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ZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE
PACZEK ŚWIĄTECZNYCH I NOWOROCZNYCH

DLA POLSKICH DZIECI
MIESZKAJĄCYCH NA BIAŁORUSI I UKRAINIE

Drodzy Mieszkańcy Leżajska i okolic!
Wobec trudnej sytuacji Polaków mieszkających za wschod-
nią granicą, a szczególnie na Ukrainie, środowisko kreso-
we w Leżajsku organizuje ZBIÓRKĘ DARÓW dla pol-
skich rodzin. Zwracamy się z prośbą, aby do akcji włączy-
ły się zarówno firmy, instytucje, organizacje społeczne oraz
osoby dorosłe, jak i młodzież szkolna.

O pomoc w szczególności prosimy Harcerzy Hufca
ZHP Leżajsk i strzelców z Jednostki Strzeleckiej
STRZELEC JS 2035.

Będziemy zbierać do 4 grudnia 2016 r.:
* słodycze, kakao, konserwy mięsne, makaron, cukier, kasze, ryż,

mleko w proszku, itp.
* książki z polską literaturą piękną oraz małe zabawki

Miejsce zbiórki:
Leżajsk, ul. Mickiewicza 20A, Biuro Poselskie Jerzego Paula (ofi-
cyna przy Muzeum Ziemi Leżajskiej) od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00, tel. 790 588 990

17. AKCJA POLACY RODAKOM

Kolejne inwestycje

w SP ZOZ

W tym roku rozpoczął
się pierwszy etap bu-
dowy pawilonu diagno-
styczno-zabiegowego
w Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku.

12 października br. podpisano
umowę z firmą Hartbex na roz-
poczęcie budowy, której zakoń-
czenie planowane jest na 30 maja
2017 r. Podpisanie umowy między
Dyrektorem SPZOZ Marianem
Furmankiem, Z-cą dyrektora ds.
lecznictwa Zbigniewem Gochem
a Zarządem firmy Hartbex: Pre-
zesem Zarządu Pawłem Bącalem,
Wiceprezesem Stanisławem Wi-
śniowskim, Wiceprezesem Stani-
sławem Selwą odbyło się w obec-
ności Zarządu Powiatu Leżajskie-
go: Starosty Leżajskiego Marka
Śliża, Wicestarosty Leżajskiego
Zdzisława Leśko oraz Członka
Zarządu Powiatu Leżajskiego
Lucjana Czenczka.

Całkowity koszt inwestycji Blo-
ku Operacyjnego z wyposażeniem
wyniesie 13 mln zł. Pawilon, które-
go powierzchnia obejmie 1520 m2,
będzie składał się z czterech sal
operacyjnych i sali pooperacyjnej,
obszaru diagnostycznego, w któ-
rym będzie znajdował się rezo-

nans magnetyczny, tomograf
komputerowy, centralna steryliza-
cja i stacja dezynfekująca łóżka.
Zostanie również wybudowany
szyb windowy na zewnątrz obec-
nego budynku z dostępem ze
wszystkich oddziałów. I etap pro-
jektu zakłada budowę do stanu
surowego (zamknięcie i przykry-
cie) oraz budowę szybu windowe-
go. Inwestycja jest niezbędna ze
względu na konieczność dalszego
funkcjonowania oddziałów zabie-
gowych: chirurgicznego, ortope-
dycznego i ginekologicznego oraz
diagnostyki na potrzeby całego
szpitala. Na każdym etapie projek-
tu szpital korzysta z dofinansowa-
nia przez Powiat Leżajski. Koszt
pierwszego etapu budowy zosta-
nie pokryty w całości ze środków
szpitala i wsparcia finansowego
udzielonego przez Powiat Leżaj-
ski. Kolejny etap projektu to po-
zyskanie środków przy wsparciu
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. NN

Opracowanie: stud. Marcin Kuźniar, arch. Joanna Węgrzyn
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26 października br. odby-
ła się sesja Rady Powiatu
Leżajskiego, w której
uczestniczyli również dy-
rektorzy szkół i placówek
oświatowych prowadzonych
przez Powiat Leżajski.
Radni zajęli się takimi
sprawami, jak:

1. Sprawozdanie Starosty z prac
Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.

2. Informacja o stanie reali-
zacji zadań oświatowych Po-
wiatu Leżajskiego za rok
szkolny 2015/2016, w tym
o wynikach egzaminu matu-
ralnego i egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje
w zawodzie.

W roku szkolnym 2015/2016 Po-
wiat Leżajski prowadził 16 szkół
znajdujących się w 3 zespołach szkół
ponadgimnazjalnych, specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym
oraz poradnię psychologiczno-peda-
gogiczną.

Według stanu na 30 września
2015 r. (wg Systemu Informacji
Oświatowej) w szkołach w 115 od-
działach uczyło się 3.064 uczniów:
1. ZST – 1.690 uczniów

w 54 oddziałach,
2. ZSL – 1.075 uczniów

w 36 oddziałach,
3. ZS NS – 150 uczniów

w 6 oddziałach,
4. SOSW – 149 uczniów

w 19 oddziałach.
Suma wszystkich etatów przeli-

czeniowych nauczycieli wyniosła
336,23 z czego 315 nauczycieli to
osoby pełnozatrudnione, a suma

Z PRAC ZARZ¥DU
POWIATU

LE¯AJSKIEGO:
W październiku br. Zarząd
Powiatu Leżajskiego obrado-
wał na 8 posiedzeniach, w tym
najwięcej uwagi poświęcając
projektowi budżetu Powiatu
Leżajskiego na 2017 rok. Po-
nadto Zarząd uczestniczył
w licznych wydarzeniach od-
bywających się na terenie po-
wiatu oraz poza jego granica-
mi, a były to m.in.: spotkania
z okazji Dnia Nauczyciela,
obchody Święta Terenowych
Organów Administracji Woj-
skowej na Podkarpaciu.

etatów nauczycieli niepełnozatrud-
nionych – 21,23.

Spośród 315 nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Leżaj-
ski struktura zatrudnienia przedsta-
wiała się następująco: nauczyciele
stażyści: 6 osób, nauczyciele kon-
traktowi: 20 osób, nauczyciele mia-
nowani: 72 osoby, nauczyciele dy-
plomowani: 217 osób.
3. Informacja o organizacji

szkół i placówek oświato-
wych prowadzonych przez Po-
wiat Leżajski w roku szkol-
nym 2016/2017.

4. Podjęcie uchwały w sprawie
ogłoszenia obowiązujących
w 2017 r. maksymalnych sta-
wek opłat za usunięcie po-
jazdu z drogi i jego parko-
wanie na parkingu strzeżo-
nym.

Za usunięcie pojazdu z drogi na
koszt właściciela przez jednostkę
wyznaczoną przez Starostę Leżaj-
skiego ustala się opłatę brutto
w wysokości: rower lub motorower
– 110 zł, motocykl – 218 zł, pojazd
o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 t – 476 zł, pojazd o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 3,5t do
7,5 t – 594 zł, pojazd o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 7,5 t
do 16 t – 841 zł, pojazd o dopusz-
czalnej masie całkowitej powyżej 16
t – 1 239 zł, pojazd przewożący ma-
teriały niebezpieczne – 1 508 zł.
5. Podjęcie uchwały w sprawie

przekazania środków finan-
sowych dla policji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie
uchylenia Uchwały nr XXVI/
125/2016 Rady Powiatu Le-
żajskiego z dn. 17 maja
2016 r. dotyczącej udziele-
nia pomocy finansowej Gmi-
nie Grodzisko Dolne na re-
alizację zadania pn. „Roz-
budowa drogi powiatowej nr
1269 Zmysłówka – Grodzisko
Dolne w km 4+541 – 5+241
wraz z budową chodnika
w miejscowości Grodzisko
Dolne”.

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

8. Informacja z analizy
oświadczeń majątkowych.

EP

XXXIII sesja
Rady Powiatu Leżajskiego

XXXIII sesja
Rady Powiatu Leżajskiego

XXXIII sesja
Rady Powiatu Leżajskiego

XXXIII sesja
Rady Powiatu Leżajskiego
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Wiele pięknych po-
ranków dane było
oglądać narodowi

polskiemu w jego własnej hi-
storii, ale tylko jeden z nich
zapisał się w narodowych an-
nałach nieblaknącym atra-
mentem.

Wraz z poniedziałkowym
świtem 11 listopada 1918 r. na
ulice stolicy zawitała niewy-
powiedziana radość. Dzień
wcześniej, specjalnym pocią-
giem na warszawski dworzec
przybył Józef Piłsudski, inter-
nowany wcześniej w magde-
burskim więzieniu. Przyszłego
marszałka Polski witały tłumy
ludzi. Nazajutrz Rada Regen-
cyjna przekazała Piłsudskiemu
zwierzchnią władzę nad pol-
skim wojskiem, inicjując tym
samym powrót niepodległego
państwa polskiego na mapę
Europy po 123 latach bolesnej
nieobecności. Początkowo ob-
chody rocznicowe nawiązują-
ce do powyższych wydarzeń
miały charakter wojskowy,
jednak z czasem przybrały
rozmiar wielkiej narodowej
celebracji, w której corocznie
ma swój udział także powiat
leżajski.

A. Mickiewicz Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego

I rzekła na koniec Polska:
ktokolwiek przyjdzie do mnie będzie wolny i równy,
gdyż ja jestem Wolność...

I rzekła na koniec Polska:
ktokolwiek przyjdzie do mnie będzie wolny i równy,
gdyż ja jestem Wolność...

POWIAT

Uroczysta defilada ul. Mickiewicza

Wieniec składa Prezydium Rady Przemarsz pod MCK w Leżajsku
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PPowiatowe obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości
zainicjowała msza św. kon-

celebrowana przez Kustosza
Klasztoru OO. Bernardynów
o. Joachim Ciupę oraz probosz-
cza leżajskiej fary ks. dziekana
Marka Ciska. Bezpośrednio po
nabożeństwie uczestnicy uroczy-
stości zgromadzili się pod pomni-
kiem poległych w walkach niepod-
ległościowych, aby oddać cześć
tym, których dawnemu bohater-
stwu zawdzięczamy dzisiejszą wol-
ność. Odczytano Apel Pamięci,
a jego zwieńczeniem była salwa
honorowa, oddana przez Podod-
dział Kawalerii Ochotniczej w bar-
wach 20 Pułku Ułanów im. Króla
Jana III Sobieskiego. U stóp po-
mnika symboliczne wieńce i wią-
zanki złożyły delegacje reprezen-
tujące instytucje i organizacje
z terenu powiatu.

Po chwilach pełnych zadumy
przyszedł czas na radosną część
obchodów Święta Niepodległości,
a wstępem do niej była defilada
główną arterią miasta – ulicą Mic-
kiewicza, pod przewodnictwem
Orkiestry Reprezentacyjnej Od-
działu Kawalerii Ochotniczej
w barwach 20 Pułku Ułanów im.
Króla Jana III Sobieskiego, która
zapewniła oprawę artystyczną
rocznicowym obchodom. Finiszem
uroczystego przemarszu był plac
przed Miejskim Centrum Kultury
w Leżajsku, gdzie na uczestników
piątkowego świętowania czekała
wyborna grochówka wojskowa
i krótki koncert pieśni patriotycz-
nych wykonany przez Orkiestrę.
Artystycznym dopełnieniem ob-
chodów Święta Niepodległości był
– bogaty w akcenty patriotyczne –
program „Radośni wolnością –
wolni z radością”, przygotowany
pod kierownictwem Lucyny Sło-
niec i Bożeny Gurdziel przez mło-
dzież Zespołu Szkół Licealnych
w Leżajsku, chór Belcanto pod dy-
rekcją Barbary Kuczek, grupę wo-
kalno-instrumentalną „Labirynt”
pod kierownictwem Pawła Palucha

oraz zespoły Miejskiego Centrum
Kultury: Grupę Wokalną „Meri-
tum” pod kierownictwem Bartło-
mieja Urbańskiego, z gościnnym
udziałem Dominika Tudryna, ZPiT
„San”, którego opiekunem jest
Elżbieta Majcher oraz ZPiT „Le-
liwa”, nad którym opiekę sprawu-
je Elżbieta Kuźma.

Duże zainteresowanie obcho-
dami Święta Niepodległości ze
strony mieszkańców miasta oraz
ich czynny udział w jego celebro-
waniu napawa optymizmem i sy-
gnalizuje potrzebę wspólnego
przeżywania ważnych momentów
w historii naszego kraju – momen-
tów, w których obok powagi i re-
fleksji jest też miejsce na radość,
bo jest ona najdobitniejszym wy-
razem wdzięczności dla tych, któ-
rzy wywalczyli nam wolność. I to
właśnie radość towarzyszyła na-
szym rodakom, kiedy witali listo-
padowy poranek 98 lat temu.

NN
Fot. NN, Dawid Wiech

Organizatorzy dziękują za pomoc w przygotowaniu obchodów:
Kustoszowi Klasztoru OO. Bernardynów o. Joachimowi Ciupie,
dyrekcji, młodzieży i nauczycielom z Zespołu Szkół Liceal-
nych w Leżajsku, Strzelcom z Jednostki Strzeleckiej nr 2035
z Leżajska na czele z dowódcą insp. Waldemarem Tłuczkiem,
Orkiestrze oraz Oddziałowi Kawalerii Ochotniczej w barwach
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego pod dowódz-
twem rotmistrza Pawła Guzego, komendantowi oraz funkcjona-
riuszom policji z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku,
harcerzom Hufca Leżajsk, dyrekcji oraz pracownikom Muzeum
Ziemi Leżajskiej, dyrekcji oraz pracownikom Miejskiego Cen-
trum Kultury w Leżajsku, Januszowi Zygmuntowi – FHU „Jeż”,
Andrzejowi Więcławowi – Usługi Kulinarne w Leżajsku, Euge-
niuszowi Borkowskiemu – Zakład Przetwórstwa Mięsnego
w Wierzawicach oraz pocztom sztandarowym reprezentującym
instytucje i organizacje z terenu powiatu.
Organizatorami tegorocznych uroczystości byli: Powiat
Leżajski, Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku oraz Miasto
Leżajsk.

Wspólny posiłek przy MCK

Patriotyczny program artystyczny
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Nasz pobyt na Sri Lance trwał
tydzień. Były to dni pełne wrażeń
i emocji. Czas był całkowicie wy-
pełniony spotkaniami z mieszkań-
cami wioski Kosgoda, rozmowa-
mi i wymianą doświadczeń zarów-
no pomiędzy nauczycielami z kra-
jów europejskich, jak i z przemi-
łymi pedagogami szkoły w Kosgo-
dzie. Nasi gospodarze zarezerwo-
wali kilka dni na turnusy krajo-
znawcze. I tak między innymi wy-
cieczka w głąb wyspy zapoznała
nas z dorobkiem kultury material-
nej państwa. Jednym ze zwiedza-
nych miejsc było miasto Kandy,
w którym znajduje się ważna dla

1 października 2016 roku wcze-
snym rankiem wszyscy pątnicy ze-
brali się na stacji PKS i po krót-
kiej modlitwie, której przewodni-
czył ks. dziekan prał. Marek Ci-
sek – proboszcz Fary Leżajskiej,
wyruszyli w drogę. Na tegoroczną
pielgrzymkę maturzystów udało
się w sumie ok. 500 uczniów i kil-
kudziesięciu nauczycieli dwóch le-
żajskich szkół. Zespół Szkół Lice-
alnych w Leżajsku został szczegól-
nie wyróżniony – na rękach mło-
dzieży spoczęła oprawa całej litur-
gii. Po wielu dniach przygotowań,
wraz z opiekunami uczniowie wy-
ruszyli do Jasnogórskiego Sank-
tuarium, aby zanieść swoje modli-
twy. Hasło tegorocznej pielgrzym-
ki brzmiało: „Do Maryi po miło-
sierne serce”.

Pierwszym etapem pielgrzymo-
wania było zawiązanie wspólnoty,
które uświetnił śpiew diakonii
muzycznej, utworzonej przez na-
sze uczennice. Młodzież została
nim porwana i cała bazylika po
brzegi wypełniona maturzystami,

ze wzniesionymi dłońmi, modliła
się radośnie. Podczas drogi krzy-
żowej każdy miał okazję, by się
wyciszyć i oddać modlitwie. Potem
przyszedł czas na mszę św., w któ-
rej w szczególny sposób uczestni-
czyli uczniowie naszego liceum.
Zajęli się oni śpiewem pieśni

i psalmów, posługą przy ołtarzu,
czytaniem Pisma Świętego i mo-
dlitwy wiernych. W homilii abp
Adam Szal mówił o sprawiedliwo-
ści i miłosierdziu Bożym. Pan Bóg
czeka na nas, jak Ojciec na syna
marnotrawnego i daje nam czas na
nawrócenie, na świętość, na pogłę-

Pielgrzymka
maturzystów, wychowawców i katechetów

Archidiecezji Przemyskiej

na Jasn¹ Górê

bienie swojej wiary, na pogłębienie
swojej więzi z Panem Bogiem i ten
czas miłosierdzia dotyczy całej ludz-
kości, ale także każdego z nas, po-
jedynczego człowieka. Korzystajmy
z tego miłosierdzia i bądźmy miło-
sierni, umiejmy przebaczać. – za-
chęcał kapłan. Na zakończenie
mszy św. na ręce arcybiskupa zo-
stały złożone kwiaty wraz z po-
dziękowaniami.

Ostatnim punktem naszej piel-
grzymki do Sanktuarium był Apel
Jasnogórski. Każdy uczestnik
w pełni starał się skorzystać ze
wszystkich nabożeństw i wynosić
z nich jak najwięcej – czy to na-
uki, czy przemyśleń dotyczących
swojej przyszłości. Nasza młodzież
swoją postawą ukazała świadec-
two prawdziwej wiary. Po powro-
cie do swoich autokarów, pomi-
mo zmęczenia, dało się zauważyć
na twarzach zarówno uczniów, jak
i nauczycieli umocnienie ducho-
we i wiarę w lepsze jutro.

Dziękujemy dyrekcji, nauczycie-
lom, katechetom i księżom
z dekanatów Leżajsk I i Leżajsk II
za wszelką pomoc przy organiza-
cji pielgrzymki oraz za ich obec-
ność i towarzyszenie młodzieży
w tym pięknym wydarzeniu wiary.

Gabriela Banach

16 września 2016 r. rozpoczął się kolejny etap projektu
Erasmus+ „Feel the Spirit of a Modern Europe – Bringing
Entrepreneurship into Schools”, w którym nasza szkoła
(reprezentowana przez panią Dominikę Polańską i dyrek-
tora szkoły Zbigniewa Trębacza), wraz z partnerami
z Niemiec, Czech i Włoch, angażuje się w aktywną pomoc
szkole na Sri Lance, ciężko doświadczonej podczas kata-
strofalnej fali tsunami w roku 2004.

wyznawców buddyzmu Świątynia
Zęba (Dalada Maligawa), gdzie
przechowywany jest ząb Buddy.
Świątynia stanowiła w przeszłości
część kompleksu pałacowego
władców królestwa Kandy. Pięk-
na architektura nasycona bud-
dyjską mistyką zachwyciła zarów-
no nauczycieli, jak i uczniów.

W niewielkiej odległości od
miasta Kandy w prowincji Saba-
ragamuwa znajduje się sieroci-
niec słoni w Pinnawali. Wizyta
w nim wywarła na nas duże wra-
żenie. To niezwykłe miejsce po-
wstało w 1975 r. w celu ochrony
młodych słoni, osieroconych w

wyniku ludzkiej głupoty, działal-
ności kłusowników, czy toczącej
się do 2009 roku wojny domowej.

Równie niezapomnianą i ekscy-
tującą wyprawą była poranna wy-
cieczka łodzią po delcie Madu
Ganga. Obserwacja dzikiej przyro-
dy, dla Europejczyka osobliwej
i obcej, choć fascynującej, powo-
dowała szybsze bicie serca. Szcze-
gólnie, kiedy las namorzynowy zda-
wał się ożywać w wyniku gwałtow-
nej aktywności małp płoszących
stada kolorowych ptaków i motyli.
Tydzień zleciał bardzo szybko.

Na zakończenie odbyło się
wspólne spotkanie podsumowu-
jąco-organizacyjne. Wymiana po-
dziękowań była długa i wzrusza-
jąca. Spotkanie w ramach Era-
smus+ mające miejsce w Sri Lan-
ce, było wyjątkowym i ważnym
dla projektu wydarzeniem. A naj-
ważniejsze jest to, że nasza mię-
dzynarodowa współpraca przy-
nosi wymierne korzyści i wpływa
na poprawę warunków edukacyj-
nych tej niewielkiej społeczności.

Dominika Polańska

Sri Lanka
czyli kolejny etap projektu Erasmus+

Zespół Szkół Licealnych

im. Bolesława Chrobrego
w Leżajsku
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Jak podaje Komisja Europej-
ska, do 2020 roku wzrośnie zapo-
trzebowanie na programistów.
Warto więc kształcić się w tym kie-
runku. Jedną z akcji popularyzu-
jących naukę programowania jest
międzynarodowy projekt Code
Week, który w Polsce jest organi-
zowany przez Akademię NASK.

Technicy informatycy zapoznali
siê z tajnikami programowania

W jego ramach, 19 i 20 paździer-
nika, uczniowie klas pierwszych
i drugich technikum informatycz-
nego Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku wzięli udział w warsz-
tatach poświęconych programo-
waniu. Poprowadzili je specjaliści
z warszawskich uczelni informa-
tycznych oraz programiści zaan-

gażowani w ogólnopolski projekt
edukacyjny Mistrzowie Kodowania.

Lekcje dla klas pierwszych do-
tyczyły kodowania gier kompute-
rowych w języku Scratch. Mło-
dzież uczyła się programować ani-
mację obiektu, kontrolować
obiekty za pomocą strzałek oraz
wykrywać kolizje. Z kolei warsz-

taty przeznaczone dla klas dru-
gich, dotyczyły projektowania apli-
kacji na platformy w systemie
Android z użyciem Pocket Code.

Zajęcia, propagujące przesła-
nie, że programować może każ-
dy, cieszyły się dużym zaintereso-
waniem uczniów i zapewne dla
wielu z nich nauka programowa-
nia stanie się nie tylko ciekawym
hobby, ale też zapoczątkuje wybór
przyszłej ścieżki zawodowej.

Tomasz Kasper

Wyniki:

LO Kolbuszowa – ZST Leżajsk 13-24

Gimnazjum Grodzisko D. – ZST Leżajsk 10-22

LO Kolbuszowa – Gimnazjum Gniewczyna

Łańcucka 13-11

Gimnazjum Grodzisko Dolne – LO Kolbuszo-

wa 12-25

Gimnazjum Gniewczyna Łańcucka – Gim-

nazjum Grodzisko Dolne 7-21

Gimnazjum Gniewczyna Łańcucka – ZST

Leżajsk 6-18

Nagrody indywidualne:

Najlepszy zawodnik w kat. gimnazjum – Ja-

rosław Krupa z Gimn. w Grodzisku Dolnym

Najlepszy zawodnik turnieju – Waldemar

Pytel z ZST w Leżajsku

Najlepszy bramkarz – Jakub Brud z Gimn.

w Gniewczynie Łańcuckiej

Król strzelców – Paweł Wilk z LO w Kolbu-

szowej

Technicznych w Leżajsku. Druży-
na gospodarzy, prowadzona przez
Tomasza Majkuta, okazała się
„mało gościnna” i zwyciężyła
w turnieju. Drugie miejsce przy-
padło LO w Kolbuszowej, trzecie
Gimnazjum w Grodzisku Dolnym,
czwarte Gimnazjum w Gniew-
czynie Łańcuckiej. Emocjonujące
spotkania po raz kolejny udowod-
niły, że piłka ręczna to niezwykle
ciekawy sport, wymagający od za-
wodników dużej sprawności, siły
i dynamiki, a przez co atrakcyjny
dla kibiców.

ZST

Wzięły w nim udział reprezen-
tacje następujących szkół: Liceum
Ogólnokształcącego w Kolbuszo-
wej, Gimnazjum w Grodzisku
Dolnym, Gimnazjum w Gniew-
czynie Łańcuckiej i Zespołu Szkół

Turniej Pi³ki Rêcznej Mê¿czyzn
o Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku

4 listopada w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku odbył się
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Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Uroczystość wręczenia stypen-
diów na rok szkolny 2016/2017
odbyła się 25 października w Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej. Stypen-
dium Fundacji nagradzani są
uczniowie, wyróżniający się nie
tylko bardzo dobrymi wynikami
w nauce, lecz także szczególny-
mi zainteresowaniami i aktywno-
ścią w lokalnym środowisku.

1 listopada Kościół katolicki ob-
chodzi uroczystość Wszystkich
Świętych. Tradycja ta najprawdo-
podobniej wywodzi się ze wspo-
minania w jednym dniu wszystkich
męczenników chrześcijańskich
i praktykowana była już w czasach
Cesarstwa Rzymskiego, najczę-
ściej w okresie Wielkanocy, jed-
nak ostateczne świętowanie wy-
znaczono na pierwszy dzień listo-
pada.

To właśnie ten czas wypełniamy
wspomnieniami o tych, którzy
odeszli, poświęcając im modlitwy

W pierwszym dniu realizowano
ćwiczenia aplikacyjno-sztabowe,
a w drugim taktyczno-bojowe,
w których udzielały się osoby z Ze-
społu Szkół im. I. Łukasiewicza.
W epizodach uczestniczyli straża-
cy z Komendy Powiatowej PSP
w Leżajsku, w tym: Specjalistycz-
nej Grupy Ratownictwa Chemicz-
no-Ekologicznego LEŻAJSK
COO, wytypowani z jednostek
Państwowej Straży Pożarnej z po-
wiatów: jarosławskiego, lubaczow-
skiego, przemyskiego i przewor-
skiego, jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych włączonych do
KSRG z terenu powiatu leżajskie-

Æwiczenia „Le¿ajsk 2016”
z udzia³em grupy stra¿ackiej z LO w Nowej Sarzynie

go, policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Leżajsku, ratowni-
cy Grupy Pomocy Humanitarnej
PCK „Rzeszów” z siedzibą w No-
wej Sarzynie i Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego w Leżajsku,
a także zespoły zarządzania kry-
zysowego (szczebla powiatowego
i gminnego) oraz personel zakła-
du Ciech Sarzyna S.A. w Nowej
Sarzynie. Dwie uczennice z naszej
szkoły, które należą do Grupy
Pomocy Humanitarnej pomagały
w ratowaniu swoich koleżanek
z klasy strażackiej, które w świetny
sposób odgrywały role osób po-
szkodowanych. Dzięki specjalnym

Stypendium naukowe

dla uczniów z Nowej Sarzyny

Z radością in-
formujemy, że
czworo uczniów
naszej szkoły:
Dominik Czerwon-
ka, Aleksandra
Krasnodębska,
Magdalena Łata
i Julia Żak znalazło się w gronie 30 tegorocznych
stypendystów Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim wyróżnionym stypendystom,
a szczególnie Wam – nasi ucznio-
wie, życząc dalszych sukcesów!
Program jest realizowany dzięki
dotacjom różnych podmiotów –
w tym Rady Rodziców Zespołu
Szkół w Nowej Sarzynie. Dzięku-
jemy!

ZSNS

i wierząc w ponowne z nimi spo-
tkanie. W praktyce jest to dzień
wolny od szkoły i pracy, abyśmy
mogli odwiedzić cmentarze, zapa-
lić znicze i udekorować kwiatami
groby naszych bliskich.

Młodzież z naszej szkoły rów-
nież odwiedzała na początku listo-
pada groby zmarłych osób zwią-
zanych z tym regionem. W takim
dniu nie sposób nie przywołać
słów księdza Jana Twardowskie-
go: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą”.

ZSNS

Pamięć o tych, którzy odeszli…Pamięć o tych, którzy odeszli…

farbom, sztucznej krwi i różnym re-
kwizytom dziewczyny mogły w re-
alistyczny sposób odtworzyć takie

zdarzenia, jak np. dachowanie
auta, stłuczka samochodowa, czy
wjechanie busa w czekających na
przystanku ludzi.

Ćwiczenia te wiele nas nauczy-
ły, a przede wszystkim pokazały,
jak ważna jest bezpieczna jazda
samochodem i przestrzeganie za-
sad ruchu drogowego. Dziękuje-
my za pomoc dzielnym strażacz-
kom z klasy IIIA Liceum Ogólno-
kształcącego im. I. Łukasiewicza.

ZSNS

11 i 12 października na terenie powiatu leżajskiego odbyły się ćwiczenia strażackie „Leżajsk 2016”.
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W ramach doskonalenia swojej
pracy, zdobywania nowych do-
świadczeń i poznania innowacyj-
nych metod pracy, szkoła od po-
czątku poprzedniego roku szkol-
nego realizuje projekt Erasmus
plus „Thinking Globally, Learning
together”. Współpracujemy z in-
nymi szkołami z Europy, realizu-
jąc spotkania projektowe w po-
szczególnych krajach. Od 10 do 14
października 2016 r. takie spotka-
nie odbywało się w naszej szkole.

W tym wyjątkowym tygodniu
placówkę odwiedziło 16 nauczy-
cieli z sześciu szkół specjalnych
z Europy. Zostali oni przywitani
programem artystycznym przygo-
towanym przez uczniów naszego
Ośrodka. W dalszej części tego
dnia nauczyciele z Europy zapo-
znali się z bazą dydaktyczną
ośrodka i internatu. Niezapomnia-
nych wrażeń uczniom dostarczyły
lekcje pokazowe przeprowadzone
przez nauczycieli z innych państw.

W drugim dniu wizyty nasi go-
ście uczestniczyli w dwujęzycznej
konferencji metodycznej zorgani-
zowanej dla nauczycieli, terapeu-
tów, pedagogów województwa
podkarpackiego zatytułowanej
„Specyfika pracy nauczycieli z eu-
ropejskich szkół specjalnych. Syl-
wetka ucznia – Indywidualne pro-
gramy edukacyjno-terapeutycz-
ne”. Nauczyciele obecni na kon-
ferencji mogli porównać sposoby
tworzenia tych programów
w szkołach specjalnych w Europie.
Pedagodzy z UK, Rumunii, Hisz-
panii, Bułgarii, Belgii i Turcji za-
poznali nas z zasadami kształce-
nia specjalnego w ich krajach oraz
ogólnymi zasadami tworzenia pro-
gramów indywidualnych dla ucz-
niów.

Kolejny dzień nauczyciele od-
wiedzający nasz kraj spędzili na
wycieczce do Krakowa i Muzeum
w Auschwitz. Mimo niesprzyjają-
cej aury naszym gościom udało się
zobaczyć Wawel, krakowski Ry-
nek, kościół Mariacki, Barbakan
i Sukiennice.

W czwartym dniu wizyty mieli-
śmy okazję do wspólnego święto-
wania Dnia Edukacji Narodowej.
Uczniowie naszej szkoły wraz

Niecodzienni goœcie
w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Jana
Pawła II w Leżajsku to nowoczesna, stale rozwijająca
się placówka kształcenia specjalnego w powiecie le-
żajskim.

z nauczycielami, przygotowali
uroczystą akademię. Program ar-
tystyczny akademii obejmował re-
cytację wierszy, występy taneczne
i wokalne naszych uczniów oraz
piękną oprawę plastyczną i mu-
zyczną. W uroczystości wzięli
udział zaproszeni goście, dyrekcja
szkoły, nauczyciele, uczniowie i ich
rodzice. Akademię uświetnił go-

ścinny występ Zespołu Pieśni
i Tańca „Ziemia Leżajska” dzia-
łającego przy Zespole Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku.

Wizyta nauczycieli szkół specjal-
nych obfitowała również w szko-
lenia i wymianę doświadczeń
z zakresu pedagogiki specjalnej.
Nauczyciele wzięli udział zarów-
no w szkoleniu z zakresu metody
Biofeedback stosowanej w naszej
szkole oraz zajęciach z artetere-
apii, jak i wyjazdowym szkoleniu
z zakresu hipoterapii. Wszyscy
uczestniczyli w dwóch sesjach hi-
poterapii, poznając metody pra-
cy, wpływ i efekty tej terapii.

Realizacja projektu Erasmus
plus daje szansę na poszerzanie

wiedzy nauczycieli, jest okazją do
poznawania nowych terapii stoso-
wanych przez poszczególne szko-
ły europejskie w pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi, poznawania
kultury i specyfiki pracy krajów
w nim uczestniczących. Takie były
również główne założenia wizyty
w Polsce, w naszym Ośrodku.
Uczestnicy oprócz zdobytej wie-
dzy, jako jeden z benefitów pły-
nących z odwiedzin naszego kra-
ju wskazywali również na prze-
pyszną kuchnię polską, urokliwy
region i serdeczność ludzi. Za-
pewnili, że w przyszłości chętnie
do naszej szkoły i naszego kraju
powrócą.

Koordynator Monika Pęcak
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Natalia Nowicka: Panie Zbigniewie,
jak się czuje stuletni człowiek?

Zbigniew Larendowicz: Nie jest
źle, choć ostatnio niestety podupa-
dłem na zdrowiu. Proszę sobie
wyobrazić, że tuż przed moimi
urodzinami uciekłem ze szpitala,
bo strasznie mnie tam lekarze mę-
czyli, ale dopóki chodzę, dopóty
pracuję – tu w bibliotece. To miej-
sce, w którym wiem, gdzie co jest,
bo sam wszystko układałem i po-
rządkowałem. O, proszę, niech
pani spojrzy co mi tu wnuki przy-
gotowały. To moja biografia. Są w
niej zdjęcia i cała historia mojego
życia. Na tej fotografii mam trzy
lata, zostałem sam z dziadkiem
w domu, bo wszyscy poszli oglą-
dać polskie wojsko, które wraz
z orkiestrą przyszło do Leżajska
pomodlić się przed cudownym ob-
razem Matki Bożej Pocieszenia

Rozmowa ze Zbigniewem Larendowiczem,
opiekunem klasztornego księgozbioru OO. Bernardynów,
który 15 października świętował swoje setne urodziny.

i podziękować za zwycięstwo
w I wojnie światowej. Stałem za-
płakany, bo też chciałem zobaczyć
defiladę, ale mi nie pozwolili, a po-
tem zrobiono mi to zdjęcie. Na-
stępna fotografia została zrobio-
na, kiedy szedłem do pierwszej ko-
munii świętej. Tu natomiast pozo-
wałem, kiedy ukończyłem Szkołę
Starszych Przysposobienia Woj-
skowego, a tu jestem już jako le-
śnik. To jest moja żona Anna,
z domu Sztyrak. Była młodsza ode
mnie o 5 lat i bardzo mi się podo-
bała. Zmarła w 1995 r. Na tym
zdjęciu widnieje kilka z wielu od-
znaczeń, które mi przyznano.
Ostatnia nagroda to „Świadek
Historii” przyznawana przez IPN
za zasługi na rzecz upamiętniania
historii narodu polskiego i dosta-
łem ją w 2014 r. Na końcu tej mo-
jej biografii są wpisy z gratulacja-
mi – jest nawet list od pani pre-
mier Beaty Szydło.

NN: W bibliotece klasztornej pracuje
Pan od ponad 30 lat i skatalogował
Pan około trzydziestu tysięcy
woluminów. Czy jest wśród nich jakiś
najcenniejszy dla Pana?

ZL: Wszystkie książki tutaj są
dla mnie cenne, ale najcenniejszą
jest dla mnie ta, która nie jest ory-
ginałem, tylko faksymile. Jest to
Złoty Kodeks Gnieźnieński,
ewangelistarz powstały najpraw-
dopodobniej w końcówce XI wie-
ku. Oryginał znajduje się w Archi-
wum Archidiecezjalnym w Gnieź-
nie. W latach 90. ówczesny mar-
szałek sejmu Józef Zych polecił
wykonanie kilkudziesięciu faksy-

miliów Kodeksu i jeden trafił do
leżajskiej biblioteki klasztornej.
Jest tutaj jeszcze jedna ważna dla
mnie książka. Dostałem ją od
pewnego pana, który pracował tu
jako ślusarz. Znajduje się w niej
m. in. lista katyńska. Pewnego
razu, kiedy przeglądałem tę książ-
kę znalazłem w niej imię i nazwi-
sko swojego dowódcy z czasów
wojennych Tadeusza Seiferta. Pro-
szę sobie wyobrazić, że do tego
czasu nawet nie wiedziałem, że
zginął w Katyniu. Kiedy dostali-
śmy się do niewoli sowieckiej, wy-
słali nas tym samym transportem
w głąb Związku Radzieckiego. By-
liśmy przekonani, że Sowieci nas
z tej niewoli wypuszczą – tak
zresztą mówili – ale ja nie doje-
chałem do końca, bo zbiegłem
z tego transportu, dzięki czemu
nie zginąłem w Katyniu.

NN: Można śmiało powiedzieć, że
biblioteka nie ma dla Pana tajemnic?

ZL: Kiedy do niej wchodzę, to
wiem, że nikogo tu nie było poza
mną. Ja to po prostu czuję. Całą
pracę sam sobie organizowałem
i znam to miejsce jak swoją kie-
szeń. Trochę się denerwuję, kiedy
ktoś wyciąga książkę i nie odłoży
jej na swoje miejsce, dlatego wolę

sam je wyciągać i podawać, bo ja
wsadzam zakładkę w miejsce,
z którego wyciągnąłem książkę.
Klucz do biblioteki mam tylko ja
i przełożony klasztoru – to z po-
wodów bezpieczeństwa od czasu
pewnego incydentu. Przyjechali tu
kiedyś jacyś ludzie z Tarnowa,
o ile dobrze pamiętam pięć osób.
Byli jakimiś naukowcami albo za
takich się podawali. Oprowadza-
łem ich po bibliotece i nagle za-
uważyłem, że towarzyszy mi tylko
trzech, więc szybko wróciłem do
głównej sali, a tam ci dwaj pako-
wali do torby jakieś starodruki.
Nigdy tych starodruków nie wyce-
niano, ale wiem, że są bardzo war-
tościowe. Strasznie się zdenerwo-
wałem i przegoniłem złodziei. Od
tamtej pory są tylko dwa klucze do
biblioteki i nikt bez pozwolenia nie
może tu wejść. Proszę spojrzeć, na
tej tablicy prowadzono ewidencję
wszystkich zmarłych na terenie
klasztoru. Wziąłem kiedyś lupę,
odczytałem wszystkie nazwiska
oraz daty i spisałem – mrówcza
robota. A tu są piękne, zabytko-
we mszały. Jako ciekawostkę po-
wiem pani, że w miejscu, w któ-
rym jest teraz biblioteka dawniej
był magazyn żywnościowy.

NN: Widzę, że wszelkie publikacje
regionalne mają tu swoje miejsce?

ZL: Tak. Ta półka jest nawet tak
specjalnie podpisana Libri Leżaj-
scensis. Są na niej wszystkie książ-
ki, jakie zostały napisane o Leżaj-
sku i klasztorze. Moje też. Napi-
sałem około 300 publikacji, a nie-
które z nich ukazały się drukiem.
Pisałem o historii tego miejsca

Dopóki chodzê,
dopóty pracujê…

Z. Larendowicz
1945 r.

Anna Larendowicz
zd. Sztyrak
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i o tym, co obserwowałem przez
te wszystkie lata. O, a tu jest książ-
ka, którą napisałem o ojcu Domi-
niku Górskim. Bardzo go lubiłem.
Był tu kiedyś magistrem nowicja-
tu i wykształcił wielu zakonników.

NN: Panie Zbigniewie, a co jest dla
Pana najważniejsze w pracy
bibliotekarza?

ZL: Dokładność. Całe życie
pracowałem bardzo ciężko, robi-
łem plany zagospodarowania la-
sów i w tej pracy ja się tej dokład-
ności uczyłem, bo w niej było to
wymagane. A może już od dziec-
ka taki dokładny byłem? A wie
pani, że ja Plan Zagospodarowa-
nia Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego robiłem? Razem z profeso-
rem Stefanem Myczkowskim nad
tym pracowaliśmy.

Niestety, w trakcie prac profe-
sor zginął w wypadku, więc mu-
siałem resztę zrobić sam, ale mia-
łem dobry zespół i udało się
wszystko dokończyć.

NN: Jest Pan również kronikarzem
dziejów własnej rodziny. Czy wśród
tych tomów jest jakiś najważniejszy
dla Pana?

ZL: Wszystko, co piszę w tych
kronikach jest dla mnie najważ-
niejsze, bo to całe moje życie. Nie
mógłbym myśleć inaczej.

NN: Jaką radę mógłby dać stuletni
człowiek komuś, kto jeszcze nie wie,
jak to jest ujrzeć pierwszy siwy włos
na skroni?

ZL: Trzeba być uczciwym i spra-
wiedliwym, mieć chęć do pracy

oraz pomysły, które trzeba reali-
zować.

NN: Jan Gryba, mieszkaniec Wólki
Grodziskiej, który niedawno również
obchodził swoje setne urodziny,
zapytany o sekret długowieczności
powiedział, że trzeba jeść dużo kaszy
jaglanej i nie przesadzać z wódką.
Co Pan na to?

ZL: Z tą wódką to prawda.
W czasie wojny byłem na weselu
u brata ciotecznego mojej żony,
które odbywało się w Rudniku nad
Sanem. Na tym weselu był bimber,
którego troszkę się napiłem.
Strasznie się nim zatrułem i od
tamtego czasu nie piję wódki –
nikt mnie do tego nie namówi. Ale
orzechówkę robię wybitną. Ludzie
do mnie po nią przyjeżdżali. Jak
mnie pani odwiedzi w domu, to
dam spróbować, ale najpierw za-
pytam się, czy pani rodzice po-
zwolą. Nigdy też nie paliłem pa-
pierosów. Raz spróbowałem
z kolegą, gdy miałem sześć lat, ale
to się źle skończyło, bo wymioto-
wałem strasznie i od tego czasu nie
wziąłem papierosa do ust. Jestem
bardzo wrażliwy na tym punkcie.
Kiedy jeszcze pracowałem w biu-
rze projektu leśnictwa i siedzieli-
śmy w pokoju w ośmiu, to zarzą-
dziłem zakaz palenia, więc kole-
dzy nie palili. Mieliśmy tam takie-
go surowego dyrektora, który za-
wsze wszystkich wzywał, a sam do
nikogo nie chodził. No i ten dy-
rektor dużo palił. Pewnego razu
wyszedł z gabinetu i przyszedł do
mnie, paląc papierosa. Gdy go
z tym papierosem zobaczyłem, to
powiedziałem: „Panie dyrektorze,

niech pan popatrzy, co jest napi-
sane na drzwiach”. Popatrzył na
te drzwi, a tam była tabliczka
z napisem: „Palenie zabronione”.
Dyrektor, gdy to zobaczył, to
trzasnął drzwiami i do dziś dnia
nie wiem, z czym do mnie wtedy
przyszedł.

NN: Więc nie ma uniwersalnej
recepty na długie życie?

ZL: Nie wiem. Ja po prostu
uczciwie pracowałem i uczciwie
żyłem. Poleciałem sobie, proszę

pani, dawno temu do Kanady, do
brata mojego. On tam ożenił się
z taką Szkotką, która nie gotowa-
ła zbyt dobrze. Wracałem potem
jakimś roztelepanym samolotem,
ale szczęśliwie doleciałem do Pol-
ski. Kolejny lot tego samolotu był
jego ostatnim, bo się rozbił. Tak
sobie myślę, że miałem w życiu
dużo szczęścia.

NN: Dziękuję bardzo za rozmowę
Panie Zbigniewie.

ZL: I ja dziękuję.

Zbigniew Larendowicz
urodził się 15 października 1916 roku
w Leżajsku. Członek 1. Drużyny Harcerskiej
im. Tadeusza Kościuszki przy leżajskim
gimnazjum, w latach 1935/36 jako dowód-
ca. W latach 1933/34 zorganizował druży-
nę zuchową we wsi Przychojec. Ukończył
Szkołę Starszych Przysposobienia Woj-
skowego i Wołyńską Szkołę Podchorążych
Rezerwy Artylerii (1938). We wrześniu
1939 r. służył w 24 Pułku Artylerii Lekkiej,
jako dowódca plutonu w stopniu podpo-
rucznika. Dostał się do niewoli sowieckiej,
po kilku dniach zbiegł z transportu jadą-
cego na wschód. Po powrocie do Leżajska
działał w Narodowej Organizacji Wojsko-
wej, gdzie przez pewien czas pełnił funkcję
komendanta obwodu (ps. „Wicher”). Po
wojnie pracował w leśnictwie. W latach
1964-1968 razem z profesorem S. Mycz-

kowskim tworzył Plan Zagospodarowania
Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz
wielu rezerwatów w Polsce południowej.
Brał także udział w opracowywaniu eks-
pertyz dla Polskiej Akademii Nauk. Po
przejściu na emeryturę nadal aktywnie
działa zawodowo i społecznie. Sporządził
opis bibliograficzny niemal całego księgo-
zbioru klasztoru OO. Bernardynów w Le-
żajsku. Oprowadza zorganizowane grupy po
bibliotece zakonnej. Swoją wiedzą wspo-
maga studentów i osoby zainteresowane
historią regionalną. Jest autorem licznych
publikacji dotyczących historii regionu. Od-
znaczony Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem
AK, Krzyżem Harcerskim, Odznaką Pamiąt-
kową „Akcja Burza”, Odznaką Strzelecką
oraz nagrodą „Świadek Historii” przyzna-
waną przez Instytut Pamięci Narodowej.
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Na wystawie prezentowano prace plastyczne wy-
konane różnymi technikami: akwarelą, pastelami
suchymi, piórkiem i tuszem, farbami akrylowymi,
olejnymi, haftem krzyżykowym, ikony Matki Bożej
oraz prace fotograficzne. W zakresie rękodzieła ar-
tystycznego: formy przestrzenne wyobrażające anio-
łów, prace wykonane techniką decoupage: szkatuł-
ki, skrzynki, tace, butelki, bombki, pisanki, ozdoby
świąteczne wykonane szydełkiem i innymi techni-
kami, tomiki wierszy oraz publikacje naukowe.

Uroczystość przebiegała w ciepłej, przyjaznej
i twórczej atmosferze, a prezentowane prace mia-
ły bardzo wysoki poziom artystyczny. Recytację

VII Powiatowy Przegl¹d Twórczoœci Nauczycieli

Młodzi artyści zaprezentowali
swoje umiejętności w konkursach:
recytatorskim, wokalnym i pla-
stycznym. 21 października, pod-

Swoje nagrody odebrali rów-
nież laureaci konkursu recytator-
skiego i konkursu piosenki ze
wszystkich kategorii wiekowych,
którzy prezentowali na scenie
swoje umiejętności artystyczne.
Koncert Galowy zgromadził rów-
nież wspaniałą publiczność. Pre-
zentacje laureatów konkursu pio-
senki oraz zwycięzców konkursu
recytatorskiego przeplatane były
występami grup tanecznych
„Świata muzyki”. Współorganiza-
torem imprezy był Powiat Leżaj-
ski.

W hallu głównym Ośrodka Kul-
tury publiczność mogła podziwiać
prace wykonane przez zwycięz-
ców konkursu plastycznego. Do-
datkową atrakcją była wystawa
prac plastycznych osób z niepeł-

Akompaniatorem i osobą, bez
której to wydarzenie nie miało-
by szans się odbyć, był Zdzisław
Zawilski, który oprócz przygoto-
wania, odegrania i odśpiewania

czas Koncertu Galowego „Sarzyń-
ska Jesień 2016” uroczyście wrę-
czono 71 nagród laureatom kon-
kursu plastycznego.

woną wstążkę, która przypięta na
lewej piersi jednoczyła wszystkich
w duchu patriotyzmu i była sym-
bolem pamięci o osobach, które
przez długie lata walczyły o wolną
i niepodległą Polskę. Na koniec,
Dyrektor Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej Jacek Kwieciński podzięko-
wał Panu Zdzisławowi za wieczór
pełen radosnych przeżyć i pięknych
wzruszeń, a wszystkim obecnym za
podtrzymywanie jakże ważnego
zwyczaju śpiewu tradycyjnych pie-
śni narodowych, które są przecież
wyznacznikiem naszej bogatej,
choć niełatwej historii. MZL

nosprawnością z terenu powiatu
leżajskiego pt. „Odnaleźć siebie”
przygotowaną przez podopiecz-
nych Środowiskowych Domów
Samopomocy w Jelnej i Sarzynie,
Niepublicznego Ośrodka Rewali-
dacyjno-Wychowawczego w No-
wej Sarzynie oraz Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Leżajsku. Za-
prezentowano również prace lau-
reatów konkursu plastycznego pt.
„Świat, który razem tworzymy”.
Wystawa, którą zorganizowano
pod patronatem Starosty Leżaj-
skiego, została dofinansowana
przez Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Leżajsku ze środ-
ków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych.

OK w Nowej Sarzynie

wierszy autorstwa Anny Krysy, Magdaleny Podo-
bińskiej, Mariusza Tenerowicza i Haliny Zygmunt
wzbogacił piękny występ uczniów ze Szkoły Mu-
zycznej w Leżajsku pod kierunkiem Iwony Ćwikły,
z gościnnym udziałem Moniki Paluch.

W wernisażu uczestniczył również Wicestarosta
Leżajski Zdzisław Leśko, który skierował do twór-
ców wyrazy uznania, wskazał na wysoki poziom pre-
zentowanych prac, bogactwo form i zaprosił wszyst-
kich artystów do prezentowania ich dorobku na
łamach „Kuriera Powiatowego”.

Halina Szeliga

Patriotyczne œpiewanie

szeregu pieśni – tych najpopular-
niejszych i tych mniej znanych,
wzbogacał wystąpienie wzmian-
kami o ważnych wątkach histo-
rycznych.

Zwyczajem lat ubiegłych w Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej śpiewem uczczono pamięć osób, które na
przestrzeni dziejów oddały swoje życie za oj-
czyznę. W niedzielę, 13 listopada br. odbyła
się bowiem kolejna edycja „Wspólnego śpiewa-
nia pieśni patriotyczno-wojskowych”, nawią-
zująca do Narodowego Święta Niepodległości.

W spotkaniu, w którym wspól-
nie wyśpiewaliśmy historię Polski,
uczestniczyło ponad 150-ciu miesz-
kańców oraz gości. Każdy z przy-
byłych otrzymał także biało-czer-

Nauczyciele z powiatu leżaj-
skiego już po raz siódmy pre-
zentowali swój dorobek twórczy
podczas uroczystego wernisa-
żu, który odbył się 18 paź-
dziernika br. w Muzeum Ziemi
Leżajskiej. Organizatorem wyda-
rzenia była Pedagogiczna Biblio-
teka Wojewódzka w Rzeszowie
Filia w Leżajsku oraz Związek
Nauczycielstwa Polskiego Od-
dział w Leżajsku.

Swoje prace
podczas przeglądu prezentowali:
Kazimiera Bucior, Anna Grabarz, Ire-
na Jagustyn, Mieczysław Jagustyn,
Halina Zygmunt, Magdalena Podobiń-
ska, Maria Młynarska, Monika Lizak,
Anna Krysa, dr Franciszek Kozaczuk,
Zofia Kosior, Beata Prościak, Maria
Sołek, Katarzyna Staroń, Bożena
Szczepanik, Joanna Szewczyk, Roza-
lia Świeżawska, Mariusz Tenerowicz,
Anna Węglarz, Małgorzata Wójcik oraz
Halina Zygmunt.

Wystawę
można obejrzeć

w Muzeum
Ziemi Leżajskiej

do 29 listopada
2016 r.

Sarzyñska Jesieñ 2016

W Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie odbyła się kolejna
edycja Prezentacji Kulturalnych Dzieci i Młodzieży:
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SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA

29 września 2016 roku zespół
uczniów, reprezentujący Gimna-
zjum im. Ks. Jerzego Popiełusz-
ki w Łętowni Sołectwo Majdan
Łętowski wraz z nauczycielem
chemii wyruszył w podróż do Ki-
lonii, by wziąć udział w finale
unijnego projektu IRRESISTI-
BLE. Podczas Europejskiej Nocy
Naukowców 30 września br.
uczniowie z dziesięciu europej-
skich krajów: Holandii, Niemiec,
Finlandii, Grecji, Izraela, Włoch,
Portugalii, Rumunii, Turcji i Pol-
ski prezentowali najlepsze
w swoich krajach eksponaty in-
teraktywne dotyczące aktualnych
tematów badawczych m.in. oce-
anu i zmian klimatu, węglowoda-

nów w mleku matki, zastosowa-
nia nanomateriałów. W trakcie
tej międzynarodowej imprezy
zwiedzający mogli oglądać eks-
ponat o nazwie NANOSRE-
BRO wykonany przez uczniów
Gimnazjum w Łętowni. Szkoła,
uczniowie i szkolny koordynator
projektu Irresistible pani Elżbie-
ta Serafin otrzymali potwierdze-
nie nagrodzenia eksponatu Na-
nosrebro za wysoką jakość tre-
ści projektu, uwzględniającej
odpowiedzialne badania i inno-
wacje oraz wykorzystanie inte-
raktywnego zaangażowania
zwiedzających, a także certyfika-
ty uczestnictwa w tym europej-
skim wydarzeniu.

Nagrodzeni uczniowie
z Łętowni
Nagrodzeni uczniowie
z Łętowni

W sobotę 22 października 2016 r.
w Olsztyńskiej Hali Widowisko-
wo-Sportowej „Urania”, z udzia-
łem ponad 200 zawodników z oko-
ło 60 klubów zrzeszonych w Pol-
skim Związku Karate odbyły się
XVII Mistrzostwa Polski Senio-
rów Open i Kata oraz Mistrzostwa
Polski Juniorów Karate Kyoku-
shin. Impreza była objęta hono-
rowym patronatem Marszałka
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego, Prezydenta Olsztyna
i Ambasadora Japonii w Polsce
Shigeo Matsutomi. Mistrzostwa
zorganizował Olsztyński Klub Ky-

okushin Karate kierowany przez
sensei Marka Wieczorka. Sędzią
głównym zawodów był shihan
Andrzej Drewniak.

Bardzo dobrze zaprezentowali
się zawodnicy Leżajskiego Klubu
Kyokushin Karate, którzy w Mi-
strzostwach Polski Juniorów
w ramach OMM (Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży) wywalczy-
li 2 medale indywidualnie. Nata-
lia Kondeusz wywalczyła srebrny
medal w konkurencji kumite –
60 kg, a Zbigniew Skrzypek zdo-
był brąz w konkurencji kumite –
70 kg. Ponadto w turnieju uczest- niczył też Łukasz Sobiło, który wy-

grał jeden pojedynek. Sekundan-
tem naszych zawodników był sen-
sei Dariusz Burda. Gratulujemy
zawodnikom medali i życzymy
dalszych zwycięstw. Udział w za-
wodach był możliwy dzięki dofi-
nansowaniu otrzymanemu od
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
oraz Urzędu Marszałkowskiego
w Rzeszowie.

Z kolei, wcześniej bo w sobotę
8 października 2016 r. w Kiszynio-
wie (Mołdawia) odbyły się Otwar-
te Międzynarodowe Mistrzostwa
Mołdawii Karate Kyokushin.
W turnieju uczestniczyło 396 za-
wodników i zawodniczek z 7 kra-
jów: Białorusi, Ukrainy, Rosji, Ru-
munii, Włoch, Mołdawii i Polski.
W tegorocznej edycji mistrzostw
Polskę reprezentowały zawod-

niczki Leżajskiego Klubu Kyoku-
shin Karate: Izabela Dec, Natalia
Kondeusz, Anna Szczuka i Oliwia
Wojtas. Zmagania na trzech ma-
tach tatami odbywały się w kon-
kurencjach kumite. Wszystkie na-
sze zawodniczki zaprezentowały
się bardzo dobrze. Juniorki: Oli-
wia Wojtas (12-13 lat – 40 kg)
i Natalia Kondeusz (16-17 lat –
55 kg) zdobyły złote medale,
a Anna Szczuka srebrny medal
w kategorii (14-15 lat – 55 kg).
Brązowy medal wywalczyła Izabe-
la Dec (kat. seniorek – 55 kg). Iza
po bardzo wyrównanej walce
o wejście do finału nieznacznie ule-
gła zawodniczce z Mołdawii (Na-
stasia Iavorskaya), która wygrała
całą kategorię. Kierownikiem eki-
py był sensei Dariusz Burda.

LKKK

Wicemistrzostwo Polski
dla Natalii Kondeusz!

Br¹zowy medal
dla Zbigniewa Skrzypka!
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PODRÓŻE

Podróż 43
Najpiękniejsza zatoka
świata! Cud natury! Naj-
wspanialszy krajobraz
Azji! Czy to tylko rekla-
mowe slogany i puste sło-
wa zachęcające turystów do
przybycia w krainę mitycz-
nego smoka? Czy faktycz-
nie są jeszcze takie miej-
sca na naszej zurbanizo-
wanej planecie, które po-
trafią powalić na kolana
i oczekiwać wielkiego po-
kłonu przed cudem, które
stworzyła natura?

Zatoka Ha Long, to jeden
z obowiązkowych punktów na ma-
pie turystycznej Wietnamu. Obraz
wspaniałych ostańców wyłaniają-
cych się z turkusowej wody zdobi
dosłownie każdy plakat i przewod-
nik opisujący ten niezwykle ma-
lowniczy kraj. Biura podróży szyb-
ko doceniły komercyjne zalety
tego miejsca, które znajduje się
tylko trzy godziny jazdy od stolicy
Wietnamu, Hanoi. Właściwie,
każde biuro oferuje wycieczki do
miasta Ha Long, z którego odpły-
wają statki turystyczne do sławnej
zatoki. Codziennie ze stolicy ru-
sza kilkadziesiąt autokarów na
wschód w stronę Morza Południo-
wochińskiego wioząc setki pod-
ekscytowanych turystów, napę-
dzanych wizją niezwykłych wido-
ków. Niestety, nie wszystko wyglą-
da tak kolorowo. Jest jedna nie-

Ha Long
Zatoka spadaj¹cych smoków

WIETNAM

wiadoma, o której nie mówi się
turystom i nie przeczytamy o niej
w folderach. Zatokę rzadko
opuszczają gęste mgły ścielące się
pomiędzy krasowymi skałami, ni-
wecząc wszelkie nadzieje na spek-
takularne widoki. Wielokrotnie
czytałem wspomnienia rozgory-
czonych internatów, którzy odwie-
dzili ten zakątek świata. Czy
z nami będzie tak samo? Prawdo-
podobnie już niedługo poznamy
odpowiedź na to pytanie.

Po kilku godzinach jazdy mija-
my drogowskaz z napisem Ha
Long i z niedowierzaniem patrzy-
my na otaczający nas krajobraz.
Przed nami roztacza się chaotycz-
ne, nijakie miasto. To jeden z pa-
radoksów współczesnego świata.
Za pieniądze turystów oglądają-
cych ten cud natury, buduje się
nowe drogi, hotele, restauracje.
Z czasem miasto się rozrasta, nisz-
cząc podwaliny własnej egzysten-
cji. Bezradnie alarmują ekolodzy
i UNESCO! A Wietnamczycy na
fali boomu gospodarczego pędzą
do przodu nie myśląc o tym, co

stanie się w przyszłości. A my, ze
wstydem odwracamy głowy pró-
bując wymazać z pamięci ten nie-
fortunny dysonans. Po chwili
wjeżdżamy na parking. Tutaj sy-
tuacja nie wygląda lepiej. Dziesiąt-
ki autobusów, setki turystów,
sprzedawców i właścicieli łodzi tło-
czy się na wybetonowanym par-
kingu. Szybko otacza nas grupa
naganiaczy. Każdy z nich oferuje
najlepszą i najtańszą łódź. Nie-
ustannie ktoś nas trąca, by zwró-
cić na siebie uwagę. Totalny cha-
os, w którym trudno się odnaleźć.
Na domiar złego, kompletnie nie
wiemy jak długo ma trwać rejs
i ile ma kosztować. W końcu de-
cydujemy się na zakup biletów
w jednej z licznych agencji tury-
stycznych. Pewnie drożej. Ale,
przynajmniej wiemy – za co. Po
chwili wskakujemy na pokład
drewnianej łodzi, przypominającej
przerobiony rybacki kuter i z nie-
pokojem spoglądamy w stronę
morza. Czyżby czarny scenariusz
się spełniał? Szara mgiełka spowi-
ła okolicę. Mijają kolejne minuty.

Słychać tylko warkot silnika i ude-
rzenia fal o burty łodzi. Nerwowo
spoglądamy to w jedną to w drugą
stronę. W końcu, na horyzoncie
wyłaniają się zarysy gór, delikat-
nie muskane przez promienie
słońca nieśmiało przedzierające
się przez szarą zasłonę chmur.
Zaczyna otaczać nas nierealny,
baśniowy świat, przywołujący na
myśl tutejsze legendy.

Podobno dawno, dawno temu,
gdy Wietnamczycy tworzyli swój
kraj, musieli walczyć z wrogiem.
Bogowie, chcąc pomóc Wietnam-
czykom, przysłali im na pomoc
smoki. Te wielkie stworzenia wy-
pluwały ze swoich ust niezliczone
ilości pereł, które zamieniały się
w skały, blokując drogę przeciw-
nikom. Pędzące szybko statki roz-
trzaskiwały się na drobne kawał-
ki. Po wygranej walce smoki po-
stanowiły pozostać na miejscu bi-
twy. Podobno po dziś dzień za-
mieszkują okolicę, a miejsce,
w którym wylądowała smoczyca-
matka, nazwano zatoką Ha Long
– lądującego smoka.

Nagle, ku naszej radości pogo-
da błyskawicznie się poprawia.
Przed nami zaczynają się rysować
niezwykłe formacje zatoki Ha
Long. Zatoka zaczyna ukazywać
swoje piękno. Niezwykła i jedyna
w swoim rodzaju. Cud natury
współczesnego świata jest w koń-
cu w zasięgu naszego wzroku. Na
jej obszarze znajduje się ponad
2000 wapiennych, monolitycznych
wysypek przeróżnych kształtów
i rozmiarów. Większość z nich ma
formę wapiennych słupów wyła-
niających się wysoko ponad po-

Zatoka Ha Long

Statki przy nadbrzeżu

Marzenia trzeba spełniać
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lach, stając się łatwym celem. Dau
Go to jedna z największych i naj-
piękniejszych grot w zatoce Ha
Long. Wchodząc do środka od-
krywamy wspaniały świat sprzed
milionów lat. Barwne oświetlenie
wydobywa niezwykłe kształty,
a sączące się naturalne światło
wprowadza do środka atmosferę
tajemniczości. Wnętrze to ogrom-
na przestrzeń wielkości 5000 me-
trów kwadratowych, wznosząca
się na wysokość 25 metrów. Wy-
chodzimy na zewnątrz. Wąską
ścieżką idziemy do następnej ja-
skini. Przed nami otwarta prze-
strzeń jaskini Thien Cung (Grota
Niebiańskiego Pałacu). Pierwsza
sala zdumiewa wszystkich. Wcho-
dząc na drewniany podest z tru-

dem można omieść wzrokiem jej
wielkość. Naturalne światło roz-
świetla jej centralną część. Jednak,
aby docenić jaskinię, musimy zejść
schodami na dół i ruszyć w głąb
góry. Tutaj krasowe nacieki tworzą
gigantyczne kolumny, firanki i so-
ple. Ze stalaktytów kapią krople
wody tworząc pionowe stalagmi-
ty. Wyobraźnia zaczyna poszuki-
wać podobieństw. Znajdziemy
formacje w kształcie orła, lwa czy
anioła. Wąskimi podestami i ścież-
kami zataczamy koło, by w końcu
zobaczyć naturalne jaskrawe świa-
tło prowadzące nas do wyjścia.

Chwila odpoczynku i płyniemy
dalej, zanurzając się w labirynt
niezwykłych formacji skalnych.
Zatoka jednak, to nie tylko pięk-
no natury, to bogaty świat przyro-
dy. Żyje tu ponad 200 gatunków
ptaków, niezliczona ilość ryb i 450
gatunków mięczaków. Ludzie
szybko docenili to niezwykłe bo-
gactwo morskiego świata. W za-
toce pojawiły się pływające wioski
ze szkołami, sklepami, stacjami
paliw, ogródkami, a nawet chle-
wikami. Dobijamy do jednego
z pływających gospodarstw. Go-
spodarze bez większego entuzja-
zmu witają nas na swej bujającej
się posiadłości. Za drobną opłatą
zaglądamy w zakamarki domo-

www.niezwyklyswiat.com
youtube:

niezwykly swiat Wietnam

stwa. W metalowych klatkach kłę-
bią się schwytane: mątwy, małże,
krewetki, przegrzebki, kraby,
skrzypłocze i ryby. Mamy ochotę
pozostać tutaj. Może prymitywnie
i skromnie, ale jakże ekscytująco
pięknie! I te widoki zza okna…

Mijają godziny, a my nadal
mamy niedosyt. Kolejne zdjęcia,
następny film. Mamy wrażenie, że
ciągle mało, że znowu uciekło ja-
kieś ujęcie. Przypominam sobie
słowa chińskiego poety Xiao San,
który napisał „Jeżeli nie odwiedzi-
łeś zatoki Ha Long – nie byłeś jesz-
cze w Wietnamie”. Teraz już wie-
my, co miał na myśli. Zatoka to
jeden z niekwestionowanych fa-
worytów, jeżeli chodzi o cuda na-
tury. Bez problemów znalazła się
na liście UNESCO i w plebiscycie
na Nowe Siedem Cudów Natury.
Choć zdajemy sobie sprawę, że to,
co oglądamy, to tylko maleńki
skrawek tych wspaniałości.

Wracamy pozostawiając za sobą
niezwykły świat przyrody. Świat
pełen zadziwiających kształtów,
wapiennych wieżyc, tworzący za-
pierający dech w piersiach widok.
Pozostawiamy miejsce, o którym
marzyliśmy i chyba sami nie wie-
rzyliśmy, że to marzenie się spełni.

Tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek

Pływająca wioska

wierzchnię turkusowej wody.
Zbocza porasta gęsty, soczysto-
zielony tropikalny las. Wewnątrz
niektórych wysepek znajdują się
wapienne jeziora, a w innych – ku
zaskoczeniu turystów – wspania-
łe groty. Na dwie godziny przery-
wamy rejs, by obejrzeć dwie z nich.
Po stromych schodach wchodzimy
do groty Dau Go (Grota Drew-
nianej Głowy). Historia wspomi-
na o wydarzeniu, które rozegrało
się tu w XIII wieku. W grocie kry-
ły się statki przed mongolskimi
najeźdźcami. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa w dno morskie
wbito zaostrzone drewniane pale
niewidoczne z powierzchni wody.
Najeźdźcy nie spodziewali się ta-
kiej przeszkody i utknęli na pa-

Koguciki – symbol zatoki Ha Long Fragment groty Dau Go

Nasz statek Jeden z licznych domów w pływającej wiosce

Pływający sklepik
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W przedsięwzięciu udział wzię-
li także przedstawiciele admini-
stracji rządowej i samorządowej
m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy Paul,
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna Andrzej Rychel i Wice-
starosta Leżajski Zdzisław Leśko.

Drugiego dnia odbyły się ćwi-
czenia praktyczne. W scenariuszu
przyjęto trzy epizody z zakresu ra-
townictwa chemicznego, drogo-
wego, udzielania pomocy poszko-
dowanym oraz z zakresu działań
wodno-nurkowych. Epizod I za-
kładał wyciek substancji niebez-
piecznej z uszkodzonego rurocią-
gu przesyłowego. W następstwie
awarii zostało poszkodowanych
trzech pracowników zakładu.
W epizodzie II przyjęto wypadek
drogowy, z udziałem pięciu pojaz-
dów, w którym obrażenia odnio-
sło kilkanaście osób. W scenariu-
szu epizodu III założono wjazd sa-
mochodu osobowego z czterema
osobami do akwenu wodnego.

Podstawowe cele, które udało
się zrealizować podczas ćwiczeń
praktycznych to m.in. sprawdze-
nie i doskonalenie przygotowania
jednostek KSRG i podmiotów
współdziałających z systemem do
prowadzenia akcji ratowniczej
podczas likwidacji zagrożeń wy-
stępujących na terenie powiatu le-
żajskiego, sprawdzenie możliwo-
ści taktyczno-technicznych sprzę-
tu i wyposażenia, doskonalenie
współpracy służb, inspekcji, insty-
tucji i podmiotów współdziałają-
cych oraz doskonalenie umiejęt-
ności dowodzenia związkami tak-
tycznymi przez kadrę dowódczą

„LE¯AJSK 2016”

11 i 12 października 2016 r. w Nowej Sarzynie
odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia

aplikacyjno-praktyczne pod kryptonimem

Organizatorami ćwiczeń były:
Komenda Wojewódzka PSP

w Rzeszowie i Komenda
Powiatowa Państwowej Straży

Pożarnej w Leżajsku.

W pierwszym dniu realizowane
były ćwiczenie sztabowe. Miejscem
ćwiczeń była sala konferencyjna
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Nowej Sarzynie. W założeniu
przyjęto awarię w instalacji prze-
syłowej dwumetyloaminy w zakła-
dzie chemicznym, wyciek substan-
cji niebezpiecznej i utworzenie tok-
sycznej chmury, przemieszczającej
się w kierunku miejscowości Wola
Zarczycka. W wyniku zdarzenia
poszkodowane zostały dwie osoby.
Głównym celem ćwiczenia było
sprawdzenie procedur działania
zawartych w Zewnętrznym Planie
Operacyjno-Ratowniczym dla
Ciech Sarzyna S.A. w Nowej Sa-
rzynie w przypadku wystąpienia za-
grożenia dla terenu narażonego na
skutki awarii przemysłowej, poło-
żonego poza zakładem o dużym ry-
zyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.

W ćwiczeniu aplikacyjnym
uczestniczyli przedstawiciele: Pań-
stwowej Straży Pożarnej (szczebla
wojewódzkiego i powiatowego),
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszo-
wie, Powiatowego i Miejsko-
Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, Komendy Powiato-
wej Policji w Leżajsku, Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Opie-
ki Zdrowotnej w Leżajsku, Powia-
towego Inspektoratu Weterynarii,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej, Zarządu Dróg
Powiatowych, Komunalnej Biolo-
gicznej Oczyszczalni Ścieków
w Sarzynie, Ciech Sarzyna S.A.
w Nowej Sarzynie, Za-
kładu Chemicznego
„Silikony Polskie” Sp.
z o.o. w Nowej Sarzy-
nie, Polenergia Elek-
trociepłownia Nowa
Sarzyna Sp. z o.o., Syn-
thos Agro Sp. z o.o.
w Nowej Sarzynie.

Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Leżajsku. Ma-
newry były również okazją do
sprawdzenia sposobów organiza-
cji i prowadzenia działań ratow-
niczo-gaśniczych, doskonalenia
metod organizacji punktów przy-
jęcia sił i środków, organizacji
łączności, sztabu akcji oraz zabez-
pieczenia logistycznego na potrze-
by prowadzonych działań.

W epizodach praktycznych ćwi-
czyli strażacy z Komendy Powia-
towej PSP w Leżajsku, w tym Spe-
cjalistyczna Grupa Ratownictwa
Chemiczno-Ekologicznego „LE-
ŻAJSK” COO, wytypowane siły
i środki z jednostek Państwowej
Straży Pożarnej z powiatów: jaro-
sławskiego, lubaczowskiego, prze-
myskiego i przeworskiego oraz
z jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych włączonych do KSRG
z terenu powiatu leżajskiego.
Łącznie 150 strażaków.

W manewrach uczestniczyli
również policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Leżajsku, ra-
townicy Grupy Pomocy Humani-
tarnej PCK Rzeszów oddział
Nowa Sarzyna PRM i ze Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego
w Leżajsku, a także zespoły zarzą-

dzania kryzysowego
(szczebla powiatowe-
go i gminnego) i per-
sonel zakładu Ciech
Sarzyna S.A. w No-
wej Sarzynie.

mł. bryg.
Wojciech Długosz

Foto:
kpt. Damian Kurek
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Zgłoszenie o wypadku wpłynę-
ło do Stanowiska Kierowania
o godz. 16.24. Po przyjeździe na
miejsce zdarzenia i przeprowa-
dzeniu rozpoznania strażacy na-
wiązali kontakt głosowy z chłop-
cem, sprawdzili poziom tlenu
i toksycznych gazów w studni. Na-
stępnie ratownik z wykorzysta-
niem technik alpinistycznych zo-
stał opuszczony na linie do stud-
ni, na głębokość aż 24 m. Po za-

Jesień i zima, to czas, kiedy po-
licjanci podejmują wzmożone
działania, aby pomóc tym, których
życie i zdrowie może być zagro-
żone z powodu chłodów. To wy-
jątkowo trudny okres dla osób
bezdomnych, bezradnych i samot-
nych. Każdego roku policja od-
notowuje przypadki zgonów, któ-
rych przyczyną jest wyziębienie
organizmu. Nierzadko takie oso-
by są pod działaniem alkoholu.

Pamiętajmy, że niskie tempera-
tury stanowią zagrożenie dla osób,
które zwłaszcza w nocy przebywają
bez dachu nad głową. Tragiczne
skutki może mieć nawet kilka go-
dzin spędzonych na ławce podczas
niewielkich mrozów, zwłaszcza dla
osoby będącej pod wpływem alko-
holu, dlatego policjanci patrolują
miejsca, w których mogą przeby-
wać osoby bezdomne, narażone na
wychłodzenie.

Funkcjonariusze, jak co roku
sprawdzać będą opuszczone bu-
dynki, kanały ciepłownicze,
ogródki działkowe, parki i skwe-
ry. Jednak nie są w stanie dotrzeć
do wszystkich osób potrzebują-
cych pomocy. Policja apeluje o
informowanie ośrodków pomo-
cy społecznej o osobach bezdom-
nych, starszych, mieszkających
samotnie, w trudnej sytuacji ma-
terialnej, których życie i zdrowie

Ch³opiec uratowany z g³êbokiej studni
16 października 2016 r.
przed godz. 17.00 straża-
cy z Komendy Powiatowej PSP
w Leżajsku uratowali 10-
letniego chłopca, który
razem z psem wpadł do głę-
bokiej studni usytuowanej
na przebudowywanej ul.
Studziennej w Leżajsku.

bezpieczeniu chłopca trójkątem
ewakuacyjnym strażacy wyciągnęli
go na powierzchnię ziemi. Dziec-
ko przytomne, wyziębione, ze zła-
maniem nogi przekazali zespoło-
wi ratownictwa medycznego.
Chłopiec został uratowany dzięki
szybkiej i sprawnie przeprowadzo-
nej akcji ratowniczej. Działania
prowadziło 5 zastępów PSP. Du-

żym utrudnieniem podczas akcji
był ograniczony dostęp do po-
szkodowanego, niewielka średni-
ca otworu, duża głębokość studni
oraz upływający czas. To cud, że

chłopiec przeżył upadek z tak du-
żej wysokości. Przyczynę zdarze-
nia wyjaśnia prokuratura.

mł. bryg. Wojciech Długosz
Fot. st. kpt. M. Wnęk

Policja informuje:

Uchroniæ przed
zamarzniêciem

może być zagrożone podczas
tych pierwszych mrozów. Pamię-
tajmy, jeśli widzimy bezdomne-
go lub śpiącego na dworze czło-
wieka nie przechodźmy obok
niego obojętnie. Zadzwońmy na
Policję lub Straż Miejską.

Podjęta interwencja
i udzielona tej osobie pomoc,

być może uratuje jej życie.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego

działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987
Pod tym numerem można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych

do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę
udzielenia pomocy osobie zagrożonej. Więcej na ten temat na stronie
internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

ZAREKLAMUJ SIĘ W „KURIERZE POWIATOWYM”
NAKŁAD: 3 000 sztuk

CAŁOŚĆ WYDANIA: papier kredowy, pełny kolor
TEREN ROZPOWSZECHNIANIA:

Powiat leżajski (Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,
gminy: Grodzisko Dolne, Leżajsk, Kuryłówka)

Kontakt: 17 24 04 572
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Wyklęci, niezłomni to żołnierze
polskiego podziemia antykomuni-
stycznego i antysowieckiego, dzia-
łającego w latach 1944-1963
w obrębie przedwojennych granic
RP, to niepodległościowy ruch
partyzancki, który stawiał opór
sowietyzacji Polski tocząc walkę ze
służbami bezpieczeństwa ZSRR.

Bieg „Tropem Wilczym” to wy-
darzenie realizowane w całej Pol-
sce od kilku lat. W Leżajsku, po
ubiegłej, I edycji biegu, która cie-
szyła się bardzo dużym zaintereso-
waniem i w której wzięło udział bli-
sko 500 osób, przygotowujemy się
do II edycji. Inicjatorem powyższe-
go wydarzenia w naszym powiecie
jest Poseł na Sejm RP Pan Jerzy
Paul, zaś organizatorem Muzeum
Ziemi Leżajskiej wraz z Klubem
Imprez na Orientację, działającym
przy Gimnazjum im. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Łętowni. Mamy na-

Najwiêkszy bieg pamiêci w Polsce. Biegniesz?
Dla wszystkich miłośników ruchu, dla pasjonatów hi-
storii, dla małych i dużych – „Tropem Wilczym” to
bieg, w którym może wziąć udział każdy. Nie chodzi
w nim o typową, sportową rywalizację i zdobywanie
najwyższych miejsc na podium, ale o coś znacznie
ważniejszego, o oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym
i popularyzację wiedzy na ten temat.

dzieję, że osób które podejmą
z nami tą inicjatywę, tym razem bę-
dzie jeszcze więcej, przez co bieg
w Leżajsku będzie największym
biegiem na Podkarpaciu.

Bieg odbędzie się 26 lutego
2017 r., a jego dystans wyniesie tak

jak w edycji poprzedniej 1963 m, co
symbolizuje datę śmierci ostatnie-
go Żołnierza Wyklętego – Józefa
Franczaka, pseudonim „Lalek”.
Udział w wydarzeniu jest bezpłat-
ny. Każdy uczestnik otrzyma pakiet
startowy, w którym znajdzie się

m.in. koszulka z wizerunkiem żoł-
nierzy, pamiątkowy medal i dyplom.
Po biegu można będzie posilić się
wojskową grochówką. Ponadto za-
planowano szereg innych atrakcji
towarzyszących, o których jeszcze
będziemy Państwa informować.

Więcej informacji można zna-
leźć również na fanpage’u Tropem-
wilczym.pl-Leżajsk. Tam też trwają
już konkursy dotyczące tematyki
biegu, w których nagrodami są
m.in. ciekawe książki, karnety na
bezpłatne zwiedzanie Muzeum
Ziemi Leżajskiej czy gadżety. Za-
chęcamy więc do śledzenia profi-
lu, na którym będziemy na bieżą-
co zamieszczać informacje doty-
czące biegu. Pokażmy wszyscy, że
idee i wartości, o które swoją wal-
kę oparli Żołnierze Wyklęci, są
wciąż żywe i aktualne.

 Paulina Szczepanik
 Muzeum Ziemi Leżajskiej
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Tropem Wilczym – Leżajsk 2016
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27 października 2016 roku w Hotelu Ambasadorskim
w Rzeszowie odbyła się gala podsumowującą konkurs zor-
ganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie. Podczas gali nastąpiło uroczyste wręczenie cer-
tyfikatów znaku jakości „Zakup prospołeczny” wyróżnionym
podmiotom ekonomii społecznej z Województwa Podkar-
packiego. Certyfikaty wręczyli: Członek Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego i Przewodniczący Podkarpackiej Kapi-
tuły Certyfikującej znakiem „Zakup Prospołeczny” Stanisław
Kruczek oraz prof. UAM dr hab. Tomasza Mike. Spółdziel-
nia Socjalna „Bajkolandia” z Leżajska otrzymała Certyfikat
i prawo posługiwania się znakiem. PN

Spó³dzielnia Socjalna Bajkolandia

wyró¿niona certyfikatem „Zakup prospo³eczny”

Uroczystość odbyła się w Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej. Wzięli
w niej udział stypendyści i ich ro-
dzice oraz opiekunowie, przedsta-
wiciele szkół zaangażowanych
w programie, przedstawiciele dar-
czyńców oraz partnerów progra-
mu. Spotkanie uświetnił koncer-
tem fortepianowym tegoroczny
stypendysta Kajetan Walawski.

W tym roku, podobnie jak
w latach ubiegłych, w programie
stypendialnym wzięli udział zdol-
ni uczniowie gimnazjów z Gminy
Leżajsk oraz dwóch szkół średnich
z terenu powiatu leżajskiego. Sty-
pendyści wybrani zostali przez
specjalnie powołaną do tego celu
komisję. W jej skład weszli przed-
stawiciele lokalnych samorządów
oraz szkół biorących udział w pro-
gramie, darczyńcy, lokalni liderzy
społeczni.

Stypendium dla uczniów szkół
średnich wynosi w sumie 1 500 zł,
a dla gimnazjalistów 750 zł. Środ-
ki wypłacane są przez okres 10
miesięcy roku szkolnego. W sumie
na realizację programu w bieżą-
cym roku szkolnym przeznaczo-
no 30 tys. zł. Środki te pozyskano
dzięki dotacjom przekazanym
przez Fundację im. Stefana Bato-

Wrêczono
stypendia
25 października 2016 r.
oficjalnie wręczone zosta-
ły stypendia przyznane
przez Fundację LSR na rok
szkolny 2016/2017 grupie
31 uczniów ze szkół Po-
wiatu Leżajskiego.

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku została utworzona w 2009
roku przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju. Do dnia dzisiejsze-
go w ramach prowadzonego przez Fundację programu „Stypen-
dium” ufundowano 684 stypendiów o wartości ponad 620 tys. zł.

Zachęcamy do finansowego
wsparcia programu. Można to
zrobić m.in. przekazując
Fundacji Fundusz Lokalny
w Leżajsku 1% podatku docho-
dowego. Wystarczy do rocz-
nego zeznania podatkowego

wpisać
numer KRS 0000328376

rego w ramach programu „Rów-
ne Szanse – Lokalne Programy
Stypendialne” oraz Gminę Le-
żajsk, a także dzięki wsparciu Rad

Rodziców działających przy Ze-
spole Szkół Technicznych im.
T. Kościuszki w Leżajsku i Zespole
Szkół im. I. Łukasiewicza w No-

wej Sarzynie, Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Dębno, osób fizycz-
nych, lokalnych firm, wpłat tytu-
łem 1% podatku dochodowego.
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Podczas pożarów mieszkań
w 70% przyczyną śmierci
jest zetknięcie z dymami
i toksycznymi produktami
spalania, takimi jak tle-
nek węgla, chlorowodór,
cyjanowodór.

Skąd się bierze czad?
Tlenek węgla, czyli czad, powsta-

je podczas procesu niepełnego spa-
lania materiałów palnych, w tym
paliw, który zachodzi przy niedostat-
ku tlenu w otaczającej atmosferze.

Czad, dlaczego
jest tak niebezpieczny?

Niebezpieczeństwo zaczadze-
nia wynika z faktu, że tlenek wę-
gla jest gazem niewyczuwalnym
przez zmysły człowieka (bezwon-
ny, bezbarwny i pozbawiony sma-
ku), blokuje dostęp tlenu do or-
ganizmu – zajmuje jego miejsce
w czerwonych ciałkach krwi, po-
wodując przy długotrwałym nara-
żeniu (w większych dawkach)
śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną
zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w bu-
dynkach mieszkalnych jest nie-
sprawność przewodów komino-
wych: wentylacyjnych, spalino-
wych i dymowych. Wadliwe dzia-
łanie tych przewodów może wy-
nikać z ich nieszczelności, braku
konserwacji (w tym czyszczenia),
wad konstrukcyjnych oraz często
niedostosowania istniejącego sys-
temu wentylacji do stopnia szczel-
ności stosowanych okien i drzwi.

Jak uniknąć zatrucia?
Nie bagatelizuj następujących

objawów: duszności, bólów i za-
wrotów głowy, nudności, wymio-
tów, oszołomienia, osłabienia,
przyśpieszenia czynności serca
i oddychania, ponieważ mogą być
sygnałem, że ulegasz zatruciu cza-
dem. W takiej sytuacji natychmiast
przewietrz mieszkanie, w którym
się znajdujesz, wyjdź na zewnątrz,
zadbaj o bezpieczeństwo swojej
rodziny, wezwij straż pożarną
i zasięgnij porady lekarskiej.

Jak zachować się
w czasie pożaru?
Jeśli zauważyłeś pożar:
- wyjdź z domu
- zostań na zewnątrz
- zadzwoń pod numer 998 lub 112
- nie rozłączaj się pierwszy!

Co możesz zrobić, zanim
przyjedzie straż pożarna?
- Wyprowadź z mieszkania dzie-

ci i osoby niepełnosprawne;
- Jeżeli jest na to czas – weź ze

sobą dokumenty oraz niezbęd-
ne lekarstwa;

- Dbając o własne bezpieczeń-
stwo – spróbuj wyłączyć dopływ
gazu i energii elektrycznej oraz
usuń z zasięgu ognia materiały
palne lub wartościowe rzeczy,
a potem zacznij gasić pożar;

- Nie dopuść do tego, by pożar
odciął Ci drogę ewakuacji.

Pożar odciął Ci drogę
ewakuacji? Nie panikuj!
- Idź do pokoju z oknem lub bal-

konem, jak najdalej od miejsca
pożaru;

- Jeśli to możliwe – zabierz ze sobą
mokry ręcznik lub koc wykona-
ny z naturalnych materiałów
(lnu, wełny, bawełny itp.) i za-
mknij za sobą drzwi na klamkę;

- Wzywaj pomoc przez okno lub
z balkonu;

- Jeśli temperatura i zadymienie
wzrastają: połóż się na balkonie,
pod oknem, i przykryj szczelnie

trudno palnym okryciem wyko-
nanym z naturalnych materia-
łów.

Czujniki w Twoim domu
W sprzedaży możesz znaleźć

autonomiczne czujki dymu, tlenku
węgla, gazu oraz dualne (tlenku
węgla i dymu). Mają one za zada-
nie jak najszybciej ostrzec o zagro-
żeniu w mieszkaniu lub domu.

Jak działają autonomiczne
czujki dymu lub czadu?

Jeżeli do jej wnętrza wniknie dym
lub uwolni się czad, natychmiast
uruchomi się głośny alarm dźwię-
kowy oraz alarm optyczny. Czujka
dymu, mimo że nie zapobiegnie
powstaniu pożaru, skutecznie może
zaalarmować Ciebie i Twoich naj-
bliższych o powstałym pożarze, co
umożliwi to szybkie opuszczenie
zagrożonego mieszkania lub domu.
Ma istotne znaczenie zwłaszcza
w porze nocnej, kiedy wszyscy śpią.
Czujka czadu wykrywa już minimal-
ne, a nadal bezpieczne dla życia stę-
żenie tlenku węgla (czadu) w po-
wietrzu i natychmiast to sygnalizuje
przez głośny alarm i migoczącą
czerwoną diodę.

Rozważ zamontowanie takiej
czujki w:
- pomieszczeniu, w którym znaj-

duje się kominek;
- w sypialni (śpiących trudno obu-

dzić);
- w pobliżu podgrzewacza gazo-

wego.

ILE WARTE JEST TWOJE ŻY-
CIE? Ile warte jest życie twojego
dziecka? Mniej niż cena czujnika?
Zabezpiecz swój dom!

Gaśnica – zanim
przyjedzie straż pożarna

Prawo nie nakazuje posiadania
gaśnicy w mieszkaniu, ale dbając
o własne bezpieczeństwo, warto ją
mieć. Właściwie użyta, skutecznie
ugasi pożar w zarodku.

Zadbaj o to, by Twoja gaśnica
zawsze była sprawna. Nie rzadziej
niż raz na rok zleć profesjonali-
stom jej przegląd i konserwację.
Wszystkie czynności konserwacyj-
ne muszą być potwierdzone indy-
widualną cechą aktualizacji tzw.
kontrolką.

Do zabezpieczenia mieszkania
najlepiej wybierz gaśnicę ozna-
czoną symbolami ABC (do kuch-
ni z symbolem F).

Obowiązek czyszczenia prze-
wodów dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych w budynkach
mieszkalnych:
- przewody od palenisk opala-

nych paliwem stałym – co 3 mie-
siące;

- przewody od palenisk opala-
nych paliwem gazowym i płyn-
nym – co 6 miesięcy;

- przewody wentylacyjne – 1 raz
w roku.

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA APELUJE

Czad i ogień.
Obudź czujność!
Czad i ogień.
Obudź czujność!

mł. bryg. Wojciech Długosz
na podstawie materiałów

kampanii społecznej MSWiA
„Czad i ogień. Obudź czujność”.



KURIER POWIATOWY � 11/2016 (146) 21

BLOK reklamowy

OG
ŁO
SZ
EN
IE
 
PŁ
AT
NE

OG
ŁO
SZ
EN
IE
 
PŁ
AT
NE

OG
ŁO
SZ
EN
IE
 
PŁ
AT
NE

* Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rze-
czywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu reprezentatywnego wynosi 18,50%, przy
następujących założeniach: całkowita stopa kredytu 22 300 zł, okres spłaty 69 rat, oprocentowanie zmienne
2,99%, całkowity koszt kredytu 8 902,26 zł, w tym prowizja 4 237,00 zł, ubezpieczenie 2 663,49 zł, opłata
przygotowawcza 0,00, suma odsetek 2 001,77 zł, całkowita kwota do zapłaty 31 202,26 zł, 68 rat w kwocie
352,20, ostatnia rata 352,17 zł. Ostateczne warunki kredytowe zależą od oceny zdolności i weryfikacji
wiarygodności kredytowej członka, co jest jednym z warunków przyznania pożyczki. W razie zawarcia
umowy pożyczki członkowi przysługuje prawo odstąpienia od niej. Tabela prowizji i opłat Twojej SKOK,
tryb składania reklamacji oraz pozostałe informacje dotyczące pożyczki dostępne są w Placówkach. TK
Finanse Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 25.10.2013 r. jest pośrednikiem Twojej SKOK w rozumie-
niu ustawy o kredycie konsumenckim. Zakres umocowania obejmuje pośredniczenie w czynnościach,
o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o SKOK. W informacji uwzględniono dane z dnia 08.07.2016 r.
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BLOK reklamowy
Szanowni Państwo,
w grudniu 2016 roku
Lokalna Grupa Działa-
nia Stowarzyszenie

„Region Sanu i Trzebośnicy”
planuje ogłoszenie następują-
cych naborów w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020:

Projekty dla przedsiębiorców
– inkubatory

kwota: 490 000 zł
W ramach działania zakłada się

utworzenie inkubatora przetwórczego/
kuchennego będącego miejscem, w któ-
rym rolnik, gospodarstwo agrotury-
styczne lub inny właściciel surowców
roślinnych i/lub zwierzęcych może roz-
począć ich przetwarzanie korzystając
z infrastruktury inkubatora, maszyn
i urządzeń oraz doradztwa oferowane-
go przez podmiot prowadzący inkuba-
tor. Dla producenta żywności korzysta-
nie z infrastruktury inkubatora może
być pierwszym etapem na drodze do
utworzenia własnego zakładu prze-
twórczego. Zamiast zaczynać od kosz-
townej inwestycji związanej z budową
nowego zakładu, producent żywności
nieprzetworzonej może sprawdzić swo-
je umiejętności przetwórcze oraz moż-
liwości wprowadzenia na rynek orygi-
nalnego, własnego produktu w zgodzie
z przepisami sanitarnymi i weteryna-
ryjnymi. Pomoc finansowa będzie
przyznana na zasadzie refundacji.

Nowe nabory w LGD!Nowe nabory w LGD!Nowe nabory w LGD!

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej w ramach opisanych nabo-
rów jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz w termi-
nie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, które ukaże się wkrótce.

Wszystkich Państwa zainteresowanych szczegółami związanymi z na-
borami planowanymi do ogłoszenia przez Lokalną Grupę Działania zapraszam do odwiedzania naszej strony
internetowej: www.regionsanuitrzebosnicy.pl oraz do odwiedzenia naszej siedziby głównej w Wierzawicach
874, a także punktu konsultacyjnego w Jelnej – Judaszówce 328. Urszula Wójciak – Dyrektor Biura

Projekty dla przedsiębiorców
– rozwijanie działalności

gospodarczej
limit środków: 900 000 zł

W ramach działania zakłada się
wsparcie przedsiębiorców rozwijają-
cych działalność gospodarczą. Kwota
dofinansowania wynosi od 50 000 do
150 000 zł i będzie przekazana podmio-
towi ubiegającemu się o przyznanie po-
mocy spełniającemu warunki:
r w okresie 3 lat poprzedzających dzień

złożenia wniosku o przyznanie pomo-
cy wykonywał łącznie co najmniej
przez 365 dni działalność gospodarczą
oraz nadal wykonuje tę działalność,

r 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,

r nie została mu dotychczas przyzna-
na pomoc na operację w zakresie
„tworzenia lub rozwoju inkubato-
rów” lub w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarza-
nie produktów rolnych, obrót nimi
lub ich rozwój” – w przypadku ubie-
gania się o przyznanie pomocy przez
podmiot, który wykonuje działal-
ność gospodarczą sklasyfikowaną
jako produkcja artykułów spożyw-
czych lub produkcja napojów.

Projekt zakłada:
r utworzenie co najmniej jednego miej-

sca pracy w przeliczeniu na pełne eta-
ty średnioroczne i jest to uzasadnio-
ne zakresem realizacji operacji, a oso-
ba, dla której zostanie utworzone to
miejsce pracy, zostanie zatrudniona
na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę,

r utrzymanie miejsc pracy, w tym
miejsc pracy, które zostaną utworzo-
ne w ramach realizacji operacji, do
dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej.

Projekty dla przedsiębiorców
– podejmowanie działalności

gospodarczej
limit środków: 700 000 zł

W ramach działania zakłada się
utworzenie 14 przedsiębiorstw na te-
renie działania LGD. Środki finanso-
we w ramach premii w wysokości
50 000 zł będą przekazane podmioto-
wi ubiegającemu się o jej przyznanie
który spełnia poniższe warunki:
r nie podlega ubezpieczeniu społeczne-

mu rolników z mocy ustawy i w peł-
nym zakresie, chyba że podejmuje
działalność gospodarczą sklasyfiko-
waną jako produkcja artykułów spo-
żywczych lub produkcja napojów,

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

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

Projekt zakłada:
r podjęcie we własnym imieniu dzia-

łalności gospodarczej i jej wykony-
wanie do dnia, w którym upłynie
2 lata od dnia wypłaty płatności koń-
cowej,

r zgłoszenie się do ubezpieczenia eme-
rytalnego, ubezpieczeń rentowych
i ubezpieczenia wypadkowego z ty-
tułu wykonywania tej działalności
i podleganie tym ubezpieczeniom do
dnia, w którym upłynie 2 lata od
dnia wypłaty płatności końcowej,
lub

r utworzenie co najmniej jednego
miejsca pracy w przeliczeniu na peł-
ne etaty średnioroczne, gdy jest to
uzasadnione zakresem realizacji
operacji, zatrudnienie osoby, dla któ-
rej zostanie utworzone to miejsce
pracy, na podstawie umowy o pra-
cę, a także utrzymanie utworzonych
miejsc pracy do dnia, w którym upły-
nie 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej.
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