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OGŁOSZENIE:
 SP ZOZ w Leżajsku informuje, że od dnia 1.06.br. będą 
udzielane świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
w przyszpitalnym Gabinecie Lekarza POZ oraz świadczenia 
Pielęgniarki Środowiskowej POZ.
 Gabinet czynny będzie codziennie w godz. od 8.00 do 
18.00 na parterze Przychodni Specjalistycznej.
Deklaracje wyboru lekarza i wykazu pielęgniarki środowiskowej 
należy składać w Rejestracji Ogólnej oraz Gabinecie Lekarza POZ 
– parter Przychodni Specjalistycznej w Leżajsku ul. Leśna 22, 
tel. 17 24 04 789.
 Pacjentom korzystającym ze świadczeń POZ zapewnia-
my miłą i profesjonalną obsługę oraz kompleksowość świadczeń 
zdrowotnych. Na miejscu można wykonać zlecone badania labo-
ratoryjne, rtg i inne oraz skorzystać z porady lekarza specjalisty.
 Zapraszamy do skorzystania z proponowanej oferty  
Przychodni Podstawowej Opieki Lekarskiej.

 Przyjmujemy zapisy Pacjentów bez względu na miejsce 
zamieszkania, w szczególności z Powiatu Leżajskiego, Rze-
szowskiego, Biłgorajskiego i Niżańskiego.

 

Lokalne Centrum Światowych 
Dni Młodzieży w Leżajsku 

ZAPRASZA 
Wszystką młodzież z rejonu leżajskiego 

do uczestnictwa w pięknych wydarzeniach 
"DNI W DIECEZJI" 20-25 lipca 2016 

z udziałem młodych z zagranicy 
 

    20.07 - Leżajsk    - Start ŚDM 
    21.07 - Łańcut     - Bal na Zamku 
    22.07 - Jarosław - Wieczór Chwały 
    23.07 - Leżajsk    - Przemyśl 
    24.07 - Leżajsk    - Piknik Rodzinny 

         25.07 - Leżajsk    - Kraków 
 
 Zapisy:           Zapisy na ŚDM: 
 we własnej parafii          kom.: +48694151369 
 oraz u katechetów         mail: sdm.lezajsk@gmail.com 

      facebook: Śdm Leżajsk 
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27.04.br. radni Powiatu Leżajskiego zebrali się na kolejnym 
– XXV posiedzeniu. W programie ich obrad znalazły się takie 
punkty, jak:

Na sesji radni dokonali również podzia-
łu wolnych środków oraz nadwyżki z lat 
ubiegłych w łącznej kwocie 3 723 243,89 zł. 
Wspomniane środki przeznaczono m.in. 
na:  przebudowę mostu na rzece San w miej-
scowości Rzuchów w ciągu drogi powiato-
wej 1256R (Sieniawa) gr. Pow. – Piskorowice 
– Leżajsk; wykonanie dokumentacji pro-
jektowej dotyczącej termomodernizacji bu-
dynków: Zespół Szkół Licealnych i  Zespół 
Szkół Technicznych oraz Planu gospodarki 
niskoemisyjnej; dofinansowanie budowy 
pawilonu diagnostyczno-zabiegowego (blok 
operacyjny) w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Leżajsku; 
opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1264R Wola 
Zarczycka –gr. pow. (Wólka Niedźwiecka); przebudowa drogi 
powiatowej nr 1083R (Krzywdy) gr. Pow. – Łętownia na odcinku 
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1084R do skrzyżowania 

z drogą gminną nr 104702R w miejscowości Łętownia; przebu-
dowa drogi powiatowej nr 1263R od drogi powiatowej nr 1260R 
Podkudłacz; przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1276R 
Brzyska Wola – gr. Pow. (Luchów); rozbudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 1269R Zmysłówka – Grodzisko Dolne; zakup roz-
siewacza soli i piasku dla Zarządu Dróg Powiatowych; dofinan-
sowanie wymiany bram wjazdowych dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Z prac Zarządu
Powiatu

Leżajskiego

W miesiącu kwietniu br. Zarząd Powiatu Leżajskiego obrado-
wał na 5 posiedzeniach, zajmując się sprawami wynikającymi 
z zadań przypisanych do kompetencji Powiatu. Ponadto Zarząd 
Powiatu uczestniczył w licznych wydarzeniach naukowych, kul-
turalnych i sportowych na terenie Powiatu, w tym m.in.: Pod-
karpackich debatach o edukacji „Jak powinna być finansowana 
oświata w Polsce?” oraz „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy” 
organizowanej we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej; 
posiedzeniu Starostów Województwa Podkarpackiego; konwen-
cie Powiatów Województwa Podkarpackiego, Regionalnej Pre-
zentacji Rządowego Planu na rzecz Rozwoju Polski z Sekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Członkiem Rady Ministrów 
RP, spotkaniu Lokalnego Centrum „Światowych Dni Młodzieży 
2016” w Leżajsku.

MK

• Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.
• Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okre-

sie międzysesyjnym.
• Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pra-

cy w Leżajsku w 2015r. oraz plan działania na 2016r.
• Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 

XXVI/134/2012 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 20 czerwca 
2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

• Informacja z prac Zarządu Dróg Powiatowych w Leżaj-
sku w 2015r. oraz plan prac remontowych na drogach publicz-
nych w 2016r. 

• Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Po-
wiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 
2015.

• Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 
rok 2015”.

• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
kazanie Gminie Grodzisko Dolne zadania publicznego należą-
cego do właściwości Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania 
drogą powiatową Nr 1269R Zmysłówka – Grodzisko Dolne – 
w miejscowości Grodzisko Dolne, gm. Grodzisko Dolne oraz 
zadania inwestycyjnego rozbudowy drogi powiatowej nr 1269R 
Zmysłówka – Grodzisko Dolne w km 4 + 541 – 5 +241 wraz z bu-
dową chodnika w miejscowości Grodzisko Dolne.

• Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 
XXIV/119/2016 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 31 marca 
2016r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Po-
wiatu Leżajskiego.

• Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Powiatu na 2016.

• Sprawy różne, zapytanie, interpelacje, wolne wnioski.

XXV SESJA RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO
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 Maj to miesiąc, w którym celebrujemy jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w historii naszego państwa – uchwalenie 
Konstytucji. Nasza mała ojczyzna ma jednak powód, aby święto-
wać w maju podwójnie, bowiem obchodzimy wówczas Dzień Po-
wiatu Leżajskiego. Wydarzenie to na stałe zagościło w kalendarzu 
najważniejszych lokalnych imprez, a jego rangę podnosi dodat-
kowo coroczne wyróżnienie osób oraz instytucji, za szczególne 
działania na rzecz mieszkańców powiatu i przyczynianie się do 
jego rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Obchody święta powiatu, które w tym roku przypadły na 8 maja, 
zainaugurowała uroczysta Msza Święta w Bazylice OO. Bernar-
dynów w Leżajsku. Wzięły w niej udział władze powiatu oraz 
zaproszeni goście, wśród których znalazła się także delegacja 
z Pereczyna na Ukrainie z burmistrzem miasta Iwanem Pogorila-
kiem na czele, Wiktorem Olifirem - przewodniczącym Rejonowej 
Administracji w Pereczynie wraz z pracownikami.
Kolejnym punktem w programie niedzielnych uroczystości było 
odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej ks. Piotra Szpi-

lę, pomysłodawcę i założyciela bursy dla młodzieży, przybywa-
jącej kształcić się do miasta z odległych miejscowości. Tablica 
zdobi budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym 
niegdyś znajdowała się wspomniana bursa.
Zwieńczeniem obchodów Dnia Powiatu był koncert w wykona-
niu rodzimych zespołów artystycznych oraz ukraińskiego zespo-
łu „Witoczok” z Pereczyna. Grupa, pod kierownictwem Iwana 
Pastelaka, zaprezentowała zgromadzonej publiczności wiązankę 
ukraińskich tańców i pieśni ludowych. Powiat Leżajski reprezen-
towały: funkcjonujący przy Zespole Szkół Technicznych w Leżaj-
sku Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” pod kierownictwem 
Rafała Dyrdy, formacje „Caro” (trenująca pod opieką Urszuli 
Leniart) i „Luzik” (pod kierownictwem Aleksndry Juśko) z le-
żajskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zespół „Labirynt” 
funkcjonujący przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku pod 
kierownictwem Pawła Palucha oraz Grupa Wokalna „Meritum”, 
działająca pod kierownictwem Bartłomieja Urbańskiego przy 
Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.

OBCHODY DNIA POWIATU

Od lewej: Danuta Pinderska - Przewodnicząca Rady Powiatu, Zofia Turosz (Nagrodzona w kategorii „Osobowość”), 
Wincenty Pażyra (Nagrodzony „Społecznik”), Zdzisław Leśko - Wicestarosta Leżajski,Maria Filanowska (Wicepre-

zes nagrodzonego Przedsiębiorstwa) i Marek Śliż - Starosta Leżajski

Goście z Ukrainy w Zespole Szkół Licealnych.
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 Kluczowym momentem koncertu było wręczenie na-
gród w kolejnej, piątej już edycji „Przyjaciela Powiatu Leżajskie-
go”. Do tego wyjątkowego grona wyróżnionych osób i instytucji 
dołączyły kolejne, tradycyjnie w trzech kategoriach: Osobowość, 
Społecznik i Przedsiębiorca. Mianem osobowości wyróżniono 
Zofię Turosz, utytułowaną i wielokrotnie odznaczaną biegaczkę 
długodystansową, wielokrotną mistrzynię Polski, Stanów Zjed-
noczonych i Europy. Pani Zofia angażuje się w propagowanie 
sportu i zdrowego stylu życia. Firmuje biegi masowe organizo-
wane przez samorządy i inne placówki, m.in. Leżajski Bieg Zośki 
Turosz, Bieg „Nowosarzyńska Jedenastka”, Bieg Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Tytuł społecznika powędrował 
do Wincentego Pażyry, człowieka o wszechstronnych zaintere-
sowaniach, dokumentującego relacje najstarszych mieszkańców 
Sarzyny i czynnie angażującego się w upowszechnianie historii 
naszego regionu. Wyróżnionym przedsiębiorcą została Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Leżajsku, najstarszy 
zakład na terenie Powiatu Leżajskiego, który od dziesięcioleci, 
pomimo wielokrotnych przemian terytorialno-organizacyjnych 
z powodzeniem realizuje ideę spółdzielczości.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wystawa prac pla-
stycznych pt. „Odnaleźć siebie”, których autorami są osoby nie-
pełnosprawne z terenu Powiatu Leżajskiego. Swoje prace na 
ekspozycji zaprezentowały: Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Sarzynie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej, Dom 
Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej,  
Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach z filią w Zmy-
słówce i Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku. Wystawę można 

oglądać w holu Miejskiego Centrum Kultury oraz w Muzeum 
Ziemi Leżajskiej.
 Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia nie byłoby 
możliwe bez zaangażowania i wsparcia wielu osób, zatem wielkie 
podziękowania należą się Lucynie Słoniec, koordynatorce nie-
dzielnego koncertu, Dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury 
Ireneuszowi Wołkowi za pomoc organizacyjną i udostępnienie 
sali, dyrektorom szkół powiatowych, przy których działają ze-
społy, kierownikom, opiekunom i instruktorom, pracownikom 
Muzeum Ziemi Leżajskiej za pomoc techniczną i organizacyj-
ną, Dyrektorce Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej 
Danucie Kurzyp za przygotowanie wystawy prac plastycznych 
pt. „Odnaleźć siebie”, Kustoszowi Klasztoru OO. Bernardynów za 
odprawienie Mszy Św. w intencji naszego samorządu, prowadzą-
cym koncert: Sylwii Węglarz i Dawidowi Paulowi oraz wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości. 
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji pobytu dele-
gacji z Ukrainy należą się Komendantowi Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej bryg. dr inż. Bogdanowi Kołczowi, Dyrekto-
rowi Szpitala Powiatowego Marianowi Furmankowi, Prezesowi 
Ośrodka Jeździeckiego EQUISTRO Wierzawice Pawłowi Guze-
mu, Dyrektorowi Zespołu Szkół Licealnych Zbigniewowi Trę-
baczowi, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Leżajsku Wojciechowi Surmie i Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Brzózie Królewskiej Wojciechowi Lipińskiemu.

NN

Tablicę o treści  „Pamięci  Księdza Piotra Szpili inicjatora Bursy Gimnazjalnej, utworzonej 
w tym budynku 3 stycznia 1936r. - Samorząd Leżajska, Maj 2016” odsłonili: Burmistrz Leżajska i Starosta Leżajski. 

Meritum

ZPiT „Ziemia Leżajska”
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ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY:
 Kierownikiem Oddziału od 
stycznia 2015 r. jest  lek. med. 
Iwona Karasińska-Marek – spe-
cjalista ginekolog – położnik, 
z wieloletnim doświadczeniem, 
która wcześniej związana była  ze 
szpitalem w Łańcucie.

Oddział istnieje w strukturze Szpi-
tala od samego początku powsta-
nia placówki tj. od 1981r., posiada 
48 łóżek, w tym 29 łóżek w części 
ginekologicznej oraz 19 w części 
położniczej.

W 2015r. na oddziale odnotowano 1735 przyjęć.
Zakres świadczonych usług:
• diagnostyka i leczenie zaburzeń ginekologicznych,
• wykonywanie ginekologicznych zabiegów operacyjnych 
metodą laparoskopową i tradycyjną, zabiegi uroginekologiczne,
• opieka nad kobietami ciężarnymi w czasie ciąży, porodu, 
połogu,
• diagnostyka i leczenie powikłań ciążowych.
Małgorzata Kurasz: Oddział, tak jak i cały szpital, ciągle się zmie-
niał z korzyścią dla pacjentek. Bardzo ważną przebudowę oddział 
przeszedł w 2011 roku. Proszę powiedzieć o najważniejszych dzia-
łaniach, jakie wtedy wówczas podjęto?
 Kierownik Oddziału lek. med. Iwona Karasińska-Marek: 
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w latach 2010-
2011 zakupiony został wysokiej klasy sprzęt i aparatura medyczna 
m.in. na Blok Porodowy zakupiono m.in. 2 łóżka porodowe, stół 
do przeprowadzania cięć cesarskich, wannę do porodów w wodzie, 
amnioskop, aparat EKG, 2 aparaty KTG, 3 detektory tętna płodu, 
aparat do znieczulenia, CPAP, defibrylator, 4 kardiomonitory z pul-
soksymetrem, 2 aparaty ambu, 2 laryngoskopy, 5 pomp infuzyjnych 
oraz 4 stanowiska do resuscytacji. Zmodernizowane zostały wszyst-
kie pomieszczenia oddziału. Wymienione zostało wyposażenie sal 
pacjentek, w tym wszystkie łóżka szpitalne.
Obecnie spełniamy wszystkie wymogi, jakie narzuca na nas kontrakt 
z NFZ oraz zapewniamy naszym pacjentkom komfortowe warunki 
pobytu w oddziale.
 Wymieniony sprzęt i przeprowadzone działania robią 
wrażenie. Można więc stwierdzić, że oddział sprzed remontu 
i obecnie to dwie różne epoki w historii leżajskiego szpitala.
Zdecydowanie tak. Szczególną uwagę chciałam zwrócić na blok po-
rodowy. To  jeden z najnowocześniejszych bloków tego typu. Składa 
się on z komfortowej sali porodowej wyposażonej w 2 nowoczesne 
stanowiska porodowe, salę do prowadzenia porodów w wodzie wy-
posażoną w wannę do porodów. Obok sali porodowej znajduje się 
nowoczesna sala operacyjna do przeprowadzania cięć cesarskich.
 Ale jak wiemy sprzęt to nie wszystko… Równie ważna 
jest kadra opiekująca się kobietami na oddziale.

Oczywiście. Personel jest wykształcony i doświadczony, stale podno-
szący swoje kwalifikacje. Po objęciu stanowiska kierownika zauwa-
żyłam, że wielką zaletą jest dobrze wyszkolona kadra lekarzy oraz 
położnych i pielęgniarek oraz panująca wśród pracowników dobra 
atmosfera, co przenosi się na opiekę nad pacjentkami.
 Remont w 2011 roku zmienił wiele, ale przecież medycy-
na nie stoi w miejscu: ciągle się zmienia i trzeba wiele działań, by 
nadążyć za dużymi ośrodkami szpitalnymi.
Leżajski szpital również ciągle się zmienia, uzupełniany jest sprzęt 
specjalistyczny, prowadzone są remonty. W ostatnim czasie poddano 
rewitalizacji Poradnię Ginekologiczno-Położniczą. Pacjentki leczone 
na Oddziale po zakończeniu hospitalizacji obejmowane są opieką 
w tejże Poradni. Mamy dobry sprzęt do wykonywania USG, świetnie 
wyposażony gabinet zabiegowy, wykonujemy kolposkopię, od roku 
zaczęliśmy wykonywać badania urodynamiczne – to badania dla ko-
biet z problemem nietrzymania moczu. Po tym badaniu kwalifiku-
jemy pacjentki do zabiegu, który również wykonujemy w Leżajsku 
z wykorzystaniem biomateriałów, czyli specjalnych tzw. taśm i siatek. 
Przeprowadzamy również operacje z wykorzystaniem biomateriałów 
przy różnego rodzaju innych schorzeniach. 
Szpital w Leżajsku jest świetnie wyposażony, kadra wyszkolona i my-
ślę, że czas najwyższy, aby kobiety zerwały z mitem, że szpital po-
wiatowy jest gorszy niż ten w dużym mieście. Najczęściej nie wiedzą 
nawet, że wyposażeniem i wykonywanymi badaniami możemy bez 
wahania rywalizować z innym dużymi szpitalami. Ale żeby się o tym 
przekonać, trzeba po prostu nam zaufać.

Informacje dotyczące oferowanych świadczeń można uzyskać 
u Kierownika Oddziału pod  numerem telefonu: 17 24 04 841.

RODZIĆ W LEŻAJSKU 
      – szpital przyjazny matce i dziecku

    Szpital Powiatowy w Leżajsku z każdym rokiem zmienia się na korzyść pacjentów. Prowadzone są liczne remonty i inwestycje, 
zakupy specjalistycznych sprzętów, przez co leżajski ośrodek nie zostaje w tyle za dużymi szpitalami w większych miastach, dlatego 
tym bardziej warto zapoznać się z ofertą leżajskiego szpitala.
W tym wydaniu „Kuriera Powiatowego” przedstawiamy dwa oddziały znajdujące się na 4 piętrze SP ZOZ w Leżajsku: oddział gi-
nekologiczno-położniczy oraz oddział noworodkowy.

Wyposażenie oddziałów.
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ODDZIAŁ NOWORODKOWY:
 Kierownikiem Oddziału od 
kwietnia 2015 r. jest  lek. med. 
Elżbieta Drożdżak-Czerkies – 
specjalista chorób dziecięcych, 
neonatolog, która wcześniej zwią-
zana była z  szpitalem w Stalowej 
Woli i Nisku. 
Oddział noworodkowy również 
istnieje w strukturze Szpitala od 
samego początku powstania pla-
cówki tj. od 1981r. Posiada 14 łó-
żeczek oraz 9 inkubatorów.
W 2015 roku na oddziale urodziło 
się 531 noworodków.

Zakres świadczonych usług:
Oddział neonatologiczny sprawuję opiekę:
1. Nad noworodkami z porodów fizjologicznych i zabiego-
wych przebywających razem z matkami w systemie rooming in.
 U noworodków tych w trakcie pobytu w oddziale wykonywane są:    
• ocena stanu zdrowia noworodka oraz zabiegi pielęgnacyj-
ne i lecznicze, • profilaktyka przeciwkrwotoczna – podawanie Vit K 
po porodzie u każdego noworodka, • wykonywanie badania słuchu,   
• pobieranie testów przesiewowych i metabolicznych w kierunku 
wrodzonych zaburzeń rozwojowych, • szczepienia ochronne - BCG, 
przeciwko WZW-B, • prowadzenie profilaktyki Hbs, • promowanie 
karmienia piersią – udzielanie pomocy mamom przy karmieniu na-
turalnym, • u każdego noworodka wykonywane jest USG przezcie-
miączkowe oraz USG nerek, • dokonuje się przezskórnego pomiaru 
bilirubiny   
2. Nad wcześniakami urodzonymi powyżej 34 tyg życia, prowadzenie 
wsparcia oddechowego infant flow u wcześniaków z zaburzeniami 
oddychania oraz częściowego żywienia pozajelitowego
3. Nad noworodkami wymagającymi dokładniejszej  diagnostyki 
specjalistycznej   
4. Kontynuacja dalszej opieki nad noworodkiem po wypisie ze szpita-
la w Poradni Neonatologicznej
    W oddziale istnieje możliwość odwiedzin pacjentek.
Podczas remontu Oddziału w 2011 roku zakupiono wysokiej klasy 
sprzęt medyczny m.in. 9 inkubatorów, pulsoksymetr, ssaki, 7 kardio-
monitorów, 2 monitory bezdechów, 3 pompy infuzyjne, 4 stanowiska 
do resuscytacji, bilirubinometr, 2 aparaty ambu oraz zestawy do pie-
lęgnacji noworodków. Wymienione również zostały łóżka szpitalne 
i łóżeczka noworodkowe.
Małgorzata Kurasz: Liczba rodzących w Leżajsku kobiet stale ro-
śnie. Kobiety przekonują się, że nie zawsze duży ośrodek szpitalny 
oznacza lepszą opiekę.
Kierownik Oddziału lek. med. Elżbieta Drożdżak-Czerkies: My-
ślę, że takie sformułowanie nie do końca wyjaśnia powody, dla któ-
rych kobiety rodzą w dużych miastach. Z reguły pacjentki do pierw-
szego porodu „idą” za położnikiem. Jeżeli ich lekarz pracuje poza 
naszym szpitalem, to wtedy chcąc rodzić przy nim decydują się na 
poród w tym szpitalu, w którym pracuje dany położnik. To normalne 
i naturalne, że kobiety wtedy czują się bezpieczne. Nie bez znaczenia 
jest również promocja dużych szpitali. Kobiety stawiają na komfort, 
wygodę i są przekonane, że duży szpital na pewno im to zapewni. 
Niejednokrotnie nie wiedzą, że leżajski szpital również jest świetnie 
wyposażony. To nie ta sama placówka, w której rodziły nasze matki 
czy babcie. Leżajski szpital standardem równa do najlepszych.
Niejednokrotnie kobiety koncentrują swoją uwagę tylko na poro-
dzie. Nie zastanawiają się co po wypisaniu ze szpitala. Gdy pojawią 
się jakieś problemy z dzieckiem lub kobietą co wtedy? Powrót do 
Rzeszowa…?

To są kwestie równie ważne i istotne, co sam poród. Kobiety po poro-
dzie są wypisywane na drugą dobę. To bardzo trudny czas – zarówno 
dla matki jak i dziecka, noworodek wypisywany jest do domu z żół-
taczką fizjologiczną, która maksymalny poziom osiąga w 4-5 dobie 
życia, czyli już w domu oraz na fizjologicznych ubytkach masy ciała. 
Nie wiemy jak dalej to będzie przebiegać, dlatego uważam, że te pa-
rametry należy kontrolować, jak również dalszy rozwój noworodka. 
Czy matka jest wtedy na tyle silna, by kilkakrotnie wybierać się do 
odległych szpitali? Kobiety, które rodzą w naszym szpitalu wiedzą, że 
w każdej chwili mogą skontrolować stan swojego dziecka w działa-
jącej od 2 listopada 2015r. Poradni Neonatologicznej. Spokojniejsza 
mama to przecież spokojniejsze dziecko. Leżajski oddział neonato-
logiczny i poradnia neonatologiczna, gdzie noworodek badany jest 
przez lekarza neonatologa oraz w razie potrzeby wykonywane są ba-
dania diagnostyczne np. laboratoryjne, usg, świadczy pomoc oczy-
wiście wszystkim pacjentkom, które zwrócą się o pomoc w oddzia-
le noworodkowym. Różnica jest taka, że nasze pacjentki (rodzące 
w naszym szpitalu) przychodzą do nas i my sami możemy wypisać 
im skierowanie do poradni, dlatego mają stały kontakt z nami. Pa-
cjentki rodzące w innych szpitalach muszą przyjść ze skierowaniem 
do poradni od lekarza rodzinnego. Kontakt położnej czy pielęgniarek 
z pacjentką i noworodkiem w oddziale jest ciągły, systematycznie za-
glądamy do matek, doglądamy dzieci i przez to, że jesteśmy mniej-
szą placówką niż Rzeszów to z pewnością więcej czasu poświęcamy 
naszym pacjentom. Atmosfera jest bardziej rodzinna i ciepła na 
oddziale, a matki czują się bezpieczniej także po wyjściu ze szpitala, 
bo wiedzą ze kilkuminutowa wizyta i kontrola w pobliskim szpitalu 
z pewnością nie jest dla nich wielkim wyrzeczeniem w tym trudnym 
dla nich czasie.

Na jaki sprzęt specjalistyczny mogą liczyć matki i nowonarodzone 
dzieci?
W naszym szpitalu posiadamy pełne wyposażenie, takie jak w in-
nych rzeszowskich szpitalach: np. inkubatory zamknięte, inkubatory 
otwarte, kardiomonitory, - aparaty do wspomagania oddechu infant 
flow dla wcześniaków i noworodków z zaburzeniami oddychania 
– aparat do przezskórnego pomiaru bilirubiny bez potrzeby kłucia 
dziecka – pompy infuzyjne i wszystko to, co potrzebne jest dla malu-
cha, aby pierwsze jego chwile życia były bezpieczne.
Oddział jest pięknie wyremontowany, według najnowszych standar-
dów, pokoje są czyste i wygodne, jedno- i dwuosobowe z sanitariata-
mi. Stosujemy również w szpitalu fototerapię przyłóżeczkową – no-
worodek przy wysokim poziomie bilirubiny może być ciągle na sali 
razem z mamą. Wszystkim noworodkom wykonujemy przed wypi-
sem do domu USG przezciemiączkowe i brzucha.  
Szpital inwestuje również w coraz to nowszy i specjalistyczny sprzęt. 
Zakupiono również w ostatnim czasie fotel do „kangurowania” uła-
twiający karmienie i przytulanie wcześniaków wyjętych z inkubatora, 
zapewnia to maluchom pełne bezpieczeństwo, ciepło matki – wpro-
wadza ich w „błogi stan” - co pozwala im szybciej dojrzewać i rozwi-
jać się.
W szpitalu funkcjonuje system rooming-in, w którym opieka nad 
dzieckiem sprawowana jest przez rodziców z pomocą personelu 
medycznego. Pozwala to na nawiązanie głębokich relacji między ro-
dzicami i dzieckiem, skrócenie okresu adaptacyjnego dziecka, spraw-
niejszą i właściwszą opiekę nad noworodkiem w domu.

Informacje dotyczące oferowanych świadczeń można uzyskać pod 
następującymi numerami telefonu: 17 24 04 848 – gabinet lekar-
ski/poradnia neonatologiczna, 17 24 04 849 – gabinet oddziałowej, 
17 24 04 850 – dyżurka  pielęgniarek/poradnia neonatologiczna.
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IX EDYCJA LEŻAJSKICH 
TARGÓW PRACY JUŻ ZA NAMI

 28.04.br. odbyły się po raz dziewiąty Leżajskie Targi 
Pracy. Tradycyjnie organizatorem Targów był Powiatowy Urząd 
Pracy w Leżajsku przy współpracy Zespołu Szkół Technicznych 
im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku oraz Powiatu Leżajskiego. 
Honorowy patronat nad Targami w bieżącym roku objął Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  Jerzy Paul.
W tegorocznych Targach udział wzięli pracodawcy z terenu Po-
wiatu Leżajskiego, jak również z innych powiatów Województwa 
Podkarpackiego, w tym przedstawiciele agencji zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy. Swoje oferty prezentowali przedstawiciele 
62 firm i instytucji związanych z pracą.
 Wśród najbardziej popularnych ofert pracy były ofer-
ty dla: ślusarzy, spawaczy, robotników budowlanych, murarzy, 
tynkarzy, cieśli, monterów konstrukcji stalowych, kierowców sa-
mochodów ciężarowych, krawcowych, operatorów CNC, barma-
nów, sprzedawców, kucharzy, stolarzy, jak również oferty pracy za 
granicą na stanowiska: pracownik sezonowy w rolnictwie (zbiór 
owoców, warzyw i kwiatów), opiekun osób starszych, murarz, 
kierowca, robotnik budowlany, cieśla, glazurnik, malarz, mon-
ter elewacji, głównie z Niemiec, Belgii, Holandii. Podczas targów 
była możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzę-
du Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, którzy chętnie służyli pomocą w roz-
wiązywaniu problemów i doradzali w indywidualnych sprawach. 
Natomiast przedstawiciele  wojska, policji oraz Izby Celnej pre-
zentowali przebieg procesu rekrutacji do służb mundurowych.
 Starosta Leżajski Pan Marek Śliż wraz z Panią Agnieszką 
Wyszyńską - Dyrektorem  Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku 
oraz Panem Tomaszem Czopem - Dyrektorem Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie otworzyli Leżajskie Targi Pracy, po 
czym został odczytany list skierowany przez Posła na Sejm RP 
Pana Jerzego Paula - honorowego patrona Targów.
Pomimo, że już od dziewięciu lat są organizowane Targi Pracy 
w Leżajsku, zainteresowanie wśród poszukujących pracy jest na-

dal bardzo duże. Frekwencja podczas tegorocznych Targów była 
porównywalna do poprzednich edycji, organizatorzy szacują, że 
Targi odwiedziło ponad 2 000 osób.  
 Biorąc pod uwagę pozytywny odbiór społeczny Targów, 
można stwierdzić, że inicjatywa ich organizacji jest doskonałym 
rozszerzeniem usługi pośrednictwa pracy świadczonej przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Leżajsku. 
 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla 
Pana Jerzego Paula - Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej za 
objęcie honorowym patronatem Leżajskich Targów Pracy, Wła-
dzom Powiatu Leżajskiego za przychylność w organizacji tego 
ważnego wydarzenia, a także Dyrektorom i Pracownikom Ze-
społu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku 
za doskonałą współpracę w przygotowaniu tegorocznych Targów, 
które od wielu lat służą lokalnej społeczności.

Otwarcia LTP dokonali: Dyrektor PUP i Starosta Leżajski
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 29.04.br. w auli szkolnej ZSL im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 
dla uczniów klas maturalnych. Odbierając świadectwa abiturien-
ci zamknęli swoją przygodę ze szkołą średnią, tym samym nabyli 
prawo przystąpienia do egzaminów dojrzałości. 
Wśród absolwentów byli tacy, którzy wyróżnili się szczególnymi 
osiągnięciami. W grupie najlepszych znaleźli się wyróżniani za 
wyniki w: nauce, sporcie, wysokiej frekwencji. Dyrektor szkoły, 
Zarząd Powiatu Leżajskiego, Naczelnik Wydziału Edukacji Sta-
rostwa Powiatowego oraz przewodniczący Rady Rodziców po-
gratulowali im tak wspaniałych wyników oraz wręczyli nagrody 
książkowe. 

Wyróżnieni zostali również ci, którzy odznaczyli się pracą na 
rzecz szkoły, powiatu, byli laureatami olimpiad oraz konkursów.
Maturzyści zaprezentowali swoim młodszym kolegom i koleżan-
kom, nauczycielom oraz zaproszonym gościom część artystycz-
ną. Drugoklasiści natomiast, zgodnie z tradycją naszej szkoły, 
przygotowali przepiękne pożegnanie. Było wiele wzruszających 
chwil, były życzenia i wskazówki mające przynieść im szczęście 
na maturze.
Wszystkim abiturientom życzymy powodzenia!

Uczniowie ZSL brali udział w kursie spadochronowym, prowa-
dzonym przez kadrę instruktorską Aeroklubu Rzeszowskiego. 
Szkolenie obejmowało wiedzę z zakresu przepisów, procedur, 
technik i zachowań w sytuacjach awaryjnych. Po wyczerpujących 
wykładach, które trwały do późnych godzin nocnych, kursanci 
przystąpili do egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności. 
Następnie nadszedł czas na samodzielne wykonanie skoków.
Spadochroniarstwo to sport młodych ludzi, dlatego zaintereso-
wani stosowali się do procedur, a wszystkie skoki zakończyły się 
pomyślnie. Cały kurs przebiegał w miłej atmosferze, którą od 
początku wprowadzili sympatyczni instruktorzy. To dzięki nim 
skok dostarczał niesamowitych wrażeń, których nie da się opisać. 

  Komisja Przedmiotów Humanistycznych zaprosiła 
uczniów klas III Gimnazjum do udziału w konkursie „Z polsz-
czyzną za pan brat”, który miał na celu szerzenie kultury i po-
prawności języka polskiego. Zgłosiło się 47 uczniów z okolicz-
nych Gimnazjów. 15.03.br. w auli  Zespołu Szkół  Licealnych 
im. Bolesława Chrobrego młodzi sympatycy języka ojczystego 
przystąpili do konkursu. Z satysfakcją stwierdzamy, że  zasady 
gramatyki nie kryją większych tajemnic, uczniowie znają zasady 
deklinacji, rozróżniają części mowy odmienne i nieodmienne, 
rozumieją tekst publicystyczny. Poziom był bardzo wysoki i wy-
równany, serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Komisja oceniająca wyłoniła następujących  laureatów:
I miejsce: Maryla Leszczak – Gimnazjum Leżajsk; II miejsce: Ali-
cja Karasińska- Gimnazjum Leżajsk oraz Marcelina Winiarska 
– Gimnazjum Kuryłówka; III miejsce: Dominik Hader  - Gim-
nazjum Leżajsk.
Przyznano  5 wyróżnień dla uczniów, którzy uzyskali taką samą 
liczbę punktów, są to: Monika Krasoń – Gimnazjum Giedlarowa, 
Mateusz Stachula- Gimnazjum Brzóza Królewska, Anna Mosz-
kowicz i Klaudia Stelmarczyk – Gimnazjum Grodzisko Dolne, 
Julia Darnia – Gimnazjum Dąbrowica 
 Już po raz trzeci uczniowie gimnazjów Powiatu Leżaj-
skiego rywalizowali w konkursie wiedzy informatycznej w Ze-
spole Szkół Licealnych w Leżajsku. 

BAJTEK to nie tylko zacięta rywalizacja, ale przede wszystkim 
ciekawa i fascynująca nauka. Ideą konkursu jest promocja wiedzy 
matematyczno-informatycznej oraz zagadnień techniki i infor-
matyzacji życia codziennego. Szybki postęp elektroniki i infor-
matyki zmienia nie tylko świat wokół nas, ale przede wszystkim 
młode pokolenie przyszłych inżynierów i odkrywców.      
 Finał konkursu odbył się 22.04.br. i składał się z części 
testowej oraz praktycznej. Test wyboru sprawdzał wiedzę z zakre-
su techniki i budowy komputerów, sieci, grafiki komputerowej, 
obsługi programów użytkowych, algorytmiki i programowania. 
Następnie uczniowie uczestniczyli w bardzo ciekawym wykładzie 
pt. „Grafika w służbie kryptologii”, który poprowadził Pan Bogu-
sław Majcher, nauczyciel informatyki w ZSL. Ostatnim etapem 
konkursu było zadanie praktyczne, które należało rozwiązać we-
dług podanego algorytmu.
 Zwycięska trójka konkursu: I miejsce - KATZPER 
MICHNO (uczeń Gimnazjum Zespołu Szkół w Giedlarowej), II 
miejsce - JAKUB MAZUR (uczeń Gimnazjum Miejskiego w Le-
żajsku), III miejsce - KACPER POTOCZNY (uczeń Gimnazjum 
Miejskiego w Leżajsku). Dziękujemy sponsorom: Powiatowi 
Leżajskiemu, Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego NSNet 
w Nowej Sarzynie oraz Radzie Rodziców w ZSL.

    ŻEGNAMY MATURZYSTÓW

     „Z POLSZCZYZNĄ ZA PAN BRAT”
   - KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO
         DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

         KONKURS INFORMATYCZNY 
        „BAJTEK” ROZSTRZYGNIĘTY

            SKOKI SPADOCHRONOWE



 OŚWIATA - Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

KURIER POWIATOWY  ● 5/2016 (141)10

 7.04.br. w auli Zespołu Szkół Technicznych odbyło się 
wręczenie nagród ufundowanych przez Fundację Gene’a Haasa. 
Odebrali je uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 
z programem nauki obróbki skrawaniem. Nasza szkoła znalazła 
się wśród dwunastu szkół w Polsce, którym przyznano stypen-
dium. Otrzymaliśmy kwotę 10 tys. USD. 
Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice nagrodzonych uczniów, 
nie zabrakło również dyrekcji szkoły, wychowawców i nauczycie-
li. Swoją obecnością zaszczycił nas Starosta Leżajski Marek Śliż. 
Część oficjalną otworzył występ zespołu B17. Następnie głos za-
brała Dyrektor szkoły Halina Samko, która przybliżyła zebranym 
gościom najważniejsze wydarzenia z ostatnich dwóch lat działal-
ności Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, m.in. utworzenie 
Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii 
Wytwarzania, realizację projektu „Podkarpacie stawia na za-
wodowców”, przystąpienie do programu CEKSO 2, nawiązanie 
współpracy z firmami z Doliny Lotniczej. Podkreśliła, iż szkoła 
dba również o promocję szkolnictwa zawodowego poprzez orga-
nizację Festiwalu Techniki, Dni Otwartych Szkoły, udział w im-
prezach przygotowywanych przez Stowarzyszenie „Dolina Lotni-
cza”, gdzie uczniowie naszej szkoły prezentują swoje osiągnięcia. 
Kończąc swoje wystąpienie zaznaczyła, iż wszystkie wymienione 
przez nią wydarzenia przyczyniły się do przyznania Zespołowi 
Szkół Technicznych stypendium Fundacji Gene’a Haasa. 
Starosta Leżajski Marek Śliż mówił z kolei, iż jest przekonany, że 
otrzymane przez uczniów wsparcie pomoże w zdobywaniu wie-
dzy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Gratulując sukcesu 
dyrekcji, wychowawcom, uczniom i rodzicom zwrócił uwagę, iż 
wrażenie robi liczba osób, które zostały nagrodzone – 77. Życząc 
młodzieży powodzenia podkreślił, aby patrzyła dalej, a wtedy 
osiągnie zamierzony cel. 
Wręczając nagrody Dyrektor Halina Samko zacytowała popu-
larnego wśród uczniów pisarza Paulo Coelho: Talent jest darem 
uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać. 
Nie bój się być najlepszy. Zaznaczyła, iż cieszy się, że nagrodzeni 
uczniowie nie boją się być najlepszymi, biorą udział w olimpia-
dach przedmiotowych, konkursach, rozwijają swoje pasje i zain-
teresowania. Gratulacje swoim wychowankom złożyli również 
wychowawcy, którzy wraz z Dyrekcją i Starostą wręczali nagro-
dy i dyplomy. Siedem osób z najwyższą średnią ocen otrzymało 
laptopy, czternastu uczniów, którzy mieli nieco niższą średnią 
otrzymało tablety. Natomiast pozostałych pięćdziesięciu sześciu 
uczniów dostało zestawy książek na temat programowania obra-
biarek numerycznych i robotów przemysłowych. 

ZST

 12.02.br. Akademia Górniczo – Hutnicza gościła ponad 
500 uczniów, reprezentujących 125 szkół z całej Polski – uczestni-
ków centralnego etapu rozgrywek XXXIX Ogólnopolskiej Olim-
piady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (OOWEE).
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, organizowana 
przez AGH, jest największą i najstarszą tego typu olimpiadą z za-
kresu nauk związanych z elektrotechniką, informatyką, elektroni-
ką, telekomunikacją oraz mechatroniką.
Rywalizacja jest podzielona na kilka etapów: eliminacje szkolne, 
centralny etap pisemny oraz etap finałowy, który z kolei jest po-
dzielony na część praktyczną i ustną. Olimpiada jest organizowa-
na corocznie we współpracy z wybraną szkołą ponadgimnazjal-
ną. Należy tutaj dodać, że w 2004 r. gospodarzem Olimpiady był 
Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku.
Jednym z celów zawodów jest promowanie wśród młodzieży wie-
dzy technicznej. Ponadto OOWEE znajduje się w wykazie tur-
niejów i olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, 
że laureaci i finaliści uzyskują prawo wstępu na uczelnie w kraju 
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego oraz zwalnia z eg-
zaminu zawodowego z wynikiem 100% punktów.
Olimpiada jest rozgrywana w następujących grupach tematycz-
nych: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, teleinforma-
tycznej, elektroniki medycznej, informatycznej.
Etap krakowski obejmował część pisemną przygotowaną przez 
kadrę naukową AGH. W ciągu 120 minut uczestnicy zmierzyli 
się z 50 zadaniami testowymi. W tym etapie zostało wyłonionych 
16 najlepszych olimpijczyków z danej kategorii, którzy w dniach 
22 i 23. 04.br. przybyli  do Zespołu Szkół Elektronicznych im. 
Bohaterów Westerplatte w Radomiu. Odbyła się tam część prak-
tyczna i finały. Laureaci i finaliści otrzymali zaświadczenia wy-
stawiane przez Komitet Główny, uprawniające do aplikowania na 
wszystkie wyższe uczelnie w kraju. Decyzją Senatu AGH osoby te 
mają możliwość wstępu na wszystkie bez wyjątku wydziały AGH 
w Krakowie.
Naszą szkołę na etapie pisemnym w Krakowie reprezentowali:
• mechatronika: Bartłomiej Klocek, Bartłomiej Hołota, 
Mateusz Sroka (technikum mechatroniczne),
• informatyka: Damian Płoszaj, Mateusz Misiak (techni-
kum informatyczne),
• elektronika: Przemysław Kak, Paweł Perlak, Wojciech 
Miś (technikum elektroniczne).
Do części praktycznej, która odbyła się w dniach 22-23.04.br. za-
kwalifikowali się: Bartłomiej Klocek, Przemysław Kak, Paweł Per-
lak. Uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę i do ścisłego 
finału – ustnego, awansowało dwóch z nich: Bartłomiej Klocek 
w branży mechatronicznej oraz Przemysław Kak w branży elek-
tronicznej, obaj uzyskali tytuł finalisty, który zwalnia ich z egza-
minu zawodowego oraz daje możliwość studiowania na wybranej 
uczelni z pominięciem procesu rekrutacji.
W końcowym zestawieniu Bartłomiej Klocek zajął VII miejsce 
w Polsce, Przemysław Kak VIII miejsce w Polsce, a Paweł Perlak 
XIV miejsce Polsce.
Uzyskanie doskonałych wyników przez naszych uczniów w Olim-
piadzie, wymagającej wykazania się wiedzą teoretyczną i prak-
tyczną,  z pewnością zaprocentuje w przyszłości  osiągnięciem 
sukcesu zawodowego.

ZPEiE

    UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ
           TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU

         ODEBRALI NAGRODY UFUNDOWANE
         PRZEZ FUNDACJĘ GENE’A HAASA 

          INDEKSY UCZELNI
TECHNICZNYCH JUŻ W RĘKACH
        NASZYCH UCZNIÓW! 
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29.04.br. w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza odbyło się uroczy-
ste pożegnanie absolwentów, tegorocznych uczniów klas trzecich. 
Uroczystości przyświecały słowa poety: „Szukajcie wspomnień 
jasnego płomienia. Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg…”. 
Dyrektor szkoły w swoim przemówieniu podkreśliła, że ucznio-
wie opuszczają mury szkoły bogatsi nie tylko w wiedzę meryto-
ryczną, ale także w wiele doświadczeń i wspomnień wspaniałych 
chwil. Podczas uroczystości absolwenci, którzy swoją postawą 
udowodnili, że trud włożony w naukę i kształtowanie postaw 
nie poszedł na marne, odebrali świadectwa ukończenia szkoły 
z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody książkowe. Uczniowie klas 
drugich w krótkim montażu słowno-muzycznym wyrazili prze-
konanie, że szkoła zawsze zapada w pamięci i każdy po latach 
do niej powraca w sentymentalnej podróży. Cała społeczność 
uczniowska życzyła abiturientom pomyślnego zdania egzami-
nów maturalnych, dostania się na wymarzone kierunki studiów, 
optymizmu i wiary we własne siły oraz trafnych wyborów życio-
wych. Mocno trzymamy za Was kciuki – jesteśmy przekonani, że 
mądrze wykorzystacie zdobytą wiedzę i umiejętności. A więc do 
zobaczenia w dorosłym życiu.

„Czy Adam Mickiewicz przewidział Facebooka?” – odpowiedź 
na to pytanie znają uczestnicy Interaktywnych Warsztatów 
Uniwersyteckich, zorganizowanych w czwartek 14.04.br. przez 
Uniwersytet Rzeszowski. Drugoklasiści z naszego liceum (pod 
opieką pana Piotra Niewójta i pani Moniki Łobodzińskiej-Zyg-
munt), którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu wiedzą też, jak się 
zachowuje „Mózg na zakupach”, czym jest branding, jak robi się 
„Muzę z klasą” i jak nie dać się nabrać na psychomanipulację. 
Wizytę na uczelni nasza grupa rozpoczęła od Wystawy Interak-
tywnej EKSPLORATORIUM, gdzie po przywitaniu przez rekto-
ra uniwersytetu mogli zobaczyć ciekawe eksponaty przybliżają-
ce wiedzę z matematyki, biologii i fizyki. Później uczestniczyli 
w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach przygotowanych przez 
pracowników i studentów URZ. Wyjazd do Rzeszowa zakończył 
się w rzeszowskim Multikinie, gdzie część grupy obejrzała film 
„Batman v Superman: Świt sprawiedliwości”.

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie ob-
chodzi w bieżącym roku 65-lecie istnienia szkoły. Pragniemy 
przypomnieć dobre tradycje, kiedy chemia była w szkole „kró-
lową” nauk. Rolę tę stara się spełnić utworzone w bieżącym roku 
szkolnym Centrum Nauk Przyrodniczych, działające w ramach 
Stowarzyszenia Rozwoju Szkoły „Prymus”. Było ono inicjatorem 
I Festiwalu Pokazów i Doświadczeń Chemicznych „Chemia jest 
cool”, skierowanego do młodzieży gimnazjalnej, który odbył się 
w naszej szkole 14.04.br. Przygotowane przez gimnazjalistów do-
świadczenia i pokazy chemiczne uzmysławiały widzom, że chemia 
może być groźna i niebezpieczna a także efektowna i kolorowa, 
czy wręcz niezbędna w życiu codziennym – w myśl stwierdzenia: 
chemia żywi, leczy, broni, ubiera, truje. Mamy nadzieję, że Festi-
wal „Chemia jest cool” pozwolił uczestnikom i widzom zaprzy-
jaźnić się z chemią. W Festiwalu zwyciężył zespół z Gimnazjum 
w Woli Zarczyckiej, tj. Wiktoria Flis, Weronika Nowak, Gabriela 
Bogdan. Drugie miejsce przypadło grupie z Gimnazjum w Łę-
towni: Magdalenie Szewczyk, Wojciechowi Szewczykowi i Julii 
Panek, a trzecie Gimnazjum w Nowej Sarzynie - Oli Kozłowskiej, 
Konradowi Kracyło i Dominikowi Majewskiemu.

Uczniowie klas II LOA i II LOB oraz uczestnicy koła dziennikar-
skiego wraz ze swoimi opiekunkami: panią Moniką Łobodzińską-
-Zygmunt i panią Joanną Czerwonką, w piątek 8.04.br. pojechali 
na wycieczkę. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie 
pięknego Pałacu  Zamojskich w Kozłówce oraz  mieszczącej się 
w nim Galerii Sztuki Socrealizmu (jedynej w Polsce i nie zna-
nej w innych krajach europejskich, prezentującej różne przejawy 
sztuki sterowanej przez rządy totalitarne). Następnie poznawali-
śmy największe atrakcje Lublina: Zamek, Kaplica Św. Trójcy oraz 
Brama Krakowska. Na koniec pobytu w Lublinie obejrzeliśmy 
w Teatrze im. Juliusza Osterwy sztukę „Pan Tadeusz” w reż. Mi-
kołaja Grabowskiego. Wycieczka była bardzo udana i na długo 
pozostanie w naszej pamięci.

          INTERAKTYWNE WARSZTATY
      UNIWERSYTECKIE W RZESZOWIE

FESTIWAL CHEMICZNY

         DO ZOBACZENIA W DOROSŁYM ŻYCIU!

 WYCIECZKA DO LUBLINA I KOZŁÓWKI
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ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 
W LEŻAJSKU

Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku jest powiatową jednostką organizacyjną powołaną przez Zarząd Po-
wiatu Leżajskiego  13 stycznia 1999 r. Początkowo kierowany był przez Panią Danutę Burek, a przez ostatnie 
lata przez Pana  Mariana Dudka, który z dniem 31.12.2015 odszedł na zasłużoną emeryturę. Od początku 
2016 roku  ZDP w Leżajsku kieruje  Dyrektor Pan Krzysztof Siwek.

Podstawowym obowiązkiem  ZDP jest  realizacja zadań okre-
ślonych w ustawie o drogach publicznych, a  w szczególności:

• zarządzanie siecią drogową
• realizacja zadań z zakresu organizacji ruchu (oznakowa-
nia pionowego i poziomego)
• przygotowanie infrastruktury drogowej do potrzeb 
obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności 
kraju:
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej dróg i obiektów 
inżynierskich
• wykonywanie robót utrzymaniowych i zabezpieczają-
cych
• przeciwdziałanie niszczeniu dróg
• wprowadzanie ograniczeń i organizowanie objazdów 
dróg
• dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
• utrzymanie zieleni w pasie drogowym
• organizowanie przetargów na remonty i utrzymanie zi-
mowe dróg

Od marca 2016 r. zakres obowiązków ZDP obejmuje również:

• przygotowanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 
dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych

• przygotowanie uzgodnień projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy – 
w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi 
powiatowej
• przygotowanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie dro-
gowym dróg powiatowych obiektów budowlanych lub urządzeń 
nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzeba-
mi ruchu drogowego
• uzgadnianie projektów budowlanych zjazdów i urzą-
dzeń lokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej.
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Co roku ZDP w Leżajsku ogłasza przetarg na wykonanie remon-
tów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej w Powiecie Le-
żajskim.  Remonty dróg powiatowych są wykonywane w dwóch 
technologiach:

• z użyciem emulsji asfaltowej i grysów,
• z zastosowaniem mieszanki mineralno- asfaltowej.

Jednym z podstawowych zadań ZDP jest również zimowe utrzy-
manie dróg powiatowych, na które ZDP ogłasza  przetarg celem 
wyłonienia wykonawcy  zadania polegającego na odśnieżaniu 
i zwalczaniu śliskości na drogach powiatowych (łagodzenia skut-
ków występującej zimy).
 Obowiązek zimowego utrzymania dróg wynika z art. 19, ust. 1, 2 
pkt. 3 i art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach pu-
blicznych (tekst jednolity, Dz. U. Nr 19 z 2007r., poz. 115 z póź-
niejszymi zmianami). Zasady zimowego utrzymania dróg przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku precyzuje ,,Szczegółowy 
plan operacyjny zimowego utrzymania dróg  powiatowych w se-
zonie zimowym, który jest zatwierdzany  przez Zarząd Powiatu 
Leżajskiego. Plan ustala  zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi 
na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Po-
wiatowych zgodnie z  przyjętymi standardami zimowego utrzy-
mania dróg. 

Standardy te są spójne z przyjętymi przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli chodzi o sprzęt używany przy 
z.u.d. na wyposażeniu jednostki znajdują się pługi odśnieżne 
typu PD-20,PO-641, PJ-10.

 W związku z nowymi zadaniami przyjętymi przez 
ZDP wnioski  dotyczące zajęcia pasa drogowego, projekty de-
cyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji lokalizacji celu 
publicznego i projekty planów miejscowych należy adresować 
na:

Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku
ul. Polna 12
37-300 Leżajsk

 Jednostka zatrudnia 6-ciu  pracowników:  3 pracowni-
ków technicznych (służba liniowa) pracujących w terenie wy-
konujących prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem 
dróg (remonty cząstkowe, utrzymanie i pielęgnacja zieleni,  
utrzymanie istniejącej organizacji ruchu, dyżury przy zimowym 

utrzymaniu dróg, zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich  
w sytuacjach awaryjnych). Proporcjonalnie do potrzeb i możli-
wości  ZDP w Leżajsku zatrudnia do wykonnia w/w  prac  pra-
cowników w ramach robót publicznych  bądź prac interwencyj-
nych.                                                                                
 Pracownicy  służby liniowej wyposażeni są w samo-
chód ciężarowy marki Iveco wraz z przyczepką,  ciągnik Zetor 
Proxima z przyczepą, kosiarką bijakową boczną, ramieniem hy-
draulicznym z głowicą do traw  oraz gilotyną do gałęzi. Ponadto 
wyposażeni są w sprzęt do pielęgnacji zieleni (rębak do gałęzi, 
pilarki, wykaszarki, okrzesywarki)  oraz sprzęt do bieżącego 
utrzymania  (zagęszczarki, agregaty).

Pracownicy administracyjni (3 osoby) realizują wszystkie zada-
nia określone w ustawie o drogach publicznych.

Podziękowanie:

W związku odejściem na emeryturę Pana Kierownika 
Mariana Dudka wszyscy pracownicy Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Leżajsku składają serdeczne podziękowa-
nia za  wieloletnią współpracę i wkład włożony na po-
prawę i utrzymanie infrastruktury drogowej w powiecie 
leżajskim. 
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 Nadkomisarz Zenon Wierzchowski jest od 25.04.br.  
Komendantem Powiatowym Policji w Leżajsku. Komendant 
Wojewódzki Policji w Rzeszowie inspektor dr Krzysztof Po-
buta uroczyście wręczył Komendantowi rozkaz o powołaniu 
i odebrał meldunek o objęciu stanowiska.

 W spotkaniu wzięli udział m.in.: podinspektor Zdzisław 
Gancarz - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Rzeszowie, Starosta Leżajski Marek Śliż, Woj-
towie i Burmistrzowie z terenu Powiatu, ksiądz dziekan dekanatu 
leżajskiego Marek Cisek, Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku 
brygadier dr Bogdan Kołcz, Prezes Sądu Rejonowego w Leżaj-
sku Dorota Rutkowska, Prokurator Rejonowy w Leżajsku Lucyna 
Pełka, kadra kierownicza leżajskiej komendy oraz pracownicy cy-
wilni.
Akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Leżajsku nadkomisarzowi Zenonowi Wierzchowskiemu 
wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. dr 
Krzysztof Pobuta.  
 Nadkomisarz Zenon Wierzchowski pełni służbę od 25 
lat, jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Funkcje kierow-
nicze sprawuje od 1996 r. Był m. in. Komendantem Komisariatu 
II Policji w Rzeszowie oraz Komendantem Powiatowym Policji 
w Strzyżowie.. 
 W dniu 10.05.br. Komendant Wojewódzki Policji w Rze-
szowie powierzył pełnienie obowiązków I Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Leżajsku nadkomisarzowi Arturowi Wa-
siucie, który do tej pory był Pełnomocnikiem Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Rzeszowie ds. Ochrony Praw Człowieka.

 9.05.br. uroczyście obchodzono Dzień Strażaka w Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku. 
Byli ważni goście, strażacy otrzymali awanse, odznaczenia i wy-
różnienia. Obchody rozpoczęły się uroczystym apelem w siedzi-
bie Komendy.

 Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pan Jerzy 
Paul – Poseł na Sejm RP,   st. bryg. Andrzej Babiec – Podkar-
packi Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,   
Zarząd Powiatu Leżajskiego, władze samorządowe, duchowień-
stwo, przedstawiciele policji, wojska oraz strażacy. W obcho-
dach uczestniczyli również przedstawiciele powiatowych służb, 
inspekcji i straży, prezesi i komendanci gminni OSP, dyrektorzy 
zakładów pracy, firm i instytucji oraz strażacy emeryci.
Podczas apelu nastąpiło wręczenie odznaczeń, wyróżnień i no-
minacji na wyższe stopnie służbowe oraz poświęcenie nowych 
pojazdów pożarniczych.
Po apelu strażacy i zaproszeni goście udali się z pielgrzymką do 
Bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku. W paradzie główną ulicą 
Leżajska maszerowała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brzózie Królewskiej wraz z mażoretkami z Zespołu Szkół 
w Brzózie Królewskiej, za nimi kompania honorowa Komendy 
Powiatowej PSP w Leżajsku, poczty sztandarowe, goście oraz 
pododdziały Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystej Mszy 

Świętej w intencji strażaków i ich rodzin przewodniczył ks. kape-
lan – Paweł Samborski.
Po mszy św. strażacy modlili się przed Cudownym Obrazem 
Matki Boskiej Pocieszenia, a następnie złożyli wiązankę kwiatów 
pod Pomnikiem św. Jana Pawła II.

Nazwiska wyróżnionych można znaleźć na stronie internetowej 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku: 
www.kppsp.lezajsk.pl

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

NOWY KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W LEŻAJSKU

Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został 
Starosta Leżajski Marek Śliż.

Wicestarosta Leżajski Zdzisław Leśko wreczył okolicznościową statuetkę 
z herbem Powiatu kapelanowi strażaków - ks. Pawłowi Samborskiemu.
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CZYM JEST DOFINANSOWANIE STU-
DIÓW PODYPLOMOWYCH?

Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwia pogłę-
bienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu 
osoba poszukująca pracy może zwiększyć swoje szanse na rynku 
pracy. Dofinansowanie skierowane jest do osób bezrobotnych za-
rejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów po-
dyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wyna-
grodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych 
programem studiów   osoba bezrobotna otrzyma stypendium 
w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą są przyj-
mowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje uzy-
skane na studiach pierwszego stopnia, zakończone uzyskaniem 
tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera potwierdzone od-
powiednim dyplomem. Studia podyplomowe prowadzone są 
na uczelni, w  instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, 
instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Po-
dyplomowego. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa 
semestry i kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINAN-
SOWANIA STUDIÓW PODYPLOMO-
WYCH?

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać 
zarejestrowana w urzędzie pracy: 

• osoba bezrobotna, 
• osoba poszukująca pracy: 
- będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosun-

ku służbowego, z winy pracodawcy, 
- pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, 
- otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub 

górniczy zasiłek socjalny, 
- uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub za-

jęciach Centrum Integracji Społecznej, 
- będąca żołnierzem rezerwy, 
- pobierająca rentę szkoleniową, 
- pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez praco-

dawcę, 
- będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym 

pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społeczne-
mu, 

- będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należące-
go do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie 
umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą 
zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się, 

• pracująca w wieku 45 lat i powyżej. 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ 
DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODY-

PLOMOWYCH? 

Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych nale-
ży złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów wraz 
z wymaganymi do wniosku załącznikami.

Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpa-
trzeniu wniosku starosta zawiera z osobą bezrobotną, umo-
wę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa 
w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb 
przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplo-
mowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora 
tych studiów.

Uwaga!

Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązuje się do 
zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 
w przypadku nieukończenia lub przerwania ich z jego winy.

Bezrobotnemu, który w trakcie odbywania studiów podjął za-
trudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, 
nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów oraz wy-
płaty stypendium do planowanego terminu ich ukończenia.

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji

CZYM JEST I KTO MOŻE SKORZYSTAĆ 
Z FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMI-

NÓW I LICENCJI?

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji to pokrycie przez 
powiatowy urząd pracy (starostę) z Funduszu Pracy kosztów 
egzaminów umożliwiających uzyskanie  świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów 
zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wy-
konywania danego zawodu. Sfinansowanie kosztów egzaminów 
lub uzyskania licencji z Funduszu Pracy nie może przekroczyć 
wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Z finansowania kosztów egzaminów i licencji może skorzystać 
zarejestrowana w urzędzie pracy spełniająca warunki opisane 
przy dofinansowaniu studiów podyplomowych.

Decyzję o sfinansowaniu kosztów egzaminów i licencji po-
dejmuje starosta (urząd pracy) po określeniu profilu pomocy 
dla bezrobotnego/poszukującego pracy oraz w oparciu o usta-
lenia indywidualnego planu działania. 

Rubrykę redaguje: PUP w Leżajsku

ABC
BEZROBOTNEGO

? ?

?

?

DOFINANSOWANIE 
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
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INFORMACJE OGÓLNE
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpa-
dach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska zarówno podmioty 
wytwarzające odpady, jaki i podmioty gospodarujące odpadami 
obowiązane są do posiadania stosownych decyzji administracyj-
nych.
Podmiot zbierający odpady obowiązany jest uzyskać odpowied-
nie zezwolenie.

Miejsce załatwienia:  Starostwo Powiatowe w Leżajsku – Wy-
dział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – budynek B 
(ul. Skłodowskiej 8), tel. (0 17) 24 04 580 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów 

Wniosek  powinien zawierać:
• numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON 
posiadacza odpadów, o ile został nadany;
• wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych 
do zbierania; 
• oznaczenie miejsca zbierania odpadów;  
• wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz ro-
dzaju magazynowanych odpadów; 
• szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbiera-
nia odpadów; 
• przedstawienie możliwości technicznych i organizacyj-
nych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie 
zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji 
zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jako-
ści posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaga-
niom ochrony środowiska; 
• oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania dzia-
łalności w zakresie zbierania odpadów;
• opis czynności podejmowanych w ramach monitorowa-
nia i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
• opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku za-
kończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym 
ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
• informacje wymagane na podstawie odrębnych przepi-
sów.

2.  Do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

Opłaty: 

 -Wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami  - 616 zł 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia 
wniosku o wydanie zezwolenia.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (lub jego uwierzytelnioną 
kopię) należy załączyć do wniosku.
Opłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu 
Miejskiego w Leżajsku: 
nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720
 
Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, 
jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby, które dokonując 
zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędo-
wej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, konce-
sji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomoc-
nictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią 
zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu 
ubóstwa

Termin i załatwianie: Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia zło-
żenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 
2 miesięcy.

Ważność decyzji:
Zezwolenie obowiązuje przez okres, na który została wydana – 
zgodnie z wnioskiem, nie dłuższy jednak niż 10 lat.  

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Staro-
sty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
Prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwole-
nia. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje, w drodze decyzji, 
właściwy organ, odpowiednio ze względu na miejsce zbierania, 
którym jest:
1) marszałek województwa: - dla przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
2) starosta - dla pozostałych przedsięwzięć
3) regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla przedsię-
wzięć na terenach zamkniętych.

CZĘŚĆ I: ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
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 Świat toruńskiego piernika to powstała w 2008 roku 
wystawa prezentująca tradycje toruńskiego piernikarstwa, daw-
ne rzemiosło, a także świat XIX wiecznego przemysłu i handlu.
Dominującym akcentem wystawy jest stylizowana drewniana 
koga – nawiązująca do żaglowców handlowych pływających po 
Morzu Bałtyckim i Północnym do XVI wieku. W jej wnętrze 
wpisane są m.in. aranżacje średniowiecznego kramu, sklepu 
z przełomu XIX i XX w. oraz XVI-wiecznej piekarni.
 Kogę wypełniają zabytkowe obiekty, m.in. kunsztow-
nie rzeźbione formy ze słynnej toruńskiej kolekcji, średnio-
wieczne dzbany, nowożytne naczynia cynowe (kubki i kufle ce-
chowe), a także XIX-wieczne formy do cukierków i piernikowe 
opakowania.
Ekspozycję uzupełniają aromatyczne i egzotyczne przyprawy, 
archiwalne zdjęcia i plakaty, ucharakteryzowane na piekarza, 
kramarkę, kupca i sklepikarkę manekiny, pomoce dydaktyczne 
oraz plansze informacyjne.
 W scenerii wystawy odbywają się warsztaty własno-
ręcznego formowania pierników dekoracyjnych. Ciasto oraz 

pierniki do degustacji dostarcza Fabryka Cukiernicza „Koper-
nik” S.A. od początku życzliwie wspierająca projekt. Jest to wy-
stawa objazdowa Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Ekspozycję oglądać można do 17.07.2016r.

KOMPUTER, TELEFON, ZAKUPY? UZALEŻNIENIOM MÓWIMY „NIE”

ZOBACZ „ŚWIAT TORUŃSKIEGO PIERNIKA”
 Muzeum Ziemi Leżajskiej, Muzeum Okręgowe w Toruniu i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu 
zapraszają do Muzeum Ziemi Leżajskiej na wystawę „Świat Toruńskiego Piernika”.

Trudno sobie dziś wyobrazić codzienne 
życie bez telefonu komórkowego, kom-
putera czy innych zdobyczy technologicz-
nych. Łatwo dać się ponieść krótkotrwałej 
euforii i wydać pieniądze na coś zbędnego. 
A jeśli dołożymy do tego przekonanie, że 
bez telefonu, komputera i zakupów nie 
możemy normalnie funkcjonować - uza-
leżnienie gotowe. Dotyczy to coraz młod-
szych członków naszego społeczeństwa, 
dlatego tegoroczna edycja Powiatowego 
Profilaktycznego Konkursu Plakatowego, 
odbywająca się pod hasłem Tak ale Nie! 
Nic w nadmiarze: profilaktyka uzależnień 
behawioralnych, stanowiła dobrą okazję, 
aby przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. 
Konkurs, zorganizowany przez leżajską 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogicz-
ną oraz Franciszkański Ośrodek Kultu-
ry w Leżajsku, przebiegał dwuetapowo. 
W pierwszym etapie uczestnicy wzięli 
udział w szkolnych zajęciach psychoedu-
kacyjnych polegających m.in. na naby-
waniu kompetencji odpowiedzialnego 
korzystania ze zdobyczy cywilizacyjnych. 
Drugim etapem było wykonanie pracy 
plastycznej w formie plakatu korespon-
dującego z tematem konkursu i zaprezen-
towanie go na forum publicznym. Kon-
kurs cieszył się dużym zainteresowaniem, 
o czym świadczy liczba nadesłanych prac. 
Ze szkół podstawowych wpłynęło 113 
prac, a z gimnazjów - 110. Uczniowie wy-
kazali się niezwykłą kreatywnością i zaan-
gażowaniem, bowiem przygotowane pra-
ce wywarły duże wrażenie na odbiorcach. 

Jury w składzie: Paweł Kupras, Jolanta 
Kędzierska i Dorota Kostek postanowiło 
nagrodzić następujących konkursowi-
czów: Katarzynę Piotrowską - klasa VI SP 
w Brzyskiej Woli, Annę Zimoń - klasa IV 
SP w Sarzynie, Sarę Jagusztyn - klasa IV 
SP nr 1 w Leżajsku, Martynę Majewską 
- klasa V SP w Giedlarowej, Erykę Król 
- klasa V SP w Dąbrowicy, Elizę Dąbek - 
kl. I Gimnazjum w Giedlarowej, Wiktorię 
Drożdżak - kl. II Gimnazjum w Leżajsku, 
Karolinę Gwóźdź - kl. II Gimnazjum w Le-
żajsku, Annę Rejman - kl. III Gimnazjum 
w Leżajsku, Katarzynę Chmurę - kl. II 
Gimnazjum w Grodzisku Dolnym, Annę 
Hacię - kl. II Gimnazjum w Kuryłówce.
Zwieńczeniem konkursu było wręczenie 
nagród w auli FOK. Uroczystość uświet-
niła inscenizacja pt. „Baśniowy amba-
ras” w wykonaniu teatrzyku dziecięcego 
działającego przy Szkole Podstawowej 

w Brzyskiej Woli oraz występ wokalistów 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Kury-
łówce. Szczególne podziękowania należą 
się sponsorom konkursu: Polenergii Elek-
trociepłowni Nowa Sarzyna i Starostwu 

Powiatowemu w Leżajsku. Patronat hono-
rowy nad konkursem objęli: Podkarpacki 
Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.
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 9.04.br. odbyły się XVIII Mistrzostwa Podkarpacia Ka-
rate Kyokushin Dzieci i Młodzieży. Organizatorem Mistrzostw 
był Jasielski Klub Kyokushin Karate, a współorganizatorami: 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Miasto 
Jasło, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle oraz Podkar-
packi Okręgowy Związek Karate. Sędzią głównym turnieju był 
shihan Roman Woźniak.
 W turnieju startowało 310 zawodników reprezentu-
jących 17 klubów zrzeszonych w Podkarpackim Okręgowym 
Związku Karate. 27 zawodników Leżajskiego Klubu Kyokushin 
Karate  zdobyło łącznie 22 medale w tym 8 złotych, 6 srebrnych 
i 8 brązowych. Drużynowo zajęliśmy 3 miejsce przegrywając 
z dużo liczniejszymi ekipami z Jasła (68 zawodników) i Krosna 

(42 zawodników). Kierownikiem ekipy był Marek Ner, sędziami 
sensei Dariusz Burda i sensei Piotr Jeziorowski, a sekundanta-
mi Bogdan Bogdanowicz, Wojciech Sroka, Zbigniew Zieliński 
i Piotr Kondeusz. 

Do tegorocznej edycji „Maj-danówki”, 
odbywającej się w Łukowej, napłynęło 39 
zgłoszeń z kilku województw: lubelskie-
go, małopolskiego, podkarpackiego, dol-
nośląskiego i warmińsko-mazurskiego. 
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać trzy 
utwory: jeden dowolny i dwa ludowe. Do 
ścisłego finału dopuszczono 11 zawod-
ników. Jury w składzie: Anna Kuranty, 
Bogusław Rup, Andrzej Stachula i Adam 
Błajda przyznało I miejsce Lidii Biały, II 
miejsce - Albinie Kuraś, która dodatkowo 

otrzymała nagrodę specjalną dla najstar-
szego uczestnika konkursu, a III miejsce 
przypadło Grzegorzowi Sowie. Honoro-
we wyróżnienia otrzymali: Ferdynand 
Ciasnocha i Jan Gumieniak. Ponadto wy-
różniono: Weronikę Zebzdę, Aleksandrę 
Kuraś, Justynę Bieniek i Jolantę Bieniek 
oraz Judytę Zebzdę z Węgorzewa i Wero-
nikę Rubachę z Wrocławia jako najmłod-
sze uczestniczki. Wszyscy konkursowicze 

zostali nagrodzeni. Poza konkursem swo-
je umiejętności zaprezentowali: Zespół 
Śpiewaczy i Kapela z Rudy Łańcuckiej, 
Zespół Śpiewaczy i Kapela „Sarzynioki”, 
„Janowiacy” z Janowa Lubelskiego oraz 
„Majdaniarze”. „Maj-danówka” zosta-

ła zorganizowana przez Stowarzyszenie 
Folklorystyczne „Majdaniarze” z Nowej 
Sarzyny oraz Sołtysa Sołectwa Łukowa 
przy wsparciu Powiatu Leżajskiego, któ-
ry podczas festiwalu reprezentowany był 
przez Lucjana Czenczka - Członka Zarzą-
du Powiatu.
Zrealizowanie kolejnej edycji festiwalu 
nie byłoby możliwe bez pomocy spon-
sorów, którym należą się szczególne po-
dziękowania. A byli nimi: Powiat Leżajski, 
Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, 
Browar w Leżajsku, SanBANK Nadsań-
ski Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowej. 
Głównym organizatorem „Maj-Danów-
ki” było Stowarzyszenie Folklorystyczne 
„Majdaniarze”.       NN

„MAJ-DANÓWKA” PO RAZ DWUDZIESTY CZWARTY
 Ogólnopolskie Spotkania Skrzypków Grających Muzykę Ludową „Maj-danówka” od wielu lat cieszą się dużym zainte-
resowaniem nie tylko wśród wielbicieli rodzimego folkloru muzycznego. W ciągu 24 lat istnienia „Maj-danówki” Gmina Nowa 
Sarzyna gościła ponad 720 skrzypków, którzy kunsztem gry na tym niezwykłym instrumencie potrafili zaczarować młodsze po-
kolenia do podtrzymywania tradycji. Dzięki temu, na kolejnych spotkaniach wciąż pojawiają się młodzi uczestnicy, czego przy-
kładem jest występ „Młodych Kurasiów” z Lubziny, godnych następców grupy „Kurasie”, która także pojawiła się na festiwalu.

MISTRZOSTWA PODKARPACIA KARATE KYOKUSHIN
 SPORT W SKRÓCIE

Najmłodsza uczestniczka

Najstarsza uczestniczka

Laureaci „Maj-danówki”
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TURNIEJ STRZELECKI

 01.05.br. w godzinach 13:00 do 
16:00 na obiekcie plenerowej mini strzel-
nicy pneumatycznej w wąwozie „za Do-
mem Książki” przy ulicy 28 Maja w Leżaj-
sku, odbyły się zawody. Rozgrywane były 
w  konkurencji karabinek sportowy pneu-
matyczny. Celem turnieju  było uczczenie 
zbliżających się Świąt Narodowych: Dnia 
Flagi i Konstytucji 3-go Maja, wyłonienie
najlepszego strzelca spośród mieszkańców 
Leżajska i okolic oraz popularyzacji strze-
lectwa sportowego w środowisku dzie-
ci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych. 
Strzelano z karabinków pneumatycznych 
4,5 mm z odległości 10 metrów. W sumie 
w imprezie wzięło udział ponad 50 osób 
w tym 17 dzieci. Najlepsze wyniki uzyska-
li: 

W kategorii dzieci:
1. Piotr Moskal, lat 9; 2. Adam Smycz, lat 
13; 3. Magdalena Kozioł, lat 10.
Najmłodsza uczestniczka Lena Bęben 
miała zaledwie 7 lat.
W kategorii dorosłych:
1. Kochmański Marcin; 2. Szuty Piotr; 3. 
Szut Eligiusz.
Komenda Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej 
w Leżajsku wraz 
z Komendą Po-
wiatowej Policji 
w Leżajsku zor-
ganizowali punk-
ty informacyjne, 
gdzie uczestnicy 
mogli również 
ubrać mundury 
i usiąść za kie-
rownicą pojaz-

dów uprzywilejowanych, co cieszyło się 
sporym zainteresowaniem. Organizato-
rzy: Stowarzyszenie STRZELEC JS 2035 
w Leżajsku, Hufiec ZHP w Leżajsku, Klub 
Sportów Strzeleckich IGLICA w Leżaj-
sku, Stowarzyszenie „Kolekcjoner Stalowa 
Włócznia” w Leżajsku.

Paweł Antolak
Fot. Grażyna Kozioł

Sezon letni 2016  kolarze Azalii z Brzózy 
Królewskiej rozpoczęli 10.04.br. wyści-
giem w Zielonej Górze, gdzie odbyły się 
pierwsze eliminacje do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski 
w Kolarstwie Górskim MTB o Puchar Pre-
zydenta Miasta Zielonej Góry. W kategorii 
juniorka młodsza Kinga Kalembkiewicz 
zajęła IV pozycję. Tuż za nią uplasowała 
się Brygida Piersiak zajmując pozycję V. 
Bardzo dobrze zaprezentował się młody 
zawodnik Sebastian Stachula, który w kat. 
młodzików, zajął II miejsce. W kat. mło-
dziczek Zuzanna Flis uplasowała się na V 
pozycji. 
Tydzień później, 17.04.br, odbyły się kolej-
ne eliminacje do OOM i MP w Kolarstwie 
Górskim MTB w Tarnogórze o Puchar 
Ziemi Leżajskiej. Patronat nad zawodami 
objęli Posłowie na Sejm RP: Mieczysław 
Miazga i Jerzy Paul. Głównym organiza-
torem zawodów był Klub Sportowy Smak 

Górno-Poltino Azalia Brzóza Królewska. 
Wyścig główny należał do uczestników 
z licencjami. Zawodnicy Smak Górno-
-Poltino Azalia Brzóza Królewska i tym 
razem nie zawiedli. Malwina Mul zajęła 
I miejsce w kat. żakiń. Karolina Kozyra 
i Zuzanna Flis uplasowały się kolejno na 
I i II miejscu w kat. młodziczek. Sebastian 
Stachula zajął II miejsce w kat. młodzików. 
Na pozycji III w kat. juniorek młodszych 
znalazła się Kinga Kalembkiewicz, a Bry-
gida Piersiak uplasowała się na miejscu 
IV. W kat. juniorek Katarzyna Socha zajęła 
miejsce III.
W dniach 23-24.04.br. zawodnicy Azalii 
rozpoczęli sezon kolarski szosowy w Za-
mościu. W pierwszej serii Pucharu Polski 
nasi zawodnicy osiągnęli bardzo dobre 
wyniki, zajmując następujące pozycje: Ka-
rolina Kozyra - II miejsce (kat. młodzicz-
ka), Zuzanna Flis - IV miejsce (kat. mło-
dziczka)m Sebastian Stachula - X miejsce 

(kat. młodzik), Kinga Kalembkiweicz - II 
miejsce (kat. juniorka młodsza), Brygida 
Piersiak - IV miejsce (kat. juniorka młod-
sza), Patryk Plasota - VII miejsce (kat. ju-
nior młodszy), Katarzyna Socha - II miej-
sce (kat. juniorka), Wojciech Miazga - XII 
miejsce (kat. junior). Drugiego dnia wy-
ścigu wspaniały popis umiejętności dały 
zawodniczki Azalii: Kinga Kalembkiewicz 
i Brygida Piersiak, zajmując kolejno I i II 
pozycję w kat. juniorka młodsza. 

 W rozgrywanych w Krośnie w dniach: 5-8.05.br. Mi-
strzostwach Polski Młodzików zawodnicy Arki Łętownia Mar-
cin Doktor i Krystian Kołodziej wystąpili w turnieju drużyno-
wym (32 drużyny), singlowym (64 zawodników) i deblowym 
(32 pary).
W turnieju drużynowym wygrali 3:2 z Limanową, 1:3 przegrali 
z Kwidzyniem i 3:0 pokonali Białystok. Te zaskakująco dobre 
wyniki zapewniły drużynie Arki wysokie 9 miejsce.
W turnieju singlistów Krystian pokonał 3:1 znacznie wyżej 
klasyfikowanego Marchlewskiego z Torunia, później przegrał 
0:3 z Redzimskim z Grodziska Maz., pokonał 3:0 Kucharskie-
go z Pisanicy (warm.-mazurskie) i po niezwykle wyrównanym 
boju uległ 2:3 Bogaczowi z Krakowa. Te wyniki dały mu miejsce 
w przedziale 25-32. Marcin po porażkach 0:3 z Kosmalem i 2:3 

z Rudo ze Straszyna znalazł się w przedziale 49-64.
Marcin i Krystian sensacyjnymi zwycięstwami rozpoczęli tur-
niej deblowy. Pokonali 2 razy po 3:1 znacznie wyżej sklasyfi-
kowane pary: Michalski/Lewaszkiewicz i  Krukar/Olbrycht. 
W kolejnym dniu zawodów w walce o medal po ambitnej wal-
ce przegrali 0:3 z małopolską parą Korczak/Kolasa. Mimo to, 5 
miejsce jest ich dużym sukcesem.
Wyniki Krystiana Kołodzieja i Marcina Doktora są tym bardziej 
godne uznania, że są oni z rocznika 2004 i w sezonie 2016/2017 
nadal będą młodzikami.
Przygotowania do zawodów i udział w nich był możliwy dzięki 
wsparciu, jakie od wielu lat Arka otrzymuje od Gminy Nowa Sa-
rzyna, a także Powiatu Leżajskiego i firmy pana Janusza Janika.

SEKCJA KOLARSKA
SMAK GÓRNO-POLTINO AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA

WYSOKIE LOKATY MŁODZIKÓW ARKI NA MISTRZOSTWACH POLSKI
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DMZ – granica obłędu
cz.1

Korea Południowa

 To już jedenasty dzień naszej podróży 
po terytorium Korei Południowej. Na lotnisku 
oddajemy samochód i autobusem jedziemy do 
Seulu. Jutro wyruszamy na niezwykłą wyciecz-
kę, która od kilku lat stała się obowiązkowym 
punktem w programie każdego turysty odwie-
dzającego Koreę Południową. Niestety, organi-
zacja wyjazdu stała się nie lada wyzwaniem. Niewiele pomagały 
nam relacje nielicznych Polskich turystów odwiedzających to 
miejsce. Przydatne okazały się dopiero Koreańskie strony. Tak 
więc korzystając z googlowego translatora składamy krok po 
kroku informacje o najbardziej strzeżonym miejscu na świecie. 
Słynnej strefie DMZ, rozdzielającej dwa zwaśnione kraje, których 
mieszkańcy mówią tym samym językiem. Znajdujemy w koń-
cu miejscowe biuro, posiadające stosowne autoryzacje wydane 
przez stacjonujące w DMZ Dowództwo Narodów Zjednoczo-
nych. Musimy jednak spełnić kilka wymagań. Jeszcze z Polski, na 
dwa tygodnie przed wyjazdem do biura wysyłamy skany naszych 
paszportów do weryfikacji. Zobowiązujemy się również do prze-
strzegania regulaminu, który w skrócie brzmi tak: osoby uczest-
niczące muszą być w wieku powyżej 10 lat, nie wolno mieć przy 
sobie alkoholu ani nie być pod jego wpływem, buty muszą być 
pełne, nie wolno być w sandałach czy klapkach, spodnie muszą 
być długie, na ubraniach nie może być napisów prowokacyjnych, 
należy wyglądać schludnie, a ubranie nie może przypominać woj-
skowego, czyli np. spodnie moro są zakazane. Dodatkowo jeśli 
zrezygnujecie z wyjazdu, środki nie są zwracane. 
Należy wykonywać polecenia pilota grupy, czyli 
jeśli mówi, że nie fotografujemy to nie fotografuje-
my. Fajne to ostatnie zdanie - nie to nie – kropka. 
Zapomniałem jeszcze o dwóch warunkach. Wpła-
ta 100 dolarów – to najtańsza oferta oraz zgoda na 
ewentualne zmiany w programie z przyczyn nie-
zależnych od biura. Mówiąc prosto – płacisz – ale 
możesz nic nie zobaczyć. No cóż, ryzykujemy. Na 
szczęście po kilku dniach dostajemy potwierdze-
nie „dopuszczenia” do udziału w wycieczce. 
Seul - szósta rano. Podjeżdżamy pod biuro znaj-
dujące się w luksusowym hotelu. Z uśmiechem 
zostajemy przywitani przez skośnooki personel. 
Kilka formalności i zjeżamy windą na hotelowy 
parking. Wsiadamy do autobusu i z kilkunastoma 

turystami ruszamy w stronę północnej granicy 
Korei Południowej. Jedziemy autostradą, która 
biegnie wzdłuż rzeki, a właściwie zatoki. Przewod-
niczka informuje, że na drugim brzegu jest już 
Korea Północna. Wzdłuż drogi ciągną się zasieki 
z drutu kolczastego oraz budki strażnicze, w któ-
rych widać żołnierzy. Generalnie czuć lekkie na-

pięcie. Pani pilot opowiada nam o wojnie koreańskiej, o tym jak 
wybuchła i jaki miała przebieg. Mam wrażenie, że propaganda 
po obu stronach działa tak samo. Po stronie północnej są winni 
Amerykanie i marionetkowy rząd Republiki Korei, a po stronie 
południowokoreańskiej wszystkiemu jest winny Kim Dzong Un 
i jego totalitarny kraj. Dziwnym trafem w autobusie znalazła się 
uciekinierka z Korei Północnej, która opowiada o okropnościach 
północnokoreańskiego reżimu. Po godzinie jazdy dojeżdżamy do 
miejscowości Imjingak. To najdalej na północ wysunięta wioska 
Korei Południowej, do której dotarcie nie wymaga przejścia przez 
punkt kontroli bezpieczeństwa. Zatrzymujemy się na wielkim 
betonowym parkingu, wokół którego rozłożyło się wesołe mia-
steczko. Mamy mieszane uczucia. Powagi okolicy jednak dodają 
pomniki poświęcone wojnie koreańskiej, platforma widokowa 
i miejsce, do którego zmierza większość turystów. W otoczeniu 
zasieków, kamer i strażnic znajduje się Most Wolności, którym 
po zakończeniu wojny koreańskiej i utworzeniu oficjalnej granicy 
przemieszczała się ludność i jeńcy wojenni z północy na południe 
i z południa na północ. Obecnie most został otworzony po stro-

Most Wolności - miejsce pamięci

Most Wolności 
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nie południowej, a na jego końcu znajduje się ściana, do której 
ludzie przyczepiają swoje życzenia o zjednoczenie obu państw.
Ruszamy dalej. Po chwili wjeżdżamy slalomem na most omijając 
metalowe  i betonowe zasieki. Autobus zatrzymuje się. Przewod-
niczka przypomina o całkowitym zakazie fotografowania i filmo-
wania. Na szczęście doczytałem, gdzie warto usiąść i ukradkiem 
robię kilka ujęć. Do autobusu wchodzi kilku wojskowych - wy-
łączam kamerę - którzy sprawdzają paszporty z listą pasażerów. 
Dostajemy do podpisania oświadczenie, że rodzina nie będzie 
wnosić roszczeń, jeśli ktoś nas zastrzeli. Zrobiło się cicho i po-
ważnie. Wyglądało to tak, jak byśmy wjeżdżali w strefę działań 
wojennych. 

Warto tutaj wyjaśnić, czym jest koreańska DMZ. Demilitarized 
Zone to strefa zdemilitaryzowana, bądź strefa ograniczonego za-
ufania, powstała w 1953 roku na mocy porozumienia z Panmun-
dżomu. Strefa zdemilitaryzowana rozcina Półwysep Koreański 
pasem rozciągającym się po obu stronach linii demarkacyjnej 
o szerokości 4 km i długości 238 km, przebiegającym w przybli-
żeniu wzdłuż 38 równoleżnika. Rola strefy polega na ogranicze-
niu fizycznego i wzrokowego kontaktu sił obu stron, co ogranicza 
incydenty i prowokacje, a więc zapobiega niekontrolowanemu 
wznowieniu konfliktu. W strefie znajduje się największe na świe-
cie pole minowe. Po obu stronach stacjonują żołnierze pilnujący, 
żeby nikt nie przekraczał granicy, a wejście w strefę grozi śmier-
cią.
Autobus powoli rusza dalej. Niestety mamy kompletny zakaz fo-
tografowania. Na przodzie autobusu twarzą do nas stoi koreański 
żołnierz w lustrzanych okularach i z groźną miną. Ze zdziwie-
niem spoglądamy za szyby, zadając sobie pytanie - czego dotyczy 
zakaz? Przecież oprócz krzaków niczego tutaj nie widać. Ale wy-
obraźnia działa.
Kolejny przystanek. Nieśmiało zabieramy aparaty ze sobą. Żoł-
nierze nie protestują. Jesteśmy obok dworca kolejowego Dorasan. 
Jest to ostatnia stacja kolejowa w Korei Południowej, wybudowa-
na 56 km od Seulu i 205 km od Pjongjangu (dawn. Phenjan). Wy-
budowana z rozmachem w roku 2002. W 2007 roku dwa pociągi 

towarowe przejechały tędy przewożąc materiały do Kompleksu 
Przemysłowego Kaesong i wróciły z gotowymi produktami. Jed-
nak rok później Korea Północna zamknęła przejście graniczne 
ze względu na pogorszenie się stosunków politycznych. Plany 
były jednak ambitniejsze. Gdyby Korea Północna otworzyła się 
na przewóz towarów, natychmiast mogą zacząć kursować pociągi 
do Europy. Cała infrastruktura kolejowa jest gotowa, a podróż 
z Korei Południowej do Hiszpanii miała trwać niecałe trzy tygo-
dnie. Warto zauważyć, że trasa biegnie przez Polskę, co ilustruje 
wielka tablica. W asyście żołnierza wychodzimy na pusty peron. 
Ukradkiem robimy zdjęcie naszemu wojskowemu opiekunowi. 
To zdecydowanie ciekawszy motyw. 
Kolejny punkt na naszej trasie, to tajne tunele, jakie wykopała 
Korea Północna pod linią demarkacyjną. Podobno już w roku 
1970, Kim Ir Sen wydał rozkaz zbudowania tuneli. Pierwszy 
z tuneli znaleziono w 1974 roku. Rząd Korei Północnej twier-
dzi, że tunel jest kopalnią węgla, jednakże nie stwierdzono jego 
obecności w skałach. Pierwszy z tuneli odkryto w czasie prac po-
rządkowych. Drugi tunel odkryto po zeznaniach Kim Bu-Sunga, 
wysokiego przedstawiciela Partii Pracy, który uciekł na południe. 
Tunel był na tyle szeroki by przejechał nim czołg, a w ciągu go-
dziny przemaszerowało 30 000 żołnierzy. Tylko trzeci tunel jest 
udostępniony dla turystów. Został także odkryty po zeznaniach 
Kim Bu-sunga. Znajduje się tylko 44 km od Seulu. To właśnie 
tym tunelem był zaplanowany atak na stolicę Korei Południowej. 

Znajduje się 73 m pod ziemią i ma 1700 m długości. Dla turystów 
wydrążono pochylnię, którą można zejść do właściwego tunelu. 
Osobom chorym i starszym nie zaleca się wchodzenia do środka. 
Przed wejściem do tunelu musimy nasze bagaże zostawić w szaf-
ce, aparaty i kamery również. Na szczęście można, o dziwo zabrać 
komórki. Jak na lotnisku, przechodzimy przez kontrolę, ubiera-
my kaski i zaczynamy schodzić w dół. Zejście jest dość strome, do 
tego robi się duszno. Na samym dole brak przewiewu powoduje, 
że zaczynamy się pocić. Cały czas idziemy z pochyloną głową, 
którą co prawda chroni kask, ale i tak nieustannie uderzam nią 
o skały. Po wyczerpującym marszu, docieramy na sam koniec 
tunelu. Jest zamurowany przez wojsko południowo koreańskie, 
nie jest to jedna końcowa blokada. Podobno takich betonowych 
ścian jest kilka i są zaminowane. Choć nie wolno robić tu zdjęć, 
to i tak wszyscy po kolei ustawiają się do pamiątkowej fotki, ko-
rzystając z komórek. Droga powrotna to prawdziwa męka. Po 
wyjściu na górę oddychamy pełną piersią, wycieramy pot i za-
stanawiamy się, ile jeszcze jest tuneli do odkrycia i czy istnieje 
granica tego obłędu?   
Koniec części 1.

Tekst, zdjęcia - Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

Youtube - niezwykly swiat Korea Poludniowa

Nasz opiekun

Trzeci tunel odkryty w latach 30-tych.

Dworzec widmo
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ZAREKLAMUJ SIĘ 
W „KURIERZE   POWIATOWYM”

Nakład  - 3000 szt.
Całość wydania  - papier
kredowy, pełny kolor
Teren rozpowszechniania: 
wszystkie gminy 
Powiatu Leżajskiego

Kontakt: 17 24 04 572

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno
przy współpracy

ze Spółką Operator Gazociągów Przemysłowych 
GAZ- SYSTEM S.A.                                                                              

Gminą Leżajsk oraz Stare Miasto-Park sp.z o.o

ogłasza
konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

pt. „ 500 letni- bezimienny ”

- chcesz poznać wielowiekowy pomnik przyrody, dąb szypułkowy ?                                                                                 
- masz pomysł jak go nazwać i zostać jego ,,ojcem chrzestnym” ?                                                                                     
– wygrać cenną nagrodę !
- odwiedź stronę www.stowdebno.pl ,                                                                                        
- zapoznaj się z Regulaminem konkursu pt.„500 letni- bezimien-
ny”
- pobierz i wypełnij Kartę zgłoszeniowa, prześlij do nas i …baw się 
dobrze

Koordynator projektu
Sylwia  Krawiec
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