłce 
nożnej.

Czy wystarczy tak krótka wizy-
ta by poznać ten kraj? Prawdo-
podobnie nie, ale na pewno po-
może nam zrozumieć ten wciąż 
egzotyczny dla nas świat.

Pomnik perły

Wagif – arabski suk

Widok z hotelowego basenu

Tradycyne łodzie Dau na tle nowoczesnej dzielnicy
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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:

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

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

 Y 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:

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

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

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

 Y 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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Świadomego konsumenta in-
teresuje także polityka firmy, 
wpływ jej działalności na środo-
wisko, warunki zatrudnienia, ja-
kie oferuje swoim pracownikom 
i cała reszta rzeczy, które nie są 
wypisane na etykiecie. Codzien-
nie taki konsument staje przed 
trudnymi wyborami. Czy warto 
zatem nim być?

Dla siebie
Bądź świadomym konsumen-

tem dla siebie. Dzięki temu mo-
żesz zmienić swoje złe nawyki 
żywieniowe. Wystarczy wnikli-
we spojrzenie na rewers etykie-
ty i szybko może Ci przejść ocho-
ta na Twoją ulubioną przekąskę 
nafaszerowaną konserwantami. 
Szybko odkryjesz, że nie tylko 
konserwanty są niepożądanymi 
w żywności składnikami. Tłusz-
cze trans, syrop glukozowo-fruk-
tozowy, aspartam i inne dodatki 
do żywności, na które wcześniej 
nie zwracałeś, będą do Ciebie aż 
krzyczeć z etykiet. Po co to so-
bie robić? Przecież łatwiej wy-

boru dokonywać na przykład 
sugerując się ceną lub estetyką 
opakowania. Łatwiej, ale mniej 
zdrowo. A właściwie bardzo nie-
zdrowo.

Dla świata
Czy kupując zwykły płyn do ką-

pieli warto zastanawiać się, jaki 
ma to wpływ na środowisko? 
Można się nie zastanawiać, uda-
wać, że się nie wie o haniebnym 
procederze testowania kosmety-
ków na zwierzętach. Ale jeśli ob-
chodzi Cię los zwierząt, możesz 
dołożyć swoją cegiełkę do działań 
zmierzających do jego poprawy.

Nie tylko zwierzęta padają 
ofiarą konsumpcjonizmu. Wy-
cinka lasów deszczowych, wyzysk 
pracowników, zanieczyszcze-
nie powietrza, gleby i wód. Każ-
dy z nas ma w tym swój niema-
ły udział. Możesz mieć mniejszy. 
A gdyby tak każdy choć trochę 
bardziej świadomie spojrzał na 
dokonywane przez siebie wybo-
ry konsumpcyjne, można by wie-
le zmienić, prawda?

Czy warto być 
świadomym konsumentem?
Trudno być świadomym konsumentem w czasach, kiedy 
skazany na pośpiech wpadasz do sklepu jak po ogień, 
a przez kasy przelatujesz jeszcze szybciej.
Dokonywanie świadomych wyborów wymaga czasu, 
zatrzymania się nie tylko przy sklepowej półce po to, by 
dokładnie przyjrzeć się cenom i gramaturze czy wyko-
naniu produktu.

Stać Cię  na to
Powiesz: Idea świetna, ale nie 

stać mnie na bycie świadomym 
konsumentem. Prawda jest taka, 
że na wiele rzeczy teoretycz-
nie Cię nie stać. A ich sobie nie 
odmawiasz, prawda? Poza tym 
nie musisz zmieniać dosłownie 
wszystkiego. Zmień jedną, dwie 
rzeczy. Jeśli nie możesz sobie po-
zwolić na przykład na kupowanie 
mięsa od lokalnego rolnika, wy-
pasającego swoje krowy na zielo-
nych łąkach, po prostu ogranicz 
spożycie mięsa na rzecz warzyw 
strączkowych.

Dla innych rzeczy nawet nie 
musisz szukać zamienników. 
Na przykład rezygnując z kre-
mu czekoladowego na kanapce 

oszczędzisz sobie porcji wątpli-
wej renomy tłuszczu palmowego 
i zaoszczędzisz nawet kilkanaście 
złotych na jednym słoiku. Jak za-
tem widzisz, na świadomej kon-
sumpcji można nawet zyskać.

Poznaj swoje prawa
Zaoszczędzić możesz jeszcze 

więcej, kiedy jesteś konsumen-
tem świadomym swoich praw. 
Na przykład prawa do reklamacji 
towaru z tytułu rękojmi w ciągu 
dwóch lat od dokonania zakupu. 
Albo też prawa do odstąpienia 
od umowy zawartej na odległość. 
Twoje prawa są chronione prze-
pisami prawnymi, więc masz do 
nich… pełne prawo.

Źródło: www.taktofinanse.pl
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