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5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Spójrzmy prawdzie w oczy: w nieobecne
oczy potrąconego przypadkowo
przechodnia z podniesionym kołnierzem; w stężałe
oczy wzniesione ku tablicy z odjazdami
dalekobieżnych pociągów; w krótkowzroczne
oczy wpatrzone z bliska w gazetowy petit;
w oczy pośpiesznie obmywane rankiem
z nieposłusznego snu, pośpiesznie ocierane
za dnia z łez nieposłusznych, pośpiesznie
zakrywane monetami, bo śmierć także jest
nieposłuszna, zbyt śpiesznie gna w ślepy zaułek
oczodołów; więc dajmy z siebie wszystko
na własność tym spojrzeniom, stańmy na wysokości
oczu, jak napis kredą na murze, odważmy się spojrzeć
prawdzie w te szare oczy, których z nas nie spuszcza,
które są wszędzie, wbite w chodnik pod stopami,
wlepione w afisz i utkwione w chmurach;
a choćby się pod nami nigdy nie ugięły
nogi, to jedno będzie nas umiało rzucić
na kolana.

Stanisław Barańczak

Spójrzmy prawdzie w oczy
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Miêdzynarodowy Dzieñ Wolontariusza jest okazj¹ do tego, aby wyraziæ uznanie
dla tych osób, które bezinteresownie ofiaruj¹ innym swój czas oraz umiejêtnoœci.

Kierujemy zatem wyrazy wdziêcznoœci do wszystkich wolontariuszy
z terenu powiatu le¿ajskiego, którzy swoim oddaniem, zaanga¿owaniem

i kreatywnoœci¹ wp³ywaj¹ na kszta³t ¿ycia spo³ecznego oraz nios¹ pomoc tym,
którzy jej potrzebuj¹. To w³aœnie Wasze dzia³ania czyni¹ œwiat lepszym.

¯yczymy Wam wytrwa³oœci i wiary w sens tego, co robicie,
zdrowia, szczêœcia i spe³nienia marzeñ.

Niechaj wolontariat zawsze bêdzie dla Was Ÿród³em osobistej satysfakcji.

Zarz¹d Powiatu Le¿ajskiego
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- stwierdzenia przekształce-
nia Szkoły Policealnej dla
Dorosłych w Leżajsku, wcho-
dzącej w skład Zespołu Szkół
Licealnych im. Bolesława
Chrobrego w Leżajsku;

- stwierdzenia przekształce-
nia Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej nr 1, wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Leżajsku;

- stwierdzenia przekształce-
nia Szkoły Policealnej, wcho-
dzącej w skład Zespołu Szkół
Technicznych im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Leżajsku;
- stwierdzenia przekształce-
nia Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej w Nowej Sarzynie,
wchodzącej w skład Zespołu
Szkół im. Ignacego Łukasie-
wicza w Nowej Sarzynie;

Na przełomie października i li-
stopada Zarząd Powiatu Leżaj-
skiego obradował na pięciu po-
siedzeniach, podczas których zaj-
mował się pracami nad budżetem
Powiat na 2018 rok, zapoznał się
z projektami planów finanso-
wych jednostek podległych Po-
wiatowi, propozycjami inwestycji
na terenie powiatu leżajskiego na
2018 r., dokonywał zmian w bu-
dżecie, podejmował decyzje
w sprawie m.in.
– zabezpieczenia w budżecie Po-

wiatu środków finansowych na
opracowanie raportu oddzia-
ływania na środowisko dla
miejscowości planowanych do
scalenia gruntów

L sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego
25 października w auli Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej od-
była się L sesja Rady Po-
wiatu Leżajskiego, podczas
której radni podjęli
uchwały w sprawie:

- stwierdzenia przekształce-
nia Szkoły Specjalnej Przy-
sposabiającej do Pracy dla
uczniów z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, wchodzą-
cej w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go im. św. Jana Pawła II
w Leżajsku;

- stwierdzenia przekształce-
nia Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej Specjalnej nr 2,
wchodzącej w skład Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Leżajsku;

- stwierdzenia przekształce-
nia Szkoły Podstawowej Spe-
cjalnej nr 5, wchodzącej
w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im.
św. Jana Pawła II w Leżaj-
sku;

– wyboru ofert na realizację za-
dania publicznego w 2018 r.
w formie powierzenia z zakre-
su udzielania nieodpłatnej po-
mocy prawnej polegającej na
prowadzeniu jednego punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej
w przeciętnym wymiarze 5 dni
w tygodniu, przez co najmniej
4 godziny dziennie przy ul.
Mickiewicza 65 – budynek
Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku.

Zarząd Powiatu uczestniczył
również w wielu wydarzeniach o
charakterze patriotycznym, na-
ukowym, sportowym, społeczno-
kulturalnym, m.in. podsumowa-

niu powiatowych młodzieżowych
rozgrywek piłkarskich, gali ple-
biscytu „Pozytywnie zakręceni”,
jubileuszowej edycji Ogólnopol-
skich Marszów na Orientację
oraz powiatowych obchodach 99.

- wyrażenia zgody na wysta-
wienie weksla „in blanco”;

- zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej Powiatu
Leżajskiego;

- wprowadzenia zmian w budże-
cie Powiatu na 2017 r.

Podczas spotkania została rów-
nież przedstawiona informacja
o stanie realizacji zadań oświato-
wych Powiatu Leżajskiego za rok
szkolny 2016/2017, w tym o wyni-
kach egzaminu maturalnego i eg-
zaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje w zawodzie, informacja
o organizacji szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez
Powiat Leżajski w roku szkolnym
2016/2017 oraz informacja z ana-
lizy oświadczeń majątkowych. Po-
nadto Starosta przedstawił spra-
wozdanie z prac Zarządu Powia-
tu w okresie międzysesyjnym.

NN

rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę.

Ponadto Starosta oraz Wice-
starosta przyjmowali mieszkań-
ców powiatu leżajskiego w spra-
wach różnych. NN

Z prac Zarz¹du Powiatu
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Tegoroczne powiatowe obcho-
dy Narodowego Święta Niepodle-
głości rozpoczęła msza św. kon-
celebrowana przez Kustosza
Sanktuarium Matki Bożej Pocie-
szenia w Leżajsku o. Sylwestra
Skirlińskiego, Proboszcza Parafii
Farnej w Leżajsku ks. dziekana
Marka Ciska i o. Klaudiusza Ba-
rana. Po nabożeństwie nastąpił
przemarsz pod pomnik ku czci
poległych w walkach niepodległo-
ściowych, gdzie po odczytaniu
Apelu Pamięci i oddaniu salwy
honorowej przez Pododdział Ka-
walerii Ochotniczej w Barwach 20
Pułku Ułanów im. Króla Jana III
Sobieskiego, delegacje reprezen-
tujące instytucje i organizacje
z terenu powiatu złożyły wieńce
oraz wiązanki. Obok samorzą-
dowców, kierowników jednostek,

przedstawicieli instytucji z terenu
powiatu i jego mieszkańców
w uroczystości udział wzięli rów-
nież posłowie na Sejm RP. Okolicz-
nościowe listy na ręce Starosty Le-
żajskiego przekazali: Posłanka na

„Jedynym waszym znakiem
jest odtąd orzeł biały…”*

11 listopada 1918 roku w warszawskim „Kurierze Poran-
nym”obok og³oszeñ o premierach teatralnych, filmo-

wych, zachêty do wziêcia Polskiej Po¿yczki Pañstwowej, informacji
o loterii na rzecz towarzystwa kulturalno-oœwiatowego oraz arty-
ku³u o wybuchu rewolucji socjalistycznej w Berlinie i abdykacji
cesarza Wilhelma – umieszczono opis przybycia do Warszawy
uwolnionego z magdeburskiego wiêzienia Józefa Pi³sudskiego.
Na kolejnych stronach gazety, gdzieœ pomiêdzy nekrologami,
informacjami o kursach technicznych i ogrodniczych, opubliko-
wano tak¿e instrukcje dotycz¹ce zachowania siê w tych prze³o-

mowych dniach. Zawartoœæ ówczesnego „Kuriera Porannego ”
pokazuje, ¿e z jednej strony codzienne ¿ycie toczy³o siê swoim wcze-
œniejszym rytmem, a z drugiej – ¿e jakoœæ tego ¿ycia wchodzi³a w
inny wymiar, bo po 123 latach odzyskanie niepodleg³oœci przesta³o
byæ dla Polski marzeniem. Radoœæ, któr¹ emanowa³a wówczas sto-
lica, dociera³a do kolejnych miast i wsi, nawet tych najmniejszych.
Oto wolnoœæ sta³a siê faktem. O tym, jak siln¹ by³a potrzeba
okazania tej radoœci œwiadczy to, ¿e niemal sto lat póŸniej setki
tysiêcy ludzi wychodzi na ulice z t¹ sam¹ potrzeb¹.
Wœród nich s¹ tak¿e mieszkañcy powiatu le¿ajskiego.

Sejm RP Krystyna Wróblewska,
Poseł do Parlamentu Europejskie-
go Tomasz Poręba, Wojewoda
Podkarpacki Ewa Leniart, Marsza-
łek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl oraz Przewodni-

* fragment przemówienia Józefa Piłsudskiego do żołnierzy I Kompani Kadrowej, która 6 sierpnia 1914 roku
wyruszyła z krakowskich Oleandrów w kierunku Królestwa Polskiego

czący Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego Jerzy Cypryś.

Druga część obchodów odbyła
się w Miejskim Centrum Kultury,
a poprzedziła ją uroczysta defila-
da, której przewodniczyła Orkie-
stra Reprezentacyjna Oddziału
Kawalerii Ochotniczej w Barwach
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana
III Sobieskiego, która również
zapewniła muzyczną oprawę uro-
czystości. Finiszem przemarszu
był plac przed MCK, gdzie na
uczestników czekała gorąca gro-
chówka wojskowa i krótki koncert
patriotyczny w wykonaniu Orkie-
stry. Okupione wieloma trudami
starania Polski o odzyskanie nie-
podległości przybliżył uczestni-
kom program artystyczny pt. „Pol-
sko, nie jesteś Ty już niewolnicą”
przygotowany pod kierownictwem
Ewy Kossak-Hospod, Katarzyny
Wiatrowicz i Dariusza Wołczaste-
go przez młodzież z Zespołu Szkół
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Większość mieszkańców powia-
tu świętowała odzyskanie niepod-
ległości na gruncie lokalnym, ale
mieli swoich reprezentantów tak-
że na Marszu Niepodległości, któ-
ry odbywał się w tym czasie w War-
szawie. Celebrować Narodowe
Święto Niepodległości do stolicy
grupa osób z naszego powiatu wy-
ruszyła już po raz drugi. Pomysło-
dawcą i organizatorem wyjazdów
jest Piotr Wojtyna, mieszkaniec
Giedlarowej, który postanowił
umożliwić wszystkim chętnym do-
tarcie w tym dniu do Warszawy.
Wyjazdy cieszą się coraz większym
zainteresowaniem, zatem z całą
pewnością można powiedzieć, że
chętnych do uczestnictwa w przy-
szłorocznych obchodach 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości będzie sporo.

NN

Mieszkañcy powiatu le¿ajskiego na Marszu Niepodleg³oœci w Warszawie

Organizatorzy dziękują za pomocOrganizatorzy dziękują za pomocOrganizatorzy dziękują za pomocOrganizatorzy dziękują za pomocOrganizatorzy dziękują za pomoc
w przygow przygow przygow przygow przygotowaniu obchodów:towaniu obchodów:towaniu obchodów:towaniu obchodów:towaniu obchodów:

Kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Po-
cieszenia w Leżajsku o. Sylwestrowi Skir-
lińskiemu, dyrekcji, młodzieży i nauczy-
cielom z Zespołu Szkół Technicznych
w Leżajsku, Strzelcom z Jednostki Strze-
leckiej nr 2035 z Leżajska na czele z do-
wódcą insp. Waldemarem Tłuczkiem, Or-
kiestrze oraz Oddziałowi Kawalerii Ochot-
niczej w barwach 20 Pułku Ułanów im.
Króla Jana III Sobieskiego pod dowódz-
twem rotmistrza Pawła Guzego, komen-
dantowi oraz funkcjonariuszom policji
z Komendy Powiatowej Policji w Leżaj-
sku, komendantowi oraz strażakom Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Leżajsku, harcerzom Hufca
Leżajsk, dyrekcji oraz pracownikom Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej, dyrekcji oraz pra-
cownikom Miejskiego Centrum Kultury
w Leżajsku, Andrzejowi Więcławowi –
Usługi Kulinarne w Leżajsku, Eugeniuszowi
Borkowskiemu – Zakład Przetwórstwa
Mięsnego w Wierzawicach oraz pocztom
sztandarowym reprezentującym instytu-
cje i organizacje z terenu powiatu.

Technicznych im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Leżajsku, Zespół Pie-
śni i Tańca „Ziemia Leżajska”,
którego opiekunami są Agata
Zygmunt, Artur Pęcak i Tomasz
Kycia oraz działający przy MCK
w Leżajsku Zespół Pieśni i Tańca
„San” z kapelą, nad którym opie-
kę sprawuje Elżbieta Majcher,

a choreografem jest Rafał Dyrda.
Scenografię inscenizacji przygoto-
wała Jolanta Kędzierska, o odpo-
wiednie nagłośnienie i oświetlenie
zadbali Bartłomiej Urbański, Da-
mian Dec i Karol Rogowski,
a opiekę organizacyjną z ramie-
nia MCK sprawowała Dorota
Wylaź.

Rok 2018 będzie rokiem obcho-
dów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Z uwagi na
to wyjątkowe wydarzenie Starosta
Leżajski już teraz zaprosił miesz-
kańców powiatu do uczestnictwa
w przyszłorocznym świętowaniu
i wydarzeniach towarzyszących.

NN
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Na wydarzenie przybyli zapro-
szeni goście: Poseł na Sejm RP Je-
rzy Paul, Dyrektor Generalny
Urzędu Wojewódzkiego w Rze-
szowie Marcin Zaborniak, o. Bar-
tymeusz Kędzior, Lucia Retman
z Izraela, Radny Sejmiku Woje-
wódzkiego Stanisław Bartnik, Sta-
rosta Leżajski Marek Śliż, Wice-
starosta Leżajski Zdzisław Leśko,
Członek Zarządu Powiatu Leżaj-
skiego Lucjan Czenczek, Zastęp-
ca Burmistrza Leżajska Andrzej
Janas oraz przedstawiciele lokal-
nych mediów.

Patriotyzm w piosence zaklêty
W ramach obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległo-
ści 12 listopada o godz.
17:00 we Franciszkańskim
Ośrodku Kultury odbył się
koncert patriotyczny pt.
„Radośni z wolności, dum-
ni z polskości” w wykona-
niu solistów i grup arty-
stycznych Centrum Sztuki
Wokalnej w Rzeszowie pod
kierunkiem Anny Czenczek.
Głównym organizatorem kon-
certu było Muzeum Ziemi Le-
żajskiej, zaś jego spon-
sorem Starostwo Powiatowe
w Leżajsku.

Artystom towarzyszył zespół muzyczny pod kierownictwem Jar-
ka Babuli w składzie:
� Marianna Cyma – skrzypce
� Alicja Sumara – altówka
� Ewa Mierzwa – wiolonczela
� Mikołaj Babula – fortepian
� Paweł Pańta – kontrabas, gitara basowa
� Wojciech Fedkowicz – perkusja
� Jarek Babula – aranżacje, instrumenty perkusyjne, leader
� Scenariusz, reżyseria, pomysł, opieka artystyczna, przygotowa-

nie wokalne – Anna Czenczek
� Ruch sceniczny – Karolina Majdan
� Konsultacje aktorskie – Jerzy Dowgiałło
� Aranżacje instrumentalne – Jarek Babula
� Kierownictwo artystyczne – Anna Czenczek

Widowisko, na które składały
się różne formy ekspresji arty-
stycznej, m.in śpiew, taniec, recy-
tacja oraz gra aktorska, zachwy-
ciło publiczność i sprawiło, że
mieszkańcy powiatu celebrowali
Narodowe Święto Niepodległości
ze sporą dozą radości.

W repertuarze koncertu znala-
zły się utwory pochodzące z płyty
pt. „Zakazane piosenki”. Płyta
ukazała się 2 maja 2017 r. jako
bezpłatny dodatek do Gazety Co-
dziennej „Nowiny”.

MZL

Zdjęcia: Dawid Wiech
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We wrześniu zakończył się
I etap robót, który zakładał budo-
wę pawilonu diagnostyczno-zabie-
gowego do stanu surowego za-
mkniętego. Zakończenie prac zbie-
gło się z decyzją Zarządu Woje-
wództwa Podkarpackiego o przy-
znaniu Samodzielnemu Publiczne-
mu Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku dofinansowania pocho-
dzącego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego 2014-2020. Decyzja ta
przyniosła zielone światło dla
II etapu budowy pawilonu. Całko-
wita wartość projektu wynosi
17 811 651,12 zł. Dofinansowanie
ze środków RPO zamyka się
w kwocie 9 998 266,53 zł, natomiast
wkład własny (na który składają się
środki SP ZOZ i środki przekaza-
ne przez Powiat Leżajski) wynosi
7 713 454,62 zł.

23 października w leżajskim szpi-
talu nastąpiło uroczyste podpisa-
nie umowy między Zarządem Wo-
jewództwa Podkarpackiego repre-
zentowanym przez Wicemarszałka

Stanisława Kruczka a SP ZOZ,
w imieniu którego występował dy-
rektor placówki Marian Furmanek.
Złożenie podpisów pod dokumen-
tami odbyło się w obecności zapro-
szonych gości m.in. Posłów na Sejm
RP Jerzego Paula i Mieczysława
Miazgi, Starosty Leżajskiego Mar-
ka Śliża, samorządowców, radnych
oraz kierowników i pracowników
oddziałów leżajskiego szpitala.

Dyrektor SPZOZ Marian Furmanek i Wicemarszałek Województwa Podkarpac-
kiego Stanisław Kruczek składają podpisy pod umową o dofinansowanie
dla leżajskiego szpitala

Fot. Michał Mielniczuk, Biuro Prasowe UM

Podpisano umowê na dofinansowanie
z RPO dla le¿ajskiego szpitala

Budowa bloku operacyjnego
w leżajskim szpitalu to
jedna z dwóch największych
inwestycji realizowanych
obecnie w powiecie.

To nie jedyna umowa, którą za-
warto tego dnia. 18 października
nastąpiło rozstrzygnięcie przetar-
gu na II etap budowy pawilonu.
Najlepszą ofertę przedstawiła fir-
ma ERBUD Rzeszów Sp. z o.o.,
wchodząca w skład Grupy Kapi-
tałowej ERBUD. Po zawarciu
umowy pieczętującej dofinanso-
wanie z RPO, nastąpiło podpisa-
nie umowy między SP ZOZ

a firmą ERBUD, którą reprezen-
tował jej prezes Mirosław Młynar-
ski. Firma posiada duże doświad-
czenie w branży budowlanej,
zwłaszcza w budowie tego typu
obiektów. Wśród jej realizacji
znajdują się m.in.: Katowickie
Centrum Onkologii, Szpital wie-
lospecjalistyczny z blokiem opera-
cyjnym w Katowicach, Centrum
Kliniczne UM we Wrocławiu,
Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Krakowie,
Wojewódzki Szpital Podkarpacki
w Krośnie oraz Centrum Medy-
cyny Inwazyjnej Akademii Me-
dycznej w Gdańsku.

NN

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, w związku
z czym na finiszu są także przebudowy dróg. Ukoń-
czono modernizację drogi powiatowej nr 1238R Łętownia
– Hucisko – Maleniska na odcinku Wola Zarczycka –
Hucisko w miejscowości Wola Zarczycka.

Całkowita wartość przebudowy
zamknęła się w kwocie ok. 4 mln
22 tys. zł, w tym koszt robót bu-
dowlanych to 3 mln 995 tys. zł, na-
tomiast nadzoru – 27 tys. 950 zł.
Na modernizację drogi uzyskano
dotację w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Wysokość dotacji to
ok. 2 mln 560 tys. zł. Pozostałą
część kwoty pokryły wspólnie Mia-
sto i Gmina Nowa Sarzyna oraz
Powiat Leżajski. Roboty budowla-
ne wykonano na odcinku 5200 m,
wraz z budową chodnika na dłu-
gości ok. 2 km w terenie zabudo-
wanym. W ramach modernizacji
wykonano odmulenie rowów,
przebudowę przepustów pod zjaz-
dami i pod koronę drogi, przebu-
dowę zjazdów i skrzyżowań z dro-
gami bocznymi oraz rowy kryte.

NN

Nowa droga w Woli ZarczyckiejNowa droga w Woli Zarczyckiej
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Placówka przeznaczona jest dla
dzieci z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym, z wie-
lorakimi niepełnosprawnościami
oraz z autyzmem w wieku od 2,5
lat do podjęcia nauki w szkole.
Głównym celem działalności
przedszkola specjalnego jest za-
pewnienie dzieciom korzystnych
warunków przezwyciężania trud-
ności i osiągania pozytywnych wy-
ników kształcenia, korygowanie
nieprawidłowości rozwojowych
oraz usprawnianie niezaburzo-
nych funkcji psychicznych i fizycz-
nych. Dzieci przyjmowane są do
przedszkola specjalnego na pod-
stawie orzeczenia o potrzebie

W akcję Szlachetna Paczka za-
angażowanych jest 13 tysięcy wo-
lontariuszy, Caritas wspomaga
około 100 tysięcy ochotników, zaś
Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy – 120 tysięcy wolontariuszy.

A pomoc jest potrzebna orga-
nizacjom pozarządowym w każdej
dziedzinie – zarówno przy zbiór-
kach pieniędzy, prowadzeniu licy-
tacji, jak i przy organizacji bezpo-
średniego wsparcia dla potrzebu-
jących.

Międzynarodowy Dzień Wo-
lontariusza to doskonała okazja,
by uświadomić społeczeństwu wy-
siłek, jaki wkładają rozmaite or-
ganizacje pożytku publicznego
w niesienie pomocy innym na po-
ziomie lokalnym, krajowym i glo-
balnym.

W Zespole Szkół Technicznych
w Leżajsku od kilku lat funkcjo-
nuje Szkolny Klub Wolontariatu,

skupiający młodzież, która chęt-
nie angażuje się w pomoc na rzecz
innych ludzi oraz bierze udział
w licznych ogólnopolskich ak-
cjach, takich jak Góra Grosza
i Szlachetna Paczka. Opiekę nad
Klubem sprawują pedagog szkol-

ny Dorota Dąbek oraz nauczyciel-
ka języka niemieckiego Małgorza-
ta Jakubowska.

Wolontariusze ZST regularnie
odwiedzają podopieczne Domu
Opieki Sióstr Kanoniczek Ducha
Świętego z okazji okolicznościo-
wych świąt. Wizyty te wywołują
uśmiech na twarzach osób chorych,
często bardzo samotnych i spra-
wiają radość zarówno odwiedza-
nym pensjonariuszom, jak i odwie-
dzającym je wolontariuszom.

Działnia wolontariuszy nie
ograniczają się jedynie do odwie-
dzin podopiecznych Domu Opie-
ki. Od kilku lat trwa współpraca
ze Specjalnym Ośrodkiem Szkol-
no-Wychowawczym w Leżajsku,
a do noworocznej tradycji klubu
zalicza się kolęda w leżajskim szpi-
talu. Istotne miejsce zajmują też
akcje szkolne. W marcu, we
współpracy z Samorządem Ucz-
niowskim, została zorganizowana
zabawa integrująca społeczność
szkolną pt. „Kocham cię wiosno!”,
w kwietniu zbiórka środków pie-
niężnych na akcję „Ołówek dla
Gruzji”, a w październiku, z oka-
zji Światowego Dnia Zdrowia Psy-
chicznego, młodzi wolontariusze
przygotowali okolicznościowe pla-
katy, które zawisły na szkolnych
korytarzach oraz włączyli się
w akcję informacyjną o zagroże-
niach, które niesie nieleczona de-
presja i zaburzenia lękowe.

Wolontariusze ZST wykazują
się pomysłowością i chęcią niesie-
nia pomocy innym, a widząc waż-
ne i wymierne efekty swojego dzia-
łania, wzmacniają swoją motywa-
cję i optymistycznie patrzą na
świat.

Małgorzata Jakubowska

Integracja bez granic tak¿e dla przedszkolaków
24 października 2017 r.
w Nowej Sarzynie odbyło się
uroczyste otwarcie placu
zabaw z elementami inte-
gracyjnymi oraz nowej pla-
cówki oświatowej – Niepu-
blicznego Przedszkola Spe-
cjalnego prowadzonego
przez Stowarzyszenie „In-
tegracja bez Granic”.

Ma³e dzia³ania zmieniaj¹ œwiat
5 grudnia to w kalendarzu bardzo ważna data – swoje
święto obchodzą bowiem ludzie, którzy na co dzień
pomagają w funkcjonowaniu fundacji i organizacji po-
zarządowych. Bez udziału wolontariuszy trudno wy-
obrazić sobie istnienie tych instytucji.

Młodzi wolontariusze z Zespołu Szkół Technicznych

kształcenia specjalnego wydanego
przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną.

Szczególną atrakcją dającą
dzieciom radość jest nowo po-
wstały plac zabaw z elementami
integracyjnymi, który znajduje się
w najbliższym otoczeniu Niepu-
blicznego Przedszkola Specjalne-

go w Nowej Sarzynie. Dzięki Dar-
czyńcom (CIECH Sarzyna S.A.,
Polenergia Elektrociepłownia
Nowa Sarzyna Sp. z o.o. oraz Bur-
mistrz Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna) możliwe było zbudowanie
placu zabaw, z którego mogą ko-
rzystać osoby z różnymi niepełno-
sprawnościami. Umożliwiają to

odpowiednio dobrane urządzenia,
m.in. huśtawka integracyjna
z przeznaczeniem dla osób poru-
szających się na wózkach inwalidz-
kich oraz wiele innych, zapewnia-
jących stymulację sensoryczną
podczas zabawy na świeżym po-
wietrzu.

Magdalena Kusy
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Nasz samorząd inicjuje, ale tak-
że wpiera realizację wszelkich pomy-
słów, które mają chronić zdrowie
i życie mieszkańców. Pragnę podzię-
kować przedsiębiorstwom, które
włączyły się w to przedsięwzięcie i od
wielu lat kontynuują z nami współ-
pracę przy ważnych społecznie pro-
jektach – powiedział Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
Andrzej Rychel.

Defibrylatory AED umieszczo-
no przy wejściach do Urzędu Mia-
sta i Gminy, MOSiR-u  oraz przy
głównej bramie spółki CIECH Sa-
rzyna S.A., czyli w lokalizacjach
licznie uczęszczanych i ogólnie
dostępnych.  Na zakupie defibry-
latorów akcja się nie kończy. Waż-
ne jest, by mieszkańcy wiedzieli,

gdzie te urządzenia się znajdują
oraz kiedy i jak ich skutecznie użyć.

Automatyczny Defibrylator Ze-
wnętrzny (AED) to urządzenie,
które za pomocą poleceń głoso-
wych i wizualnych poprowadzi
osobę udzielającą pomocy przez
procedurę bezpiecznej defibryla-
cji serca w sytuacji zatrzymania
krążenia u poszkodowanego.

Nagłe Zatrzymanie Krążenia to
główna przyczyna śmierci w Eu-
ropie. W Polsce rocznie umiera
z tego powodu około 40 000 osób.
Wykonanie defibrylacji w ciągu
kilku pierwszych minut od wystą-
pienia NZK zwiększa szanse na
przeżycie nawet o 75%.

UMiG Nowa Sarzyna

Inicjatorem przyznania odzna-
ki Zbigniewowi Larendowiczowi
był Przewodniczący Komisji Edu-
kacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Sejmiku Województwa Podkar-
packiego Stanisław Bartnik. Uro-
czystego wręczenia odznaki doko-
nał Marszałek Województwa Pod-
karpackiego Władysław Ortyl
w obecności: Przewodniczącego
Sejmiku Jerzego Cyprysia, Stani-
sława Bartnika, radnego Sejmiku
Marka Ordyczyńskiego, Starosty
Leżajskiego Marka Śliża, Burmi-
strza Leżajska Ireneusza Stefań-
skiego oraz o. Mirosława Więcła-
wa.

Historia życia Zbigniewa La-
rendowicza znana jest niejedne-
mu mieszkańcowi powiatu leżaj-
skiego. Niestrudzenie przez kilka-

dziesiąt lat, z wielkim zaangażo-
waniem, pasją i twórczym zapałem
dokumentował historię ziemi le-
żajskiej. Był członkiem, a następ-
nie dowódcą 1 Drużyny Harcer-
skiej im. Tadeusza Kościuszki przy
leżajskim gimnazjum. W latach
1933-34 zorganizował drużynę
zuchową we wsi Przychojec.
Ukończył Szkołę Starszych Przy-
sposobienia Wojskowego i Wo-
łyńską Szkołę Podchorążych Re-
zerwy Artylerii (1938). We wrze-
śniu 1939 r. służył w 24 Pułku Ar-
tylerii Lekkiej, jako dowódca plu-
tonu w stopniu podporucznika.
Dostał się do niewoli sowieckiej,
po kilku dniach zbiegł z transpor-
tu jadącego na wschód. Po powro-
cie do Leżajska działał w Narodo-
wej Organizacji Wojskowej, gdzie

przez pewien czas pełnił funkcję
komendanta obwodu (ps. „Wi-
cher”). Po wojnie pracował w le-
śnictwie. W latach 1964-1968
razem z profesorem S. Myczkow-
skim tworzył Plan Zagospodaro-
wania Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego oraz wielu rezerwatów
w Polsce południowej. Brał także
udział w opracowywaniu eksper-
tyz dla Polskiej Akademii Nauk.

Odznaka „Zasłużony dla Woje-
wództwa Podkarpackiego” przy-
znawana jest osobom fizycznym,
instytucjom, jednostkom samorzą-
du terytorialnego, organizacjom
społecznym i zawodowym oraz in-

Trzy publiczne defibrylatory

w Nowej Sarzynie

nym osobom prawnym, które ca-
łokształtem działalności zawodo-
wej, społecznej i publicznej lub też
zakresem realizowanych zadań
wybitnie przyczyniają się do rozwo-
ju Podkarpacia, pomnażania jego
dóbr materialnych i kulturalnych,
a także do szeroko rozumianej pro-
mocji województwa w kraju i za
granicą. Wyróżnienie nadawane
jest przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego. Wśród dotych-
czas uhonorowanych odznaką zna-
leźli się m.in. ks. abp Józef Micha-
lik, Lech Kaczyński, Krzysztof Pen-
derecki i Józef Szajna.

NN

Zbigniew Larendowicz w gronie zas³u¿onych
dla województwa podkarpackiego

Zbigniew Larendowicz, opiekun księgozbioru w klaszto-
rze OO. Bernardynów, harcerz, żołnierz, pasjonat i do-
kumentalista historii regionalnej do szeregu odzna-
czeń, którymi został dotychczas uhonorowany może do-
dać kolejne, bowiem 25 października dołączył do grona
osób wyróżnionych Odznaką Honorową „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Podkarpackiego”. Wyjątkowości wydarzeniu dodał
fakt, że 15 października obchodził swoje 101 urodziny.

Zbigniew Larendowicz w otoczeniu niecodziennych gości
Fot. Izabela Fac, Kancelaria Sejmiku Woj. Podkarpackiego

Trzy nowoczesne defibrylatory trafiły do miejsc użytecz-
ności publicznej w Nowej Sarzynie. W trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców urządzenia zostały zaku-
pione przez lokalny samorząd oraz spółki CIECH Sarzyna
S.A. i Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna.
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Zespół
Szkół

Licealnych
im. Bolesława

Chrobrego
w Leżajsku

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Celem projektu jest zmotywo-
wanie uczniów do rozwijania in-
nowacyjnego, kreatywnego,
przedsiębiorczego myślenia oraz
poszukiwanie nowych możliwości
rozwoju. Szkoły europejskie chcą,
żeby ich uczniowie byli dobrze
przygotowani na wyzwania rynku
pracy, w szczególności w kontek-

ście europejskim. Ich celem jest
wyszkolenie nowych pokoleń eu-
ropejczyków uwzględniając różne
rodzaje wiedzy oraz umiejętności.

Goszczący w ZSL nauczyciele
nie tylko pracowali nad strategią
realizacji projektu, ale również
zwiedzili Leżajsk oraz uczestniczyli
w koncercie organowym w Klasz-

I miêdzynarodowe spotkanie nauczycieli
w ZSL im. B. Chrobrego w ramach projektu Erasmus+

W dniach 10-14 października 2017 r. Zespół Szkół Lice-
alnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku gościł dele-
gacje nauczycieli z Norwegii, Portugali, Niemiec
i Włoch, którzy wspólnie z nauczycielami ZSL im.
B. Chrobrego w Leżajsku w ramach programu Erasmus+
podjęli partnerską współpracę nad realizacją projek-
tu: Going towards the FUTURE: students in Europe thro-
ugh educational entrepreneurial track.

torze OO. Bernardynów. Zwiedzili
również zamek w Łańcucie oraz
Stare Miasto w Krakowie. Wzięli
także udział w spotkaniu okolicz-
nościowym z okazji Dnia Nauczy-
ciela.

Spotkanie międzynarodowe
nauczycieli było również dosko-
nałą okazją do poznania nowych

kultur, wymiany doświadczeń pe-
dagogicznych oraz zawarcia no-
wych przyjaźni. Pełni wrażeń i za-
pału do pracy przygotowujemy się
do kolejnego wspólnego spotka-
nia, tym razem już z uczniami
w niemieckiej Bawarii.

Bogusława Kotwica

Październik od kilku lat jest cza-
sem, kiedy w leżajskich szkołach
rusza akcja upamiętnienia Polaków
pochowanych na Cmentarzach
Łyczakowskim i Obrońców Lwo-
wa zwanym także Cmentarzem
Orląt. Akcja zbierania pieniędzy na
zakup zniczy prowadzona jest we
wszystkich leżajskich szkołach po-
czynając od przedszkoli poprzez
szkoły podstawowe, kończąc na
szkołach ponadpodstawowych.
Działanie wspiera również Towa-
rzystwo Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich oraz
Muzeum Ziemi Leżajskiej. W roku
bieżącym do tej grupy dołączyły
Szkoła Podstawowa w Kuryłówce
oraz Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe „Rudnickie Orlęta”
z Rudnika.

W obecnym roku udało się ze-
brać ponad trzy tysiące złotych.

Zakupiono za nie znicze w tona-
cji biało czerwonej. 27 paździer-
nika kilka grup uczniów wraz
z opiekunami z poszczególnych
szkół, wyruszyły do Lwowa, aby
przekazać znicze Polskiemu To-
warzystwu Opieki nad Grobami
Wojskowymi we Lwowie.

Bardzo wczesnym rankiem, bo
już o 4.15 szybko zapakowaliśmy
znicze do autokaru i wyruszyliśmy
w drogę. Grupa liczyła 55 osób,
a przewodził jej Burmistrz Leżaj-
ska Ireneusz Stefański i wicedy-
rektor Zespołu Szkół Licealnych
Dymitr Malec. Mieliśmy także
przewodnika w osobie Eugeniu-
sza Josse. Granicę polsko-ukraiń-
ską przekroczyliśmy na przejściu
Budomierz – Hruszew. Proces
kontroli granicznej tym razem
wyjątkowo przebiegł bardzo
sprawnie.

Po dotarciu do Lwowa i prze-
kazaniu zniczy rozpoczęliśmy naj-
ważniejszą część naszego wyjazdu
– zwiedzanie Cmentarza Orląt
i Cmentarza Łyczakowskiego.

Eugeniusz Josse wspaniale przy-
bliżył nam historię powstania
cmentarza oraz życiorysy bohater-
skich obrońców Lwowa.  Pamięć
spoczywających uczciliśmy złoże-
niem kwiatów oraz zapaleniem
zniczy. Na zwiedzanie jednej z naj-
piękniejszych i najstarszych nekro-
polii w Europie należałoby poświę-
cić kilka dni. Nie dysponowaliśmy
aż takim czasem, więc odwiedzili-
śmy tylko najważniejsze groby, na
których także zapłonęły znicze. Na
Łyczakowie pochowani są między
innymi: Maria Konopnicka, Artur
Grottger, Stefan Banach, Konstan-
ty Ordon i Seweryn Goszczyński.

Po odwiedzeniu cmentarzy, po-
jechaliśmy do centrum miasta.
Ważną częścią eskapady było tak-
że spotkanie w zaprzyjaźnionej

średniej szkole gastronomiczno-
hotelarskiej, gdzie spożyliśmy po-
siłek przygotowany przez jej ucz-
niów.

Znicze, które przywieźliśmy do
Lwowa zapłonęły w dniu 1 listopa-
da na grobach powstańców stycz-
niowych, żołnierzy poległych
w walkach z Ukraińcami oraz
w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej w 1920 r., znajdujących się na
Cmentarzu Obrońców Lwowa,
a także wielu Polaków spoczywają-
cych na Cmentarzu Łyczakowskim.

Pragniemy serdecznie podzię-
kować wszystkim, którzy przyczy-
nili się do powodzenia tej szlachet-
nej akcji. W sposób szczególny
pragniemy podziękować Burmi-
strzowi Leżajska Ireneuszowi Ste-
fańskiemu za pokrycie kosztów
przejazdu i ubezpieczenia.

Zachęcamy także wszystkich do
udziału w akcji w przyszłym roku.

Organizatorzy
ZSL w Leżajsku

Fot. Stanisław Majcher

Znicze na grobach
Orląt Lwowskich

Znicze na grobach
Orląt Lwowskich

Znicze na grobach
Orląt Lwowskich

Znicze na grobach
Orląt Lwowskich
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Zadaniem młodych informaty-
ków było stworzenie aplikacji in-
ternetowej oraz zaprojektowanie
powiązanego z nią biznesplanu,
a następnie zaprezentowanie
swojego projektu jury, złożone-
go z przedsiębiorców branży IT,
m.in. z firm G2A, czy SAM-
SUNG Inkubator. Maraton trwał

W dniach 21-22 paździer-
nika uczniowie technikum
informatycznego: Kamil Bą-
czek, Bartłomiej Hajder
i Dominik Materna, wzięli
udział w maratonie progra-
mistycznym Rzethon 2017.

dwadzieścia cztery godziny, pod-
czas których uczestnicy mieli za-
planować i zaprogramować roz-
wiązania.

Propozycją zespołu ZST był
projekt systemu do śledzenia za-
mówień, który prosperował w kie-
runku projektu inteligentnej fir-
my, zgodnie z trendem Industry

4.0 (przemysłu nowych technolo-
gii). Spośród wielu zespołów zło-
żonych ze studentów oraz progra-
mistów z rzeszowskich firm infor-
matycznych, projekt naszych ucz-
niów zakwalifikował się do finału
maratonu, w którym jego prezen-
tacja wzbudziła spore zaintereso-
wanie.

Chłopcy wrócili z maratonu
z podniesionymi głowami, mając
aspiracje do kontynuacji rozwoju
ich projektu i nie wykluczają moż-
liwości wydania komercyjnego
produktu na bazie systemu stwo-
rzonego podczas Rzethonu.

Tomasz Kasper

Tego dnia gościliśmy prawie ty-
siąc czterystu uczniów szkół pod-
stawowych z Leżajska i okolic. To
właśnie dla nich przygotowano
szereg atrakcji przedstawiających
świat nauki i techniki w ciekawej
formie. Dzieci mogły dowiedzieć
się, czym zajmuje się energetyka
odnawialna, jak działa silnik samo-
chodowy i kasa fiskalna, na czym
polega praca grafika komputero-
wego, mechatronika, do czego słu-
ży program Photoshop i tablet
graficzny, jak działa drukarka 3D.
Uczniowie klas technikum infor-
matycznego tworzyli z dziećmi
animacje komputerowe, sterowa-
ne za pomocą kamerki interneto-
wej, która wykrywała ruchy ich
twarzy i wprawiała animowane
postacie w ruch. Wielką popular-
nością cieszyły się pokazy robotów

reagujących na dotyk, robotów
sumo, łazika marsjańskiego czy
gokartów. Oblężenie przeżywały
stoiska z grami, matematycznymi
łamigłówkami, doświadczeniami
z fizyki czy chemii, gdzie dzieci
pod opieką uczniów wykonywały
doświadczenia. W tym roku gości-
liśmy Fundację Wspierania Edu-
kacji przy Dolinie Lotniczej, Sto-
warzyszenie Ekoskop oraz Stowa-
rzyszenie ExploRes, które swoimi
pokazami dodatkowo uatrakcyjni-
ły Festiwal.

Ponadto, wszyscy chętni mogli
obejrzeć szkolne pracownie, gdzie
również przygotowano specjalne
pokazy i konkursy, a także skosz-
tować słodkości serwowanych
przez uczniów technikum żywie-
nia i usług gastronomicznych.

ZSL

Sukces informatykówSukces informatyków
podczas maratonu programistycznego!podczas maratonu programistycznego!

VI Festiwal Techniki
Czym jest ciecz nienewto-
nowska? Jakie tajemnice
skrywa Włodzimierz Odkryw-
ca? Na czym polega lustrza-
na symetria? Co widzi i czu-
je pilot szybowca? Czym są
Kopuła Leonarda i Most Le-
onarda? Jak skonstruowany
jest łazik marsjański? Na
te i na wiele innych pytań
odpowiedź można było od-
naleźć podczas Festiwalu
Techniki, który 6 paź-
dziernika odbył się w Ze-
spole Szkół Technicznych.

W ostatnich miesiącach, w ra-
mach projektu „Dobry start w za-
wodową przyszłość”, doposażono
dwie pracownie: obróbki ręcznej
oraz spajania i cięcia metali. Za-
kupiona prasa krawędziowa
(wart. 105 000 zł) pozwoli kształ-
cić młodzież pod potrzeby rynku.
Przeglądając oferty pracy na Pod-
karpaciu znajdujemy zapotrzebo-
wanie na operatorów pras krawę-
dziowych, wycinarek plazmowych
i laserowych. Również taka wyci-
narka plazmowa (wart. 134 000 zł)
została zakupiona do pracowni
spajania i cięcia metali. Obsługa
tych urządzeń została włączona do

Zespó³ Szkó³ Technicznych
doskonali

swoj¹ bazê dydaktyczn¹

programu nauczania, a zakres po-
trzebnych umiejętności omówio-
no ze współpracującymi zakłada-
mi. Do pracowni spajania i cięcia
zakupiono również dwa agregaty
spawalnicze, które spawają różny-
mi metodami: TIG, MAG, MIG.

Wszystkie działania szkoły mają
na celu zwiększenie szans absol-
wentów na rynku pracy, ucznio-
wie uzyskują dodatkowe umiejęt-
ności i uprawnienia wykraczające
poza program nauczania. Jest to
efekt nawiązania współpracy
z kolejnymi zakładami pracy z re-
gionu.

ZSL
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Natalia Nowicka: Założę się, że pani
tańczyła jeszcze zanim nauczyła się
chodzić.

Wanda Kuras: Nie pamiętam,
ale moi rodzice bardzo lubili tań-
czyć. Zapraszano ich na wesela,
żeby tańczyli. Tato mój, który też
tańczył w „Grodziszczokach”, krę-
cił się nawet wtedy, kiedy 90 lat
skończył. W naszym domu nie było
miejsca, bo był tylko jeden pokój,
a nas siedmioro. Mimo to odbyło
się tam wesele mojej starszej sio-
stry i dało się jakoś tańczyć. A po-
tem jeden z mieszkańców Wólki
Grodziskiej wybudował sobie dom
z takim dużym pomieszczeniem
i tam odbywały się zabawy.

W prywatnym domu?
Tak. Był jeszcze dodatkowy po-

kój, gdzie można było się napić
i posiedzieć. Ludzi schodziło się
tam bardzo dużo. Tańczył każdy
kto chciał – czy umiał, czy nie
umiał. Na wesela i uroczystości
kościelne kobiety zakładały stroje
ludowe, jako te odświętne. Druż-
ki w takich też występowały. Pan-
ny młode nie miały wtedy takich
sukien jak dziś. Ja mam jeszcze
swój strój z wesela: szeroką i długą
spódnicę, haftowaną bluzeczkę
oraz welon. Jechało się do kościo-
ła kilka kilometrów furmankami.
Myśmy na tych furmankach tak
odświętnie ubrani siedzieli i śpie-
wali, a ludzie z domów na ulice
wychodzili, żeby nas oglądać
i łapać weselne szyszki.

No tak, słynne wesela grodziskie.
Właśnie. Myśmy nawet zrobili,

jak się to mówi, rekonstrukcję tego
wesela. Wie pani, że wesele daw-
niej trwało od soboty do środy?

Prawie jak góralskie wesele!
Ano tak. Jadło, piło się i tańczy-

ło dopóki sił starczyło. Szło się tro-

chę pospać i odpocząć, a potem
od nowa się wszyscy bawili.  Jadło
się swojski chleb, masło, jagły na
gęsto, krupy omaszczone, mięsa
było niewiele. Dzisiejsze wesela
nie są takie jak te, które ja pamię-
tam. Stroje inne i wszystko inne.
Teraz wszystko się robi w domach
weselnych.

A propos strojów, Grodziszczoki mogą
poszczycić się tym, że posiadają
oryginalne stroje kobiece z przełomu
XIX i XX wieku.

Tak. Gdy powstał zespół to stro-
je ludowe zbieraliśmy po domach,
nie tylko w Grodzisku Dolnym, ale
i po okolicznych wsiach. Przez te
wszystkie lata nazbierało się też
i innych dawnych przedmiotów,
które się potem przydały do róż-
nych przedstawień.

Jak wyglądały początki zespołu?
Zespół wywodzi się z grodzi-

skiego Koła Gospodyń Wiejskich
i powstał z pomocą Stanisława
Krzeszowskiego, który był naszym
kierownikiem, a potem dyrekto-
rem Ośrodka Kultury w Grodzi-
sku. To był rok 1974. Krzeszowski
nagrywał wszystkie pieśni, przy-
śpiewki, jakie tu śpiewano, spisy-
wał teksty do nich i opisywał
wszystkie zwyczaje, które tu u nas
były. Pod koniec lat 70. pojechali-
śmy do Francji na Światowy Fe-
stiwal Folklorystyczny i tam po wy-
stępie przyszedł ksiądz, który
kazał kapeli grać i wszystkim się
bawić, ale powiedzieliśmy mu, że
my w adwencie się nie bawimy,
a on na to, że daje nam dyspensę.
Przyszła do nas z córką taka
72-letnia kobieta, podeszła do
mnie, dotknęła ręką zapaski i po-
wiedziała, że to takie piękne
wszystko jest i ona pamięta, jak to
dawniej było. Ona z Polski wyje-
chała kiedyś i tęskniła. Wtedy nie

mieszkaliśmy w żadnym hotelu, tyl-
ko po domach. Kto z mieszkańców
chciał to zabierał do siebie ludzi
z zespołu i ta starsza pani poprosi-
ła nas, żebyśmy poszły do niej spać.
Maria Woźniak, która wtedy była
kierowniczką zespołu wzięła mnie
i poszłyśmy tam nocować. Ta pani
bardzo się cieszyła. Jej córka mó-
wiła po polsku, ale ta kobieta chcia-
ła słuchać jak my mówimy po gro-
dzisku, bo dla niej to była ta wła-
ściwa, czysta mowa. Przed wyjaz-
dem do Francji nagotowałyśmy
w garach kapusty, gołąbków, pie-
rogów i kompotu z suszu. Miało
starczyć na cały pobyt, a brakło od
razu. Wszyscy wyciągali ręce, żeby
skosztować. Nie tylko polonia fran-
cuska. Francuzi też. Trzeba było
gotować wszystko jeszcze raz.

Trochę tych podróży z zespołem było?
Oj tak, dużo. Polskę zjeździli-

śmy, w Niemczech też byliśmy
i w USA. Kiedy dyrektorem był
pan Obara to załatwił u kogoś, kto
tam w Stanach mieszkał już dłu-
żej, żeby wysłał nam zaproszenia.
Mieliśmy tam zaśpiewać w radiu
i wystąpić w kilku miejscach. Po-
leciało nas pięć osób. Wizy dosta-
liśmy na sześć tygodni, a występów
nie było aż tyle, więc wymyśliliśmy,
że jak już tam jesteśmy to przyda-
łoby się coś zarobić i pracowali-
śmy przy układaniu bukietów. Po

Wystarczy chêæ do tañca
Taniec, a zwłaszcza taniec ludowy towarzyszy człowiekowi
od zarania dziejów. Dla naszych przodków, nawet tych
sprzed tysięcy lat, był ważnym składnikiem religii
i elementem codziennego życia. Dziś spontaniczny taniec
można spotkać głównie u dzieci, bo potrzebę ekspresji
tanecznej u dorosłych zabiła obyczajowość. Na szczęście
nie u wszystkich, czego najlepszym przykładem jest

Wanda Kuras, członkini Zespołu Regio-
nalnego „Grodziszczoki” oraz tegorocz-
na laureatka Nagrody Powiatu Leżajskiego
w dziedzinie kultury.

tych sześciu tygodniach do Polski
wróciły tylko dwie osoby.

Jak to?!
A tak to. To były inne czasy.

Trudno było wyjechać do Stanów,
więc jak już się tam było i miało
u kogo zatrzymać, to się korzysta-
ło z okazji. Ja zostałam, dyrektor
Obara i taka dziewczyna, która
poleciała za swoją matkę, bo ona
tańczyła w „Grodziszczokach”. Ta
dziewczyna tam została już na za-
wsze, wyszła za mąż i potem ścią-
gnęła do siebie siostrę oraz mat-
kę. Parę lat później zespół – tym
razem w około czterdziestoosobo-
wym składzie – poleciał na wystę-
py do Stanów drugi raz, a wróciła
mniej więcej połowa.

Coś podobnego! Zatem to słynne
powiedzenie, że gdy Kolumb płynął
odkrywać Amerykę, to Grodziszczanie
już stamtąd z sianem wracali, wcale
nie jest na wyrost. Ale – jak już pani
powiedziała – takie były czasy, że
perspektywa lepszego życia w USA
zwyciężała nad realiami, w których
bytowało się na ojczystej ziemi.
Wróćmy jednak do tańca – czym on
dla pani jest?

Jak zagra kapela, to przebieram
już nogami w miejscu, tak mnie
ciągnie do tańca. Zawsze tak było,
bo ja taka dzika byłam. Teraz już
tak nie tańczę, bo mam rozrusz-
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nik i inne problemy zdrowotne, ale
gdy się tyle lat tańczyło, to ciężko
stać w miejscu, kiedy grają.

Nieźle jak na 86 lat. Ja mam 5O mniej
i ledwo się zmuszam do jakiejkolwiek
aktywności.

A co mi zostało? Pewnie, że
mogłabym siedzieć w domu, ale
jakbym nie poszła na próbę, to
bym się źle czuła. Fizycznie i psy-
chicznie. Całe życie zachęcałam
wszystkich do tańca. W „Gro-
dziszczokach” jestem już ponad
czterdzieści lat, a tańczę dłużej.
Dużo też podróżowałam. Rok
temu poleciałam do Stanów na
wesele wnuczka i wszyscy się dzi-
wili, że sama przyleciałam. To im
powiedziałam, że nie sama, bo
przecież cały samolot pełen był
ludzi.

Niektórzy przepowiadają zmierzch
sztuki ludowej. Taniec ludowy też
zamiera?

Starsi tancerze nie mają już
komu przekazać swoich umiejęt-
ności, bo młodych ludzi w naszym
zespole prawie nie ma. To najstar-
sze pokolenie tańczące w „Gro-
dziszczokach” uczyło młodsze,
choć to, co teraz tańczą, to nie do
końca te same tańce, ale podo-
bieństwo jest. Pokolenie, które
uczyliśmy też się zestarzało, a na-
stępców brak.

A dlaczego tak trudno zachęcić dzisiaj
dorosłych i młodzież do nauki tańca
ludowego?

Bo są inne rozrywki. Kiedyś szło
się w pole z motyką, z sierpem, czy
z kosą i nie było telewizji, kompu-
terów i nawet domów kultury,
żeby sobie po pracy posiedzieć,
rozweselić się i zabawić, więc ta-
niec był najlepszą rozrywką. Tań-
czyło się bez okazji i gdzie się dało,
nie tylko na weselach. Młodzi dzi-
siaj też wyjeżdżają uczyć się i za
pracą daleko od domu.

Ktoś uczył dawniej tańca?
Nie. Młodsi podpatrywali star-

szych i tak się uczyli. Wystarczyła
chęć, żeby tańczyć.

Czego życzyłaby pani
„Grodziszczokom”?

Żeby to wszystko przetrwało.
Żeby miał kto tańczyć. Długo zbie-
rałam te stroje i nie chciałabym,
żeby to poszło na marne. Żeby
młodzi do zespołu przyszli i żeby
inni zapraszali ich na występy.

Dziękuję za rozmowę
Ja też dziękuję.

Jej zapał twórczy nie ogranicza
się tylko do władania piórem, jest
bowiem także animatorką kultu-
ry, promuje czytelnictwo i naukę
kaligrafii, której tajniki zgłębia na
warsztatach kaligraficznych, pro-
wadzonych przez wybitnego war-
szawskiego kaligrafa. Czynnie
uczestniczy w wydarzeniach arty-
stycznych na terenie gminy Kury-
łówka, powiatu leżajskiego, Rze-
szowa, Przemyśla i Podkarpacia.
Jest również organizatorką wielu
wieczorków poetyckich i spekta-
kli słowno-muzycznych oraz twór-
czynią okolicznościowych  imprez
artystycznych  w Świetlicy Środo-
wiskowej w Ożannie, w której pra-
cuje jako opiekunka. Należy tak-
że do Klubu Podkarpackich Poe-
tów „Perły”, Teatru Dramatyczne-

***
schowam do kufra niedzielne popołudnie
przesycone wonią pachnących śliw
zapachem świeżych soczystych traw
przeglądnę się w głodnym letnim spojrzeniu
bezkresnych pól ciągnących się
pod powleczonym purpurą i różem
wieczornym niebem
przytulę muzykę wybiegającą
nie tylko z instrumentów

zabutelkuję poczucie bezpieczeństwa
schowam w szafce sentymentu
powrócę do przestrzeni naznaczonej
żarliwą jesienną obecnością
do słów tańczących na huśtawce nocy

Twórczy kalejdoskop Jolanty Mach

– Powiatowy Regał Książkowy poleca –
„W„W„W„W„WOŁOŁOŁOŁOŁANIE KANIE KANIE KANIE KANIE KUKUKUKUKUKUŁKI”UŁKI”UŁKI”UŁKI”UŁKI”
ROBERROBERROBERROBERROBERT GALBRAITHT GALBRAITHT GALBRAITHT GALBRAITHT GALBRAITH
Efektem trwającego

od dobrych paru lat bo-
omu na literaturę krymi-
nalną jest zatrzęsienie
kryminałów zarówno na
gruncie rodzimym, jak
i zagranicznym. Niestety,
większość z nich to page-
turnery, których zawar-
tość woła o pomstę do
nieba. Fabularne płyci-

zny, rozciąganie suspensu na kilkadziesiąt stron, in-
fantylny język czy przewidywalne zakończenie – to
tylko niektóre grzechy popełniane przez twórców
tego gatunku. Na szczęście są wśród nich tacy, któ-
rzy grzeszą niewiele. Należy do nich Robert Gal-
braith, czyli… Joanne K. Rowling, twórczyni słyn-
nej sagi o Harrym Potterze. Po zakończeniu cyklu
o młodocianym czarodzieju i wydaniu obyczajowej
powieści „Trafny wybór” chciała spróbować sił
w innym gatunku literackim, ale chcąc uniknąć pre-
sji czytelniczych oczekiwań oraz szumu z tym zwią-
zanego, wybrała posługiwanie się pseudonimem. Jak
to zwykle bywa, dociekliwi dziennikarze sprawili, że
tajemnica wyszła na jaw. Co ciekawe, zanim to na-
stąpiło książka sprzedała się w nakładzie 1500 eg-

Jedną z wyróżnionych w ple-
biscycie „Pozytywnie za-
kręceni” zorganizowanym
przez Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej została poetka Jo-
lanta Mach, laureatka wie-
lu nagród literackich.

go działającego przy GOK
w Kuryłówce,  Koła Lirycznego
„Wena”, Grupy Twórczej „Inspi-
ratio”. Prowadzi na Facebooku
dwie strony z poezją: „Podróżuję
śladami słów zamkniętych w po-
ezji”, „Jolanta Mach – poezja re-
ligijna”. W roku 2014 wydała de-
biutancki tomik Jesteś melodią
mojego życia, a w 2016 drugi
W Drodze… W 2017 ukazał się jej
trzeci tomik Zofia. Wiersze Jolan-

ty Mach drukowane były  w książ-
ce wrocławskiej pisarki Agnieszki
Lingas-Łoniewskiej W szpilkach od
Manolo, w kwartalniku literackim-
artystycznym „Metafora”, w tygo-
dniku „Sztafeta”, w miesięczniku
społeczno-kulturalnym „Nasz Dom
Rzeszów” oraz w wielu innych to-
mikach i antologiach. Na łamach
„Kuriera Powiatowego” prezentu-
jemy jeden z jej wierszy.

NN

zemplarzy, co jak na „debiutanta” jest całkiem nie-
złym wynikiem, natomiast po ujawnieniu prawdzi-
wego nazwiska autora, wydawca nie nadążał z do-
drukami. Sukces marketingowy książki spowodowa-
ny ujawnieniem tożsamości autora mógłby zapew-
ne zrazić wytrawnych czytelników literatury krymi-
nalnej, gdyby nie to, że Joanne bardzo dobrze po-
radziła sobie z tym gatunkiem. „Wołanie kukułki”
to pierwszy tom trylogii, której bohaterem jest de-
tektyw Cormoran Strike, weteran wojny w Afgani-
stanie. Siedzi po uszy w finansowych tarapatach, ma
urodę zdecydowanie nienachalną i właśnie rozstał
się z długoletnią dziewczyną. Kiedy widmo bankruc-
twa puka do drzwi, Cormoran zostaje zatrudniony
przez brata zmarłej modelki, który nie wierzy, że
dziewczyna popełniła samobójstwo. Początkowo cała
sytuacja jest dla Strike’a tylko dobrą okazją do od-
bicia się od życiowego dna i wyjścia z marazmu. Jed-
nak im głębiej wchodzi w sprawę, tym dotkliwiej
uświadamia sobie z czym ma do czynienia. W de-
tektywistycznych perypetiach dzielnie sekunduje mu
sprytna asystentka Robin. Krótko mówiąc: mamy
tu do czynienia z dobrym, klasycznym kryminałem
z klimatycznym Londynem w tle, więc warto sięgnąć
po całą trylogię i zapewnić sobie tym samym reme-
dium na nieznośną ciężkość jesienno-zimowych wie-
czorów.

NN

Pozycję posiadają w swoich księgozbiorach: Biblioteka Publiczna im. S. Wyspiańskiego w Leżajsku,
Biblioteka Gminna w Kuryłówce Filia w Brzyskiej Woli, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Sarzynie,

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk w Giedlarowej, Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk Filia
w Brzózie Królewskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym oraz Filia w Zmysłówce.
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Zasady konkursu były proste –
nie było ważne czym zajmują się
osoby zgłaszane do konkursu – li-
czył się fakt, że ich niecodzienne
hobby wzbudza zainteresowanie.
Udział w plebiscycie był szansą dla
zbieraczy, kolekcjonerów, konty-
nuatorów nieznanych lub dawno
zapomnianych profesji i twórców
produktów niekonwencjonalnych
do zaprezentowania swojej pasji
szerszemu gronu odbiorców.
Zwycięzcy tegorocznego plebiscy-
tu to zdecydowanie pozytywnie za-
kręcone i niebanalne osoby, któ-
re w natłoku codziennych obo-
wiązków znajdują czas na realizo-
wanie swojego hobby.

Gościem specjalnym wydarzenia
był Szczepan Ignaczyński z Kraśni-
ka, „pozytywnie zakręcony” autor
wystawy „…A jednak się kręci”.
Szczepan Ignaczyński to artysta,
społecznik i kolekcjoner, który ma
w swoim zbiorze ponad 400 skar-
bonek: pojazdów, zwierząt i budow-
li. Gromadzi też urządzenia korbo-
we. Kolekcjonerstwo towarzyszy

Pozytywnie zakrêceni
w Powiecie Le¿ajskim
„Pozytywnie zakręceni” to plebiscyt zorganizowany przez
Muzeum Ziemi Leżajskiej, a odbywał się pod patronatem
Posła na Sejm RP Jerzego Paula, Burmistrza Leżajska
Ireneusza Stefańskiego i Starosty Leżajskiego Marka
Śliża, którzy podczas gali finałowej wręczyli zwy-
cięzcom pamiątkowe statuetki i nagrody.

Ignaczyńskiemu od najmłodszych
lat. - Gdy byłem małym chłopcem,
nosiłem pełne kieszenie wszystkiego,
co wydawało mi się wtedy potrzeb-
ne: jakieś piórko, kamyk, procę,
sznurek, monetę czy kolorowe szkieł-
ko. Kieszenie były dosłownie powy-
pychane. Dzisiaj są puste, ale też
jakoś żyję – śmieje się kolekcjoner.
Ignaczyński zaprezentował w Mu-
zeum zbiór ok. 300 eksponatów,
m.in. magle, pralki, sieczkarnie,
młynki, maselniczki, telefony, itp.
Wszystkie te przedmioty łączy jed-
no – są to urządzenia na korbę.
Eksponaty pochodzą głównie
z końca XIX i początku XX w., kie-
dy korba przeżywała swój renesans. Grupa Teatralna Baratario

Dominik Tudryn Iluzjonista Przemysław Wilk
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Miasto Leżajsk
Andrzej Szumilas

– reprezentant Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego Koła
w Leżajsku, którego członkowie
pasjonują się kolekcjonowaniem
numizmatów, organizacją wystaw
i pokazów w tym zakresie, wycie-
czek i spotkań tematycznych.

Zdzisław Zawilski
– pasjonat muzyki, społecznik,
multiinstrumentalista, wieloletni
akompaniator Zespołu Pieśni
i Tańca LELIWA. Swoje zamiło-
wania wyraża poprzez włączanie
się w organizację wielu wydarzeń,
w tym śpiewów karaoke w Mu-
zeum, pieśni patriotycznych i ma-
ryjnych, kolęd i piosenek biesiad-
nych.

Adam Dąbek
– kolekcjoner birofiliów: etykiet,
kufli, otwieraczy do butelek, dłu-
gopisów i innych gadżetów piwo-
warskich. W swoich zbiorach po-
siada ok. trzydziestu tysięcy ety-
kiet z całego świata i ok. tysiąca
siedmiuset kufli polskich. Swoje
unikatowe egzemplarze prezentu-
je na Ekspozycji Browarniczej
Muzeum, m.in. na wystawie pt.
„Browary Świata” z etykietami po-
chodzącymi ze wszystkich konty-
nentów.

Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna

Janusz Motyka
– regionalista, kolekcjoner kart
pocztowych i odznak turystycz-
nych PTTK, których zgromadził
już ponad 3 tysiące. W swojej ko-
lekcji posiada unikalne odznaki
nawet z XIX wieku. Zebrał naj-
pełniejszy w skali kraju zbiór od-
znak z rajdów organizowanych
przez oddziały PTTK z Przemy-
śla i Nowej Sarzyny. Jest też orga-
nizatorem wielu prestiżowych wy-
staw.

Andrzej Kusiak
– opiekun Klubu Turystycznego
„Przygoda” i organizator licznych,
w tym ogólnopolskich, imprez
w marszach na orientację. Zdo-
bywca wielu punktów geocachin-
gu i twórca tej gry terenowej na
terenie powiatu.

Przemysław Wilk
– artysta estradowy, iluzjonista.
Sprawia, że nic nie jest tak oczy-
wiste, jak nam się wydaje, o czym
będzie się można wkrótce przeko-
nać. Swoją pasją i talentem dzieli

się z innymi, prezentując zadziwia-
jące sztuczki magiczne dzieciom
i dorosłym podczas lokalnych wy-
darzeń.

Gmina Leżajsk
Lucyna Baran

– pasjonatka modelarstwa zapał-
czanego, czyli tworzenia prac przy
użyciu zapałek. Tworzy formy za-
równo małe, jak i duże. W swojej
kolekcji ma już potężne makiety,
budowle, pojazdy. Jej pasja wyma-
ga nie tylko umiejętności, ale
i dużej cierpliwości.

Rafał Ciryt
– kolekcjoner wszystkiego, co zwią-
zane jest z Leżajskiem. Obiektami
jego poszukiwań są książki, doku-
menty, widokówki, obrazy, pocz-
tówki, monety i inne gadżety zwią-
zane z jego rodzinnym miastem.
Swoją kolekcję pocztówek, liczącą
około 200 sztuk, użycza na wysta-
wy okolicznościowe, zaś bogaty
księgozbiór często służy maturzy-
stom czy magistrantom.

Andrzej Buszta
– artysta, na co dzień para się ry-
sunkiem i malarstwem, jednak od
kilku lat jego dodatkowym hobby
jest układanie klocków, które sam
wymyślił. Są to drewniane prosto-
kątne klocki, które można łączyć
za pomocą drewnianych kołków,
tworząc oryginalne budowle róż-
nych wielkości – od małych pojaz-
dów do kilkumetrowych dźwigów.
Swoją pasją chętnie dzieli się
z dziećmi podczas zajęć szkolnych
i wakacyjnych.

Gmina Kuryłówka
Jolanta Mach

– animatorka kultury, poetka
(więcej na str. 13)

Tadeusz Łapka
– społecznik udzielający się na wie-
lu polach działań. Prezes Zarządu
OSP oraz Wspólnoty Mieszkanio-
wej, utworzonej z jego inicjatywy,
sołtys wsi Dąbrowica. Inicjator
opracowania Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Dąbrowica, w ra-
mach której wykonano napo-
wietrzną siłownię oraz plac zabaw.
Założyciel zespołu folklorystyczne-
go „Jagoda”. Propagator wśród
mieszkańców działań na rzecz
ochrony środowiska.

Gmina
Grodzisko Dolne

Roman Matuszek
– inicjator zajęć z robotyki przy
Zespole Szkół w Grodzisku Gór-
nym. Dzięki jego zaangażowaniu
zespół robotyków z Grodziska
dołączył do światowej czołówki
młodych konstruktorów robotów,
zajmując wysokie miejsca na pre-
stiżowych turniejach. Niewątpli-
wie największym dotychczasowym

Zwycięzcy plebiscytu

sukcesem było zdobycie najwyż-
szego podium w jednej z katego-
rii, podczas konkursu w Stanach
Zjednoczonych. Obecnie przy
szkole powstaje Regionalne Cen-
trum Robotyki Edukacyjnej.

Zdobywca tytułu
„Super Pozytywnie

Zakręcony”
Zbigniew Larendowicz

– regionalista, kronikarz, autor wie-
lu publikacji. 15 października ob-
chodził swoje 101 urodziny. Nadal
aktywnie działa społecznie i zawo-
dowo. Sporządził opis bibliograficz-
ny pokaźnego księgozbioru Klasz-
toru OO. Bernardynów w Leżajsku,
dzięki niemu wiele grup zorganizo-
wanych mogło zwiedzić klasztorną
bibliotekę. Swoją wiedzą wspoma-
ga studentów i osoby zainteresowa-
ne historią regionalną, przez lata
dzielił się swoimi wspomnieniami
w ramach lekcji szkolnych.

Tekst i zdjęcia: MZL
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Turniej odbył się 8 listopada
2017 r. w hali Sportowej Ośrodka
Wypoczynku i Rekreacji w Cmo-
lasie, w pow. kolbuszowskim. Ko-
lejne miejsca zajęły: KM PSP
w Przemyślu (2), KP PSP w Jaśle
(3), KM PSP w Rzeszowie (4),
KM PSP w Krośnie (5) i KP PSP
w Kolbuszowej (6).

Droga do rozgrywek finałowych
poprzedzona była zwycięstwem
w turnieju eliminacyjnym, który
odbył się 27 października 2017 r.
w hali sportowej Zespołu Szkół
Technicznych im. T. Kościuszki
w Leżajsku. Reprezentacja KP PSP
w Leżajsku pokonała wówczas dru-
żyny z komend powiatowych w Sta-
lowej Woli, Lesku i Strzyżowie.

Dodatkowo leżajscy strażacy
odnieśli indywidualne sukcesy w
mistrzostwach. Królem strzelców

został str. Piotr Młynarczyk, zdo-
bywając 7 goli, zaś najwszech-
stronniejszym zawodnikiem wy-
brano st. sekc. Andrzeja Błotnie-
go.

Reprezentacja KP PSP w Leżaj-
sku wystąpiła w składzie: st. kpt.
Tomasz Leja, mł. asp. Piotr Gon-
dek, mł. asp. Daniel Pytel, st. sekc.

Na zawody przyjechało prawie
150 osób z całej Polski i rywalizo-
wało w pokonaniu tras na mapach
przygotowanych przez Gabrielę
Chmiel, Igę Chmiel, Jakuba Do-
mańskiego, Dawida Paula, An-
drzeja Kusiaka i Mateusza Mich-
nę. Jak zwykle przyjaciele i sym-
patycy Klubu Turystycznego
„Przygoda” nie zawiedli i impre-
za zbiera pozytywne recenzje śro-
dowisk turystycznych. Bazą zawo-
dów po raz pierwszy była Szkoła
Podstawowa im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Nowej Sarzynie.

Jak na mały jubileusz przystało
etapy dzienne odbyły się na tere-
nie leśnym Budzyń, co było ukło-
nem w stronę pierwszej edycji za-
wodów, która odbyła się tam 10
lat temu. Uczestnicy idąc na etap
nocny, otrzymywali kubek z na-
drukowaną mapą, co stanowiło

nie lada wyzwanie dla startują-
cych. Byli z nami jak zawsze nie-
zawodni nauczyciele oraz ci sami,
równie niezawodni sponsorzy:
Urząd Miasta i Gminy w Nowej
Sarzynie, Powiat Leżajski, San
Tech Krzysztof Ożóg, Agencja
Reklamy Ekspresja Tomasz Berc.
Patronat nad imprezą objął Poseł
na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta
Leżajski Marek Śliż i Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
Andrzej Rychel. Po 24 godzinach
rywalizacji w niedzielę rano na-
grody i puchary dla najlepszych
wręczali Poseł na Sejm RP Jerzy
Paul i Członek Zarządu Powiatu
Leżajskiego Lucjan Czenczek.
Więcej na temat zawodów na profilu
facebookowym www.facebook.com/

BudzynMnO lub na naszej stronie
www.skgk.pl.

Klub Turystyczny PRZYGODA

10 lat Budzynia!
Tegoroczny Budzyń z powodzeniem można nazwać inicja-
tywą obywatelską. Nie odbyłby się, gdyby nie upór
wieloletnich „budowniczych” (dziś licealistów i stu-
dentów), którzy nie wyobrażali sobie roku bez tej
imprezy.

Kategoria TD (szkoły podstawowe)
� I miejsce – Agata Jakubowska, Julia Indycka (SP Jelna)
� II miejsce – Jan Kuźniar, Michał Wittich, Kacper Hawer, Kacper Kutyła (SP Nowa

Sarzyna)
� III miejsce – Bartłomiej Piechowski, Michał Kamieniak (SP Wola Zarczycka)

Kategoria TM (gimnazja)
� I miejsce – Marzena Łukaszewska, Renata Zielińska (KT Przygoda)
� II miejsce – Gabriel Cebula, Damian Bigas (KT Przygoda)
� III miejsce – Szymon Paszek, Maciej Czechowicz (KT Przygoda)

Kategoria TJ (szkoły średnie)
� I miejsce – Jakub Zieliński (KKT Salamandra)
� II miejsce – Patrycja Kubasiewicz, Kamil Kłos (KInO InOwcy Łętownia/LO Chrobry)
� III miejsce – Marcin Szewczyk, Michał Kuraś (KInO InOwcy Łętownia)

Kategoria TS (seniorzy)
� I miejsce – Robert Chruślak, Mariusz Góraj (KInO Skróty Radom)
� II miejsce – Andrzej Rybski, Grzegorz Łach (SKKT Ustrzyki Dolne/Nowa Sarzyna)
� III miejsce – Katarzyna Marek, Mirosław Marek (InOManiak Nowa Dęba)

Uczestnicy jubileuszowego marszu
w trakcie przygotowań

Stra¿acy z KP PSP w Le¿ajsku najlepsi

w województwie podkarpackim w futsalu

Strażacy z Komendy Powia-
towej Państwowej Straży
Pożarnej w Leżajsku zwy-
ciężyli w turnieju fina-
łowym XIX Mistrzostw Wo-
jewództwa Podkarpackiego
Strażaków PSP w Futsalu,
zdobywając po raz pierw-
szy w historii leżajskiej
komendy mistrzostwo woje-
wództwa w tej konkurencji.

Andrzej Błotni, sekc. Andrzej Pa-
szek, sekc. Marek Baj, sekc. Grze-
gorz Sobota, sekc. Damian Żu-
czek, st. str. Andrzej Sobota, st.
str. Piotr Kruk, str. Piotr Młynar-
czyk. Kierownikiem drużyny jest
mł. bryg. Robert Krajewski.

mł. bryg. W. Długosz

Zwycięska drużyna leżajskiej komendy PSP Fot. KP PSP Kolbuszowa

WWWWW yniki meczów turyniki meczów turyniki meczów turyniki meczów turyniki meczów turnieju fnieju fnieju fnieju fnieju finałowego:inałowego:inałowego:inałowego:inałowego:
KP PSP Leżajsk – KM PSP Rzeszów (4:4)
KP PSP Kolbuszowa – KM PSP Przemyśl (O:4)
KP PSP Leżajsk – KM PSP Krosno (6:1)
KP PSP Jasło – KP PSP Kolbuszowa (2:2)
KM PSP Rzeszów – KM PSP Krosno (3:2)
KM PSP Przemyśl – KP PSP Jasło (2:2)
KP PSP Leżajsk – KM PSP Jasło (6:O)
KM PSP Przemyśl – KM PSP Rzeszów (2:1)
KM PSP Krosno – KP PSP Kolbuszowa (1:1)
KP PSP Jasło – KM PSP Rzeszów (1:O)
KP PSP Leżajsk – KM PSP Przemyśl (3:1)

Skrócone wyniki Marszu na Orientację:
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Do hali widowiskowo-sporto-
wej powiatu rzeszowskiego zje-
chało kilkadziesiąt drużyn z całe-
go świata. Była to pierwsza tego
typu impreza (WKB) w Polsce.
Dwudniowe zawody rozgrywane
były w ponad 40 kategoriach kata
i kumite, zaś uczestnikami były
zarówno kobiety, jak i mężczyźni,
dziewczynki i chłopcy. W zawo-

dach udział wzięło aż 425 zawod-
ników z Rumunii, Ukrainy, Bia-
łorusi, Węgier, Słowacji, Łotwy,
Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Szwe-
cji, Rosji, Grecji, Azerbejdżanu,
Algierii, Nepalu, Iranu i oczywi-
ście z Polski.

Pierwszy dzień mistrzostw po-
święcony był seniorom, oldboyom
oraz juniorom, w kategoriach wie-

Zostały ogłoszone wyniki roz-
grywek i rozdano pamiątkowe pu-
chary oraz nagrody dla wszystkich
drużyn biorących udział w zmaga-
niach sportowych. Podczas spo-
tkania, które poprowadziła Dy-
rektor Ośrodka Kultury w Grodzi-
sku Dolnym Katarzyna Mach-
Wawrzaszek, puchary dla zwycięz-
ców oraz cenne nagrody i dyplo-
my dla pozostałych uczestników
rozgrywek wręczali: Wicestarosta
Leżajski Zdzisław Leśko, z-ca
Wójta Gminy w Grodzisku Dol-
nym Arkadiusz Telka, w imieniu
Wójta Gminy Leżajsk Zdzisław
Janeczko oraz w imieniu organi-
zatora letnich rozgrywek powia-
towych 2017 – Prezes Powiatowe-
go Zrzeszenia Zespołów Sporto-
wych w Leżajsku Zbigniew Śliwa.

Sekretarz PZZS w Leżajsku
Józef Miś przybliżył historię mło-
dzieżowych spotkań piłkarskich
oraz przedstawił plany ich orga-
nizacji na najbliższą przyszłość.

Rozgrywki w piłce nożnej dziew-
cząt i chłopców w ramach Ligi Po-
wiatowej to kontynuacja kolejnych
edycji tego cyklu imprez prowadzo-
nych z powodzeniem od 2001 r.

W sezonie 2017 do udziału w roz-
grywkach zostało zgłoszonych 21
drużyn dziewcząt i chłopców (ju-
niorki – 6 drużyn, młodzicy – 8 dru-
żyn, trampkarze – 7 drużyn), ponad
300 zawodników i zawodniczek.

Rozgrywki już tradycyjnie były
zorganizowane przez Powiatowe
Zrzeszenie Zespołów Sportowych
w Leżajsku oraz Ośrodek Kultu-
ry w Grodzisku Dolnym przy
wsparciu finansowym Powiatu
Leżajskiego oraz Gminy Grodzi-
sko Dolne.

Zarząd Powiatowego Zrzesze-
nia Zespołów Sportowych w Leżaj-
sku składa serdeczne podziękowa-

kowych 14-15 i 16-17 lat, w kata
i kumie. Następnego dnia rywali-
zowali ze sobą juniorzy w prze-
dziale wiekowym 12-13 lat oraz
dzieci 8-9 i 10-11 lat.

Wyśmienicie zaprezentowali się
podopieczni sensei Dariusza Bur-
dy, którzy zajęli wysokie miejsca
zarówno w kata, jak i kumite.

Turniej został objęty honorowym
patronatem Ambasady Japonii
w Polsce, Wojewody Podkarpackie-
go, Marszałka Województwa i Sta-
rosty Rzeszowskiego. Zaś patronat
medialny objęła TVP Rzeszów,
Polskie Radio Rzeszów, Nowiny
Gazeta Codzienna, Nowiny24 oraz
portale Karate Kontaktowe.pl i Ky-
okushinKarate.com.ua. Transmisje
na żywo zapewniła TV Rzeszów.

Organizatorem mistrzostw była
federacja World Kyokushin Budo-
kai POLAND (Leżajski Klub Ky-
okushin Karate i Klub Sportowy
Prestige Rzeszów).

Wszystkim zwycięzcom gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.
Podziękowania kierujemy również
do wszystkich, którzy przyczynili
się do zorganizowania i sprawne-
go przebiegu mistrzostw t.j. współ-
organizatorom (Powiat Rzeszow-
ski, AZS Rzeszów), działaczom,
sędziom, obsłudze medycznej,
sympatykom i licznej publiczności.

LKKK

Wagowe Mistrzostwa Europy Kyokushin Karate w Rzeszowie
Za nami wielkie widowisko.
W dniach 14-15 października
br. odbyły się Wagowe Mi-
strzostwa Europy Kyokushin
Karate organizacji World Ky-
okushin Budokai (WKB).

W kategorii KW kategorii KW kategorii KW kategorii KW kategorii KUMITEUMITEUMITEUMITEUMITE na podium stanęli:
Zielińska Magdalena – złoto
Oliwia Wojtas – – – – – złoto
Kondeusz Natalia – srebro
Siwiec Patryk – srebro
Ner Mateusz – srebro
Kacper Potaczała – srebro
Żak Julia – brąz
Szczuka Anna – brąz
Mendyk Agnieszka – brąz

W kategorii KW kategorii KW kategorii KW kategorii KW kategorii KAAAAATTTTTA:A:A:A:A:
Wojtas Oliwia – srebro
Kondeusz Natalia – brąz

Podsumowanie m³odzie¿owych rozgrywek

pi³karskich w powiecie – sezon 2017

ZwZwZwZwZwycięzcy poszczególnych kategoriiycięzcy poszczególnych kategoriiycięzcy poszczególnych kategoriiycięzcy poszczególnych kategoriiycięzcy poszczególnych kategorii
w rw rw rw rw ramach ramach ramach ramach ramach rozgrozgrozgrozgrozgrywek Ligi Powiatowej 2O17:ywek Ligi Powiatowej 2O17:ywek Ligi Powiatowej 2O17:ywek Ligi Powiatowej 2O17:ywek Ligi Powiatowej 2O17:

TTTTTrrrrrampkarze:ampkarze:ampkarze:ampkarze:ampkarze:
1. „Sparta” Leżajsk
2. „Francesco” Jelna
3. LKS „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne

Młodzicy:Młodzicy:Młodzicy:Młodzicy:Młodzicy:
1. ULKS „Maraton” Giedlarowa
2. UKS „Lotnik” Wierzawice
3. LKS  „Azalia” Brzóza Królewska

Juniorki:Juniorki:Juniorki:Juniorki:Juniorki:
1. LKS „Grodziszczanka II” Grodzisko Dolne
2. LKS „Grodziszczanka I” Grodzisko Dolne
3. LKS  Brzyska Wola
Ponadto w rPonadto w rPonadto w rPonadto w rPonadto w rozgrozgrozgrozgrozgrywkach gościnnie brywkach gościnnie brywkach gościnnie brywkach gościnnie brywkach gościnnie brałyałyałyałyały
udział drużyny: udział drużyny: udział drużyny: udział drużyny: udział drużyny: GKS Majdan Sieniawski, KS
„Korona” Jarosław, „Aleksandria” Aleksandrów

19 października 2017 r. w auli Muzeum Ziemi Leżajskiej nastąpiło podsumowanie młodzieżowych rozgrywek
w piłce nożnej dziewcząt i chłopców w ramach Ligii Powiatowej – sezon 2017.

nia Staroście Leżajskiemu Marko-
wi Śliżowi za objęcie patronatu nad
rozgrywkami powiatowymi oraz
przekazanie środków na ich reali-
zację i zakup nagród. Dziękujemy
również Dyrektorowi Ośrodka
Kultury w Grodzisku Dolnym Ka-
tarzynie Mach-Wawrzaszek oraz
zastępcy Wójta Gminy Grodzisko
Dolne Arkadiuszowi Telce za
współpracę w przeprowadzeniu
rozgrywek piłkarskich i tym wszyst-
kim, którzy poświęcili swój czas,
wiedzę oraz zaangażowanie w celu
sprawnego przeprowadzenia spor-
towych zmagań piłkarskich.

Zbigniew Śliwa
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Podróż 54

Kazachstan. Z czym kojarzy
nam się to Państwo? Z ogromną
przestrzenią ciągnącą się tysiąca-
mi kilometrów, ze stepami, jurta-
mi, wiejskimi chatami i posępny-
mi blokowiskami pamiętającymi
czasy ZSRR. Kazachstan – nie-
ludzka ziemia. Tak mówiły o tym
miejscu tysiące ludzi zsyłanych tu
począwszy od lat 30. XX wieku:
Niemców, Polaków, Ukraińców.
Części z nich udało się powrócić
po latach tęsknoty w rodzinne
strony, ale wielu na zawsze pozo-
stało na kazachskich stepach.
Większość mieszka tu nadal, two-
rząc wraz z Kazachami wieloet-
niczne społeczeństwo, wśród nich
blisko 100-tysięczna polonia. Wie-
lu Polakom właśnie z nimi koja-
rzy się Kazachstan. Zesłańcy, ka-
torga, step, czasem jeszcze poli-
gon atomowy i kosmodrom Baj-
konur. Tymczasem młode poko-
lenie zupełnie inaczej postrzega
Kazachstan i ocenia przez pry-
zmat narodowej reprezentacji,
która w ramach eliminacji Mi-
strzostw Świata w Piłce Nożnej
niespodziewanie zremisowała
z naszymi orłami, światowej wy-
stawy Expo 2017, o którą od wie-
lu lat stara się Wrocław, czy wresz-
cie Zimowej Uniwersjady Ałmaty
2017. Jak widać, Kazachstan to
kraj, który na nowo chce zbudo-
wać swoją tożsamość. Zmiany wi-
dać na każdym kroku. Przemie-
rzając kraj, można dostrzec wylud-
niające się wsie północy, kwitną-
ce południe i wielkie zmiany
w środkowej części kraju.

Skąd tak zmiana?  Kraj ma już
za sobą zapaść gospodarczą, któ-
ra nastąpiła po odłączeniu się od
Związku Radzieckiego oraz głę-
boką restrukturyzację gospodarki
i finansów. Bogaty w surowce Ka-
zachstan – na swoim terenie posia-
da niemal wszystkie pierwiastki
z tablicy Mendelejewa i ropę – naj-
większe państwo Azji Środkowej,
stał się dzisiaj jednym z najbardziej
atrakcyjnych krajów do robienia
biznesu. A dla nas to egzotyka
z szeroko otwartymi drzwiami, do

Kazachstan

Absurdalna

stolica

– Astana

której nie dotarła jeszcze masowa
turystyka. Tanie linie lotnicze, brak
wiz i rozsądne ceny. Czego można
oczekiwać więcej!

Pomimo otwarcia bezpośred-
nich połączeń lotniczych z War-
szawy, my wylatujemy z Budapesz-
tu korzystając z promocji tanich
linii lotniczych. Jak większość tu-
rystów – choć jeszcze nielicznych
– mamy jedną możliwość docelo-
wego miejsca lądowania – to port
lotniczy Astana.

Północ. Cztery godziny lotu za
nami. Już nie mogę się doczekać
końca podniebnej podróży.
W duchu przeklinam tanie linie
lotnicze które w przemyślny spo-
sób potrafią wymusić od pasaże-
rów dodatkowe opłaty. Pomijam
już chwyty stosowane przy zaku-
pie biletów, o których niedługo po-
staram się napisać. Kiedy jednak
kupimy najtańszą opcję biletu,
możemy być pewni że będziemy
siedzieć w najmniej atrakcyjnych
miejscach. Na środkowych fote-

lach, czy na końcu samolotu tuż
przy toalecie. I tak się stało. Przez
ponad 4 godziny byłem wciśnięty
pomiędzy dwóch słusznej postury
mężczyzn, przytulając łokcie do
ciała, próbując załamać czaso-
przestrzeń i zasnąć – choć na chwi-
lę.  Niestety mężczyzna obok był
szybszy – wchodząc na gardłowa
nutę, co chwilę opierał głowę
o moje ramię. W końcu wpadam
na genialny w tej sytuacji pomysł.
Otwieram stolik i opieram o nie-
go głowę. W pozycji embrionalnej
znika pół godziny lotu. Nagle jak-
że oczekiwana informacja. Pod-
chodzimy do lądowania. Niestety
drugi współpasażer zasłonił całe
okno wpatrując się w światła Asta-
ny. Lądujemy. Kiedy samolot do-
tyka pasa startowego, wszyscy bły-
skawicznie podnoszą się z foteli,
ubierają swetry, kurtki i czapki.
Z uśmiechem spoglądamy na sie-
bie. Przecież jest sierpień, środek
lata. Przezornie softshell i polaro-
wa czapeczka zawsze jadą ze mną.

Wychodząc z samolotu przeko-
nujemy się na własnej skórze gdzie
jesteśmy. Astana wita nas chłod-
nym wiatrem, wiejącym z otacza-
jącego miasto stepu. Temperatu-
ra w Astanie spada w ciągu dość
długiej i mroźnej zimy do -40 stop-
ni Celsjusza. Miejscowi mówią:
zimą wystarczy tu splunąć, a ślina
nie dotrze do ziemi. Teraz jest sto-
pień powyżej zera. W lecie dzien-
ne wahania temperatur dochodzą
do 30 stopni. Tak więc, z nadzieją
patrzymy na jutrzejszy dzień.

Z lotniska odbiera nas gospo-
darz mieszkania, które wynajęli-
śmy. Z niedowierzaniem patrzy-
my przez zaparowane szyby. Sze-
rokie arterie rozświetlają, koloro-
we dekoracje związane z światową
wystawą EXPO 2017. Jest i impo-
nujący napis – I love Astana. Za-
trzymujemy się na osiedlu, w ni-
czym nieprzypominającym post-
sowieckiego budownictwa. Miesz-
kanie na ósmym piętrze to kon-
glomerat nowoczesności z typową
wschodnią tradycją. Są błyszczą-
ce tapety, grube kolorowe narzu-
ty i wzorzyste dywany. Nie mogło
zabraknąć efektownych żyrando-
li i budowlanych niedoróbek.

Po kilku godzinach spania czas
opuścić mieszkanie. Korzystając
z uprzejmości gospodarza zosta-
wiamy plecaki w jego biurze znaj-
dującym się na parterze bloku.
Wychodzimy na zewnątrz. Słońce
świeci, ale jest przenikliwie zim-
no. Dzieciaki maszerują do szko-
ły w zimowych kurtkach. Zapina-
my szczelnie ubrania i ruszamy
przed siebie. Przed nami rozległa
jałowa przestrzeń – prawdopo-
dobnie już niedługo powstaną tu
nowe bloki – a w oddali szklane
wieżowce i złote kopuły meczetu.
Dochodzimy do głównej, repre-
zentacyjnej ulicy miasta – Bulwar
Nurzhol. Bulwar prowadzi od
Chan-Szatyr, gdzie rozpoczynamy
naszą wędrówkę, do Pałacu Pre-
zydenckiego.

Historia Astany jako stolicy Ka-
zachstanu rozpoczęła się 10 grud-
nia 1997 roku, kiedy to po odzy-
skaniu niepodległości prezydent
Nursułtan Nazarbajew zapewne
doszedł do wniosku, że potrzebu-

Symbol Astany - Wieża Bajterek

Złoty odcisk dłoni prezydenta
Nazarbajewa

Oficjalny podarek sułtana Kataru dla prezydenta Nazarbajewa
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www.niezwyklyswiat.com

Tekst, zdjęcia
Ireneusz Wołek

niezwykly swiat
kazachstan

je odpowiedniej siedziby i oprawy.
Przeniósł więc stolicę kraju z Ał-
maty do Astany. Od tego czasu
Astana stała się jednym z najwięk-
szych na świecie placów budowy,
finansowanym głównie dzięki zy-
skom z eksportu ropy naftowej
i gazu ziemnego. Do budowy mia-
sta zaangażowano najlepszych ar-
chitektów, którzy przez pryzmat
daleko posuniętej symboliki mo-
gli dać upust swojej fantazji.

Przed nami największy namiot
świata. Chan Szatyr, czyli Namiot
Chana zaprojektowany przez słyn-
nego brytyjskiego architekta Nor-
mana Fostera. Konstrukcja wzno-
si się na wysokość 150 metrów,
a jej okrągła podstawa ma 200 me-
trów średnicy. Całość pokryta jest
specjalną przeźroczystą folią, co
daje szczególnie piękny efekt gdy
po zmroku namiot jest podświe-
tlony od wewnątrz. W środku, na
powierzchni 23 tys. metrów kwa-
dratowych, mieści się największe
w Azji Środkowej centrum roz-
rywkowo-handlowe. Znajdują się
tam: sklepy, biura, restauracje,
kino, spa, sale koncertowe, ogród
botaniczny, parking na 700 samo-
chodów, park rozrywki z polem do
minigolfa i aquapark ze sztuczną
plażą, na którą piasek sprowadzo-
no specjalnie z Malediwów. Znaj-
dziemy tu towary renomowanych,
światowych  firm. Ceny również
światowe. Opuszczając namiot
musimy zmierzyć się z rozległą
przestrzenią Parku Zakochanych
(Lovers Park), który zamyka im-
ponujący, łukowo wygięty budy-
nek firmy naftowo-gazowniczej

KazMunaiGas w kształcie bramy.
Już w przejściu podziemnym mo-
żemy zagrać miłosną serenadę na
zdezelowanym pianinie i obejrzeć
serca w setkach graficznych wa-
riantów. Obowiązkowym punk-
tem placu jest fotka na ławce za-
kochanych i muśnięcie dłonią spi-
żowej pary, od której wziął nazwę
plac. To ulubione miejsce miesz-
kańców. Tutaj często odbywają się
ceremonie weselne i sesje zdjęcio-
we. Obok budynek Opery Naro-
dowej, którego fasada może moc-
no mylić. Budynek swoją formą
nawiązuje do czasów kiedy po-
wstawały słynne opery Europy,
choć powstał dopiero w 2013 roku.

Po przekroczeniu bramy, przed
nami rozpościera się kolejna pa-
norama, pełna szklanych wieżow-
ców, współczesnych rzeźb, cen-
trów handlowych i monumental-
nych budynków administracji pań-
stwowej. Nagle głos muezina
zwraca naszą uwagę. Skręcamy
w stronę Hazrat Sultan Mosque.
Meczet widoczny jest z daleka za
sprawą złotej kopuły, wznoszącej
się na wysokości 40 metrów i oto-
czonej przez cztery 64-metrowe
minarety. Liczby te nie są przypad-
kowe, pierwsza oznacza wiek
Mahometa, w którym doznał ob-
jawień, druga to wiek Proroka
w chwili śmierci. Meczet powstał
w 2005 roku i jest oficjalnym po-
darkiem sułtana Kataru dla pre-
zydenta Nazarbajewa. Obecnie to
największy meczet w centralnej
Azji. Przechodzimy przez rozległy
dziedziniec, na którym rozściela-
ne są olbrzymie dywany. Pozosta-

wiając buty na drewnianych rega-
łach, boso wchodzimy do wnętrza,
które może pomieścić 5000 wier-
nych. Rozległą biało-błękitną
przestrzeń wypełnia modlitwa.
Klasyczny islamski styl architekto-
niczny cudownie łączy się ze zdob-
nictwem Kazachstanu. Meczet ten
to coś więcej niż miejsce modlitwy.
Tutaj znajduje się pralnia, sale do
rytuałów weselnych, sale do czy-
tania Koranu i do zajęć edukacyj-
nych. Przysiadamy pod ścianą,
obserwując tutejsze zwyczaje. Pa-
nuje tu dość swobodna atmosfe-
ra. Część wiernych w skupieniu
modli się, inni sprawiają wrażenie
jakby wpadli tu na chwilę, a jesz-
cze inni z zaciekawieniem spoglą-
dają na nas. A my, dyskretnie ro-
bimy kilka zdjęć i kręcimy kolejne
minuty filmu.

Wracamy na rozległą przestrzeń
bulwaru. Zatrzymujemy się przy
symbolicznych postaciach  nawią-
zujących kolorystyką i symbolami
do państw uczestniczących w Expo
2017.

A to już symbol współczesnej
Astany. Wieża Bajterek, wzniesio-
na celem upamiętnienia historycz-
nego momentu przeniesienia sto-
licy kraju do tego właśnie miasta.
Bajterek w języku kazachskim
oznacza „wysoką topolę”. I tu nie
obeszło się bez symboliki. Nazwa
oraz kształt wieży nawiązuje do
mitu o powstaniu świata według
którego ptak szczęścia złożył jajo
między gałęziami topoli, drzewa
życia, które podtrzymywało sklepie-
nie nieba i tak powstało słońce.
Wieża Bajterek zwieńczona jest

złocistą kulą, mającą wyobrażać
słońce wschodzące nad światem.
Zagłębiając się w podziemia wie-
ży wchodzimy do środka. Tutaj ni-
czym na lotnisku przechodzimy
kontrolę osobistą. Potem obo-
wiązkowa wizyta w skromnym mu-
zeum i niespodziewane spotkanie.
Po raz kolejny zauważamy niewy-
sokiego mężczyznę w przydługim
prochowcu i przyciasnym kapelu-
szu, który zawsze jest w pobliżu
nas. Postanawiamy się z nim przy-
witać i zrobić sobie wspólne zdję-
cie. Reakcja jest błyskawiczna –
niczym tajemniczy Don Pedro
z bajki Porwanie Baltazara Gąbki,
mężczyzna znika za marmurowy-
mi ścianami. Przypadek? Kupuje-
my bilety i wjeżdżamy na górę, po
czym wchodzimy do wnętrza zło-
tej kuli, gdzie znajduje się dwupo-
ziomowy taras widokowy. Jeżeli
ktoś ma jeszcze mało symboli, tu-
taj znajdzie ich mnóstwo. Klakie-
rzy prezydenta przeszli sami sie-
bie. Wieża ma wysokość 97 me-
trów, nawiązując do daty przenie-
sienia stolicy w 1997 roku. A na
górnym tarasie jest hit tego mia-
sta – pozłacany odcisk dłoni Pre-
zydenta Nazarbajewa. Podobno
ma moc spełniania życzeń - wy-
starczy przyłożyć dłoń i je pomy-
śleć.

cdn.

Park zakochanych Bulwar Nurzhol
Biurowiec firmy naftowo-gazowniczej.
W tle Chan Szatyr

Chan Szatyr - największy namiot świata Wnętrze Chan Szatyr Polski akcent na Expo 2017
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Program „Za ¿yciem” w obszarze rynku pracy

Jednym z priorytetów Pro-
gramu Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
kompleksowego wsparcia dla
rodzin „Za życiem” jest
wsparcie w obszarze rynku
pracy, realizowane przez
urzędy pracy.

Rozwiązania w zakresie aktywi-
zacji zawodowej opiekunów osób
niepełnosprawnych poprzez
wprowadzenie korzystniejszych
warunków dla przedsiębiorców
zatrudniających opiekunów osób
niepełnosprawnych.

Zrefundowanie podmiotowi kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowi-
ska pracy utworzonego dla opiekuna
osoby niepełnosprawnej. Przewidzia-
ne preferencyjne warunki: możli-
wość zatrudnienia osoby co naj-
mniej w połowie wymiaru czasu
pracy – wysokość refundacji jak
przy warunkach ogólnych, pro-
porcjonalnie do części etatu.

Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, w tym na
pokrycie kosztów pomocy prawnej,
konsultacji i doradztwa związanych z
podjęciem tej działalności, w wysoko-
ści określonej w umowie, nie wyższej
jednak niż 6-krotnej wysokości prze-
ciętnego wynagrodzenia. Przewidzia-
ne preferencyjne warunki: zwrot
jednorazowych środków z Fundu-
szu Pracy otrzymanych na podję-
cie działalności gospodarczej pro-
porcjonalnie do okresu jaki pozo-
stał do 12 miesięcy prowadzenia
działalności gospodarczej, jeżeli
działalność gospodarcza była pro-
wadzona przez okres krótszy niż
12 miesięcy, bez odsetek.

– osoby uczestniczące w progra-
mach ośrodków pomocy spo-
łecznej, jeżeli podjęły uczestnic-
two w formach w wyniku skie-
rowania powiatowego urzędu
pracy na podstawie art. 50 ust.
2 ustawy o promocji zatrudnie-
nia.
Poszukujący pracy niepozostający w

zatrudnieniu lub niewykonujący innej
pracy zarobkowej będący opiekunem
osoby niepełnosprawnej, z wyłącze-
niem opiekunów osoby niepełno-
sprawnej pobierających świadcze-
nie pielęgnacyjne lub specjalny
zasiłek opiekuńczy na podstawie
przepisów o świadczeniach ro-
dzinnych lub zasiłek dla opieku-
na na podstawie przepisów o usta-
leniu i wypłacie zasiłków dla opie-
kunów może korzystać na zasa-
dach takich jak bezrobotny m.in.
z następujących instrumentów
rynku pracy: szkolenia, staże, pra-
ce interwencyjne, studia podyplo-
mowe.

Wsparcie to dedykowane jest ro-
dzinom borykającym się z proble-
mami związanymi z niepełno-
sprawnością jednego z jej człon-
ków. Formy pomocy kierowane są
do opiekunów osoby niepełno-
sprawnej (pomoc w domu w ra-
mach prac społecznie użytecznych)
oraz opiekunów osoby niepełno-
sprawnej bezrobotnych lub poszu-
kujących pracy nie pozostających
w zatrudnieniu z wyłączeniem
opiekunów osoby niepełnospraw-
nej pobierających świadczenie pie-
lęgnacyjne lub specjalny zasiłek
opiekuńczy na podstawie przepi-
sów o świadczeniach rodzinnych
lub zasiłek dla opiekuna na pod-
stawie przepisów o ustaleniu i wy-
płacie zasiłków dla opiekunów.

Formy pomocy w programie „Za
życiem” realizowane są na znacz-
nie korzystniejszych warunkach
aniżeli stosowane wcześniej przez
urząd na ogólnych zasadach.

Brak warunku dotyczącego nie-
prowadzenia działalności przez
ostatnie 12 miesięcy; warunkiem
jest by w dniu złożenia wniosku nie
była prowadzona lub zawieszona
działalność gospodarcza.

„Pomoc w domu” w ramach prac spo-
łecznie użytecznych – jest formą po-
mocy świadczonej na rzecz opieku-
nów osoby niepełnosprawnej w re-
alizacji ich codziennych obowiąz-
ków domowych w wymiarze nie
więcej niż 10 godzin tygodniowo na
warunkach określonych na pozio-
mie ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy. Ze
wsparcia mogą korzystać członko-
wie rodziny, opiekujący się dziec-
kiem z orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwa-
łej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzysten-
cji oraz konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna dziec-
ka w procesie jego leczenia, reha-
bilitacji i edukacji lub osobą niepeł-
nosprawną ze znacznym stopniem
niepełnosprawności.
Osobami wykonującymi prace
społecznie użyteczne mogą być:
– osoby bezrobotne bez prawa do

zasiłku korzystających ze świad-
czeń z pomocy społecznej,

Poniżej przedstawiamy niektóre możliwości wsparcia
w ramach Programu.

Co to jest Ośrodek Interwencji
Kryzysowej?

Agata Markocka: Ośrodek, jak
sama nazwa wskazuje, jest miej-
scem, gdzie udzielane jest wspar-
cie i podejmowana interwencja w
sytuacji kryzysowej.

Kiedy można powiedzieć, że mamy do
czynienia z sytuacją kryzysową?

Grzegorz Stępniowski: Najpro-
ściej mówiąc – sytuacja kryzyso-
wa to każda sytuacja trudna,

z którą nie możemy poradzić so-
bie sami. Sytuacje takie mogą być
związane z problemami małżeń-
skimi, rodzinnymi, utratą kogoś
bliskiego, uzależnieniami, prze-
mocą domową, itp.

Agata Markocka: To sytuacje,
w których czujemy że tracimy
kontrolę nad własnym życiem.
Kiedy mówimy: „nie mam już
siły”, „wszystko się sypie”, „już
nie mogę tego wytrzymać”. Sy-
tuacje te powodują kryzys emo-

cjonalny, poczucie lęku. Czło-
wiek staje się bezbronny, pozba-
wiony kontrolowania sytuacji, a
często również i własnego zacho-
wania.

Co wtedy należy zrobić?
Grzegorz Stępniowski: Sercem

każdego kryzysu jest zmiana. Mo-
żemy zrobić wiele, aby wyjść z tej
sytuacji. W zależności od źródła
kryzysu, można to zrobić w dwoja-
ki sposób: albo wpłynąć na zmianę

Doœwiadczasz kryzysu – skorzystaj z pomocy

Są sytuacje, gdy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami, gdy nie dajemy rady, gdy czujemy, że potrzebu-
jemy czyjejś pomocy. Gdzie wtedy się zgłosić, co zrobić? Pomocą może być Ośrodek Interwencji Kryzysowej
prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Aby przybliżyć tę placówkę, przeprowadziliśmy rozmowę z osobami udzielającymi pomocy w Ośrodku:

Agatą Markocką – psychologiem oraz
Grzegorzem Stępniowskim – specjalistą psychoterapii uzależnień.

otaczającego środowiska, jeśli tam
jest źródło kryzysu, albo zmienić
coś w sobie. Najczęściej jednak
dobrze jest zrobić jedno i drugie.

A co, jeśli sami nie dajemy rady?
Agata Markocka: Wtedy najle-

piej zwrócić się o pomoc do kogoś,
kto tej pomocy może udzielić: do
osób bliskich lub skorzystać z po-
mocy specjalistów. W tym drugim
przypadku mamy właśnie do czy-
nienia z interwencją kryzysową.

Więcej informacji można uzyskać
w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Leżajsku.
Zapraszamy osoby spełniające

warunki do korzystania
z poszczególnych form pomocy.

bezrobotnego
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Ośrodek prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku przy ul. M.C.Skłodowskiej 8,
pracuje w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.30-17.00; we wtorek i piątek w godz. 7.30.15.30

Tel. 17 242 82 58 wew. 19, Telefon Zaufania: 17 240 13 00

Z jakimi najczęściej problemami
zwracają się osoby do Ośrodka
Interwencji Kryzysowej?

Agata Markocka: Tych proble-
mów jest bardzo wiele, najczęściej
jednak należą do nich: problemy
małżeńskie i rodzinne, problemy
wychowawcze, uzależnienia, prze-
moc w rodzinie.

Grzegorz Stępniowski: Ja zajmu-
ję się głównie problemami związa-
nymi z uzależnieniami i przemocą
w rodzinie i w tych sytuacjach
udzielam wsparcia, pracuję nad
zrozumieniem obecnej sytuacji i
informuję o możliwościach uzyska-
nia profesjonalnej pomocy, jeśli ist-
nieje taka potrzeba.

Na co mogą liczyć osoby zgłaszające
się?

Agata Markocka: Przede wszyst-
kim staramy się udzielić takiego
wsparcia, by doprowadzić do rów-
nowagi emocjonalnej i gotowości

do zmiany własnej sytuacji. Stara-
my się tak oddziaływać, by osoba
była w stanie ponownie prawidło-
wo funkcjonować. Nasza pomoc
jest wszechstronna, udzielają jej:
psycholodzy, specjaliści psychote-
rapii i profilaktyki uzależnień, pra-
cownik socjalny, radca prawny.
Ponadto w sytuacji zagrożenia spo-
wodowanego przemocą w rodzinie
możliwe jest skorzystanie z prowa-
dzonego przez Powiat Specjali-
stycznego Ośrodka Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie w No-
wej Sarzynie.

Jak można zgłosić się do Ośrodka?
Grzegorz Stępniowski: Można

przyjść osobiście bądź nawiązać
kontakt telefonicznie. Pomoc
może zostać udzielona bezpośred-
nio na miejscu lub w terminie do-
godnym dla osoby. Każdy zgłasza-
jący się ma zapewnioną całkowitą
dyskrecję.

Agata Markocka: W związku
z tym, iż osoby zgłaszają się z pro-
blemami bardzo osobistymi, często
intymnymi, staramy się zapewnić jak
najlepsze warunki swobodnej roz-
mowy. Dlatego w ostatnim czasie

przeorganizowaliśmy Ośrodek tak-
że pod kątem jego wyposażenia
i wyglądu, tak, by osoby czuły się nim
jako miejscu przyjaznym, nie wywo-
łującym kolejnych stresów.

PCPR

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
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