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Dofinansowanie dla Muzeum
Muzeum Ziemi Le-

żajskiej uzyskało w ra-
mach „Wspierania dzia-
łań Muzealnych” dofi-
nansowanie w kwocie
90.000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Łącznie z wkładem własnym przyznanym przez organizatora placów-
ki, którym jest Powiat Leżajski, kwota przeznaczona na inwestycję
wyniesie ponad 120.000,00 zł.

Dzięki niej Muzeum Ziemi Leżajskiej zmodernizuje stałą Ekspozy-
cję Historii Miasta i Regionu, która znajduje się w ofercie placówki.
Powyższa wystawa zlokalizowana jest na 164 m2 w budynku głównym
Muzeum. Jej modernizacja obejmie uporządkowanie wystawy według
przyjętego porządku tematycznego oraz przewiduje zakup m.in. pro-
fesjonalnych gablot, aluram, oświetlenia, zestawów projekcyjnych,
ekranów multimedialnych oraz wydruków wielkoformatowych.

Zmodernizowanie ekspozycji pozwoli na podniesienie jakości prze-
kazu treści wystawy dla odwiedzających leżajskie Muzeum.
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Podróż
Jeśli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa
wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku
żebyś nie tylko oczami ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi
i abyś całą skórą zmierzył się ze światem

Zaprzyjaźń się z Grekiem z Efezu Żydem z Aleksandrii
poprowadzą ciebie przez uśpione bazary
miasta traktatów kryptoportyki
tam nad wygasłym atanorem tablicą szmaragdową
kołyszą się Basileos Valens Zosima Geber Filalet
(złoto wyparowało mądrość pozostała)
przez uchyloną zasłonę Izydy
korytarze jak lustra oprawione w ciemność
milczące inicjacje i niewinne orgie
przez opuszczone sztolnie mitów i religii
dotrzecie do nagich bogów bez symboli
umarłych to jest wiecznych w cieniu swych potworów

Jeżeli już będziesz wiedział zamilcz swoją wiedzę
na nowo ucz się świata jak joński filozof
smakuj wodę i ogień powietrze i ziemię
bo one pozostaną gdy wszystko przeminie
i pozostanie podróż chociaż już nie twoja

Wtedy ojczyzna wyda ci się mała
kołyska łódka przywiązana do gałęzi włosem matki
kiedy wspomnisz jej imię nikt z tych przy ognisku
nie będzie wiedział za jaką leży górą
jakie rodzi drzewa
kiedy tak iście mało potrzeba jej czułości
powtarzaj przed zaśnięciem śmieszne dźwięki mowy
że - czy - się
uśmiechaj się przed zaśnięciem do ślepej ikony
do łopuchów potoku do steczki do łęgów
przeminął dom
jest obłok ponad światem

(…) Zbigniew Herbert
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W maju Zarząd spotkał się na
dwóch posiedzeniach, w trakcie
których m.in.

� dokonano zmian w budżetach
jednostek podległych Powiato-
wi;

� podjęto decyzję w sprawie prze-
kazania środków finansowych
na wkład własny do projektu
„Modernizacja Stałej Ekspozy-
cji Historii Miasta i Regionu
w Muzeum Ziemi Leżajskiej”;

� podjęto uchwały w sprawie za-
twierdzenia arkuszy organiza-
cyjnych szkół i Poradni Psycho-

Z PRAC ZARZ¥DU
POWIATU LE¯AJSKIEGO

logiczno-Pedagogicznej prowa-
dzonych przez Powiat;

�wprowadzono zmiany w budże-
cie Powiatu na 2017 r.;

� zapoznano się ze sprawozda-
niami z realizacji dotacji udzie-
lonych przez Powiat.
Zarząd Powiatu uczestniczył

również w wielu wydarzeniach
o charakterze kulturalnym, spor-
towym i społecznym odbywają-
cych się na terenie zarówno po-
wiatu, jak i województwa. Jednym
z najważniejszych tego typu wyda-
rzeń były obchody Dnia Samorzą-
du Terytorialnego w Rzeszowie,

Podczas spotkania radni
zapoznali się z:

- informacją o działalności
SPZOZ za rok 2016, którą
przedstawił zastępca dyrek-
tora SPZOZ ds. lecznictwa
Zbigniew Goch;

- informacją o działalności
Muzeum Ziemi Leżajskiej
przedstawioną w formie pre-
zentacji multimedialnej
przez dyrektora placówki
Jacka Kwiecińskiego;

- informacją o działaniach Po-
wiatowego Inspektoratu We-
terynarii przekazaną przez
Powiatowego Lekarza Wetery-
narii Krzysztofa Gajewskie-
go;

- informacją o realizacji za-
dań z zakresu kultury, pro-
mocji, współpracy międzyna-
rodowej oraz kultury fizycz-
nej i turystyki za rok 2016
zaprezentowaną przez zastęp-
cę Naczelnika Wydziału Edu-

31 maja o godz. 16.00 od-
była się XXLV sesja Rady
Powiatu Leżajskiego

kacji, Kultury, Zdrowia i Pro-
mocji Starostwa Powiatowe-
go w Leżajsku Katarzynę Ćwi-
kłę.

Ponadto dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej Leszek Solarz przedstawił rad-
nym ocenę stanu bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu leżajskiego
za rok 2016.

Na posiedzeniu radni podjęli
również uchwałę w sprawie wpro-
wadzenia zmian w budżecie Po-
wiatu na 2017 r., przyjęli sprawoz-
danie z Programu Współpracy
Powiatu Leżajskiego z organiza-
cjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego za rok
2016, a także wyrazili akceptację
dla sprawozdania Starosty z prac
Zarządu Powiatu w okresie mię-
dzysesyjnym.

NN

podczas których wręczana jest co-
rocznie Podkarpacka Nagroda Sa-
morządowa. Powiatowi leżajskie-
mu po raz pierwszy w historii jego
istnienia przyznano wyróżnienie.

Ponadto Starosta oraz Wicesta-
rosta przyjmowali mieszkańców
powiatu leżajskiego w sprawach
różnych.

NN

Majowa sesja
Rady Powiatu Le¿ajskiego
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Prace termomoder-
nizacyjne

Poprawa pogody sprzyja kolej-
nym etapom realizacji powiato-
wych inwestycji. W Zespole Szkół
Licealnych i w Zespole Szkół
Technicznych trwają prace termo-
modernizacyjne. Docieplono
przegrody zewnętrzne małej sali
gimnastycznej w ZSL i wymienio-
no okna, natomiast w budynku
K ZST wymieniono już instalację
centralnego ogrzewania.

Remonty dróg
Również prace przy remontach

dróg nabrały tempa. Na ukończe-
niu jest przebudowa drogi powia-
towej nr 1256R Sieniawa – Pisko-
rowice – Leżajsk. Odbiór drogi za-
planowano na koniec czerwca.
W trakcie realizacji jest przebudo-
wa drogi powiatowej nr 1238R
Łętownia – Hucisko – Maleniska
o długości 5,124 km w miejscowo-
ści Wola Zarczycka. Wsparcie in-
westycji w 63% pochodzi z PROW,
a pozostałą kwotę pokrywają pro-
porcjonalnie Powiat oraz Miasto
i Gmina Nowa Sarzyna. Dotych-
czas ukończono remont odcinka
od Huciska do Woli Zarczyckiej.
Zakończenie przebudowy przewi-
duje się w październiku. Na wrze-
sień zaplanowano rozpoczęcie ro-
bót budowlanych na drodze powia-
towej nr 1084R (Nowy Kamień) gr.
pow. – Łętownia – Sarzyna. Podpi-
sano już umowę z wykonawcą.
Zadanie realizowane będzie w sys-

Co nowego w inwestycjach?

Przebudowany fragment drogi powiatowej nr 1238R Łętownia – Hucisko – Maleniska

Droga powiatowa nr 1256R Sieniawa – Piskorowice – Leżajsk

temie „Zaprojektuj i Zbuduj”.
Obecnie trwa przygotowywanie
dokumentacji. Inwestycja w 85%
dofinansowana jest z RPO, zaś
resztę kwoty pokryją proporcjonal-
nie Powiat oraz Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna.

W systemie „Zaprojektuj i Zbu-
duj” zostanie również zrealizowa-
na przebudowa odcinków dróg
powiatowych nr 1274R, 1259R,
1275R w miejscowościach Choda-
czów i Laszczyny oraz odcinka
drogi powiatowej nr 1269R
w miejscowościach Opaleniska
i Zmysłówka oraz skrzyżowania

Prace termomodernizacyjne w ZSL
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dróg nr 1259R i 1275R. Na chwilę
obecną wyłoniono wykonawcę
i złożono odpowiednie dokumen-
ty w celu uzyskania pozwolenia na
rozpoczęcie robót budowlanych,
które zaplanowano na koniec
czerwca. Zadanie realizowane jest
przez Gminę Grodzisko Dolne
w ramach środków z PROW oraz
dotacji celowej przekazanej przez
Powiat Leżajski.

Aktualny stan mostu w Woli
Zarczyckiej niebawem przejdzie
do historii. Po uzyskaniu prome-
sy i przekazaniu środków z rezer-
wy subwencji ogólnej przez Mini-
sterstwo Rozwoju i Finansów
można było wykonać kolejny krok,
a jest nim postępowanie przetar-
gowe, którego termin rozstrzy-
gnięcia zaplanowano na koniec
czerwca. Inwestycja jest o wiele
mniejsza w stosunku do trwającej
przebudowy mostu w Rzuchowie,
jednak jej znaczenie dla mieszkań-
ców Woli Zarczyckiej jest bardzo
duże.

Przedszkole
w dworku

Realny rys zyskała również jed-
na z większych inwestycji kubatu-
rowych, wobec której oczekiwania
społeczne narastały od dawna.
Jest nią adaptacja dworku przy
ulicy Sandomierskiej na potrzeby
przedszkola dla dzieci niepełno-
sprawnych. Projekt adaptacji wy-
konany będzie ze środków wła-
snych, natomiast środki na jego
realizację pochodzić będą naj-
prawdopodobniej z Gminnego
Programu Rewitalizacji. Klasycy-
styczna budowla, pochodząca
z XVIII wieku, pełniła w trakcie
swojego istnienia rozmaite funk-
cje. Pierwotnie działała jako szpi-
tal i z takim też przeznaczeniem
została wybudowana. Następnie
mieściła się tam m.in. Krajowa

Szkoła Koszykarska, Publiczna
Szkoła Gospodarcza, Szkoła Mu-
zyczna i Szkoła Specjalna. Dwo-
rek od dawna nadawał się do ge-
neralnego remontu, a dzięki sta-
raniom Zarządu Powiatu nieba-
wem uda się go zrealizować.

W budynku powstaną m.in. sale
edukacyjne, zabaw, integracji sen-
sorycznej, gimnastyki korekcyjnej,
sala fizjoterapeutyczna, gabinety
specjalistyczne, pokój sypialny dla
dzieci, winda wewnętrzna, po-
mieszczenie do wydawania posił-
ków z niezbędnym zapleczem, po-
mieszczenia do pracy biurowej,
administracyjnej oraz gospodar-
czej. Obok dworku powstanie m.in.
plac zabaw, ogród sensoryczny, al-
tany i parking. W chwili przekaza-
nia „Kuriera” do składu, w drodze
zapytania ofertowego dotyczącego
wykonania dokumentacji projekto-
wej adaptacji dworku wyłoniono jej
wykonawcę.

Będzie aula
koncertowa

Szansę na wymarzoną od daw-
na inwestycję ma również Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Leżajsku. Jej siedziba przy
ulicy Mickiewicza sąsiaduje z po-
łożonymi na tyłach garażami, na-
leżącymi do Starostwa Powiato-
wego w Leżajsku, co uniemożli-
wiało szkole pole manewru w kwe-
stii jakiejkolwiek inwestycji kuba-
turowej.

- Jedną z rzeczy, o której marzy-
łem, kiedy objąłem stanowisko dy-
rektora szkoły, była sala koncerto-
wa, w której moglibyśmy zaprezen-
tować umiejętności naszych ucz-
niów, ponieważ sala, w której kon-
certują dzieci jest bardzo ciasna.
W ciągu roku szkolnego organizu-
jemy dużo koncertów, na które chęt-
nie przybywają rodzice i zaproszeni
goście. Rozrosła się nam również
impreza, którą organizujemy już od
dziesięciu lat. Mam na myśli Ogól-
nopolski Festiwal Muzyki Dawnej,
na który przyjeżdżają do nas zespo-
ły z całego kraju. Ze względu na ilość
uczestników musieliśmy korzystać
z sal dostępnych na terenie miasta,
a więc z auli leżajskiego Muzeum,
sali widowiskowej w Miejskim Cen-
trum Kultury oraz sali widowisko-

Droga powiatowa nr 1084R
(Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia
- Sarzyna (stan przed rozpoczęciem
przebudowy)

wej we Franciszkańskim Ośrodku
Kultury. Było to możliwe dzięki życz-
liwości i wielkiej woli współpracy
osób zarządzających wymienionymi
placówkami. Mimo wszystko powo-
duje to zawsze problemy organiza-
cyjne i sprawia trudność przede
wszystkim dzieciom. Powyższe czyn-
niki złożyły się na to, że zapotrzebo-
wanie na profesjonalną salę koncer-
tową wzrosło jeszcze bardziej, więc
coraz częściej spoglądałem w stro-
nę tych garaży. Jesienią ubiegłego
roku zapytałem starostę o to, czy jest
możliwe, aby znalazły się one w za-
rządzie szkoły. Na szczęście bardzo
chętnie przystał na mój pomysł. Po
kilku miesiącach wszystkie procedu-
ry urzędnicze zostały dopełnione,
a my uzyskaliśmy pozytywną opinię
w kwestii warunków zabudowy, więc
od 1 kwietnia garaże są już w zarzą-
dzie szkoły. Teraz kolejnym etapem
jest zdobycie środków na wykona-
nie dokumentacji projektowej i nie
ukrywam, że już stoję w kolejce do
Ministerstwa z odpowiednim wnio-
skiem. Po tylu latach starań, posia-
danie własnej auli koncertowej
wreszcie wyjdzie poza sferę marzeń
– powiedział w rozmowie z „Ku-
rierem” Stanisław Jaworski, dy-
rektor PSM.

NN

Garaże przekazane szkole muzycznej przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku

Dworek przy ul. Sandomierskiej
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Sfinalizowanie wyjazdu było
możliwe dzięki wspólnemu zaan-
gażowaniu Zarządu Powiatu Le-
żajskiego, który sfinansował zakup
wstążek oraz dyrektora i Rady
Rodziców ZSL.

Cmentarz Obrońców Lwowa
nazywany jest również Cmenta-
rzem Orląt Lwowskich z uwagi na
fakt, że większość ze spoczywają-
cych tam żołnierzy to tzw. Orlęta

27 kwietnia 2017 r. z ini-
cjatywy Stanisława Słycha-
na Prezesa Towarzystwa
Przyjaciół Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich,
młodzież z Zespołu Szkół
Licealnych im. Bolesława
Chrobrego w Leżajsku wraz
z wychowawcami, przybyła
na Cmentarz Obrońców Lwo-
wa, aby udekorować biało-
czerwonymi wstążkami 2896
grobów.

Lwowskie, czyli młodzież szkół
średnich, wyższych oraz inteligen-
cja, którzy oddali życie w heroicz-
nej walce podczas obrony Lwowa
w 1918 r. Stanowi on odrębną część
Cmentarza Łyczakowskiego. Po
włączeniu Lwowa do ZSRR
w 1945 r. groby na Cmentarzu Or-

Istniejący od 2001 r. Warsztat
Terapii Zajęciowej przy Caritas
Archidiecezji Przemyskiej Od-
dział Leżajsk jest jedną z najbar-
dziej wszechstronnych placówek
na terenie powiatu leżajskiego,
pod względem realizowanych za-
dań w zakresie rehabilitacji spo-
łecznej oraz zawodowej osób
z niepełnosprawnością ruchową
i intelektualną. Aby zadania były
wykonywane na najwyższym po-
ziomie niezbędne stało się stwo-
rzenie odpowiedniego zaplecza
lokalowo-sprzętowego, co dopie-
ro niedawno udało się osiągnąć.
Dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Państwowego Funduszu Re-
habilitacyjnego Osób Niepełno-
sprawnych oraz środków z Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpac-
kiego dokonano rozbudowy i re-
montu budynku w pełni przysto-
sowanego do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością (podjazdy,
winda, platforma). Umożliwiło to
objęcie wsparciem liczniejszej
grupy potrzebujących. Przypie-
czętowaniem zakończonego re-
montu było poświęcenie budyn-
ku WTZ przez abp. Józefa Mi-

chalika, które odbyło się 25 maja.
Akt poświęcenia poprzedziła
wspólna modlitwa w kościele fi-
lialnym pw. Jezusa Miłosiernego,
w której wzięli udział zaproszeni
goście m.in. Wicestarosta Leżaj-
ski Zdzisław Leśko, Burmistrz
Leżajska Ireneusz Stefański, pre-
zesi, dyrektorzy, kierownicy za-
przyjaźnionych instytucji, przyja-
ciele oraz pracownicy, wolonta-
riusze i podopieczni WTZ. Po
modlitwie uczestnicy spotkania
mogli obejrzeć prezentację, któ-
ra dotyczyła działalności placów-
ki oraz stanu budynku sprzed re-
montu. Następnie udali się na
poczęstunek przygotowany pod

nadzorem instruktora przez
uczestników WTZ w profesjo-
nalnie wyposażonej pracowni ga-
stronomicznej.

W WTZ w Leżajsku szcze-
gólną uwagę zwraca się na reha-
bilitację zawodową realizowaną
na pracowniach oraz poza pla-
cówką na praktykach zawodo-
wych w miejscach pracy. Ma to
na celu przygotować osobę z nie-

pełnosprawnością do podjęcia
pracy w przyszłości.

Rehabilitacja zawodowa jest
wspierana różnymi innymi for-
mami rehabilitacji, aby osoba
z niepełnosprawnością mogła się
w pełni rozwijać. Stawać się bar-
dziej pewną swojej wartości
i godności ludzkiej. Warsztat Te-
rapii Zajęciowej przy Caritas
Archidiecezji Przemyskiej Od-
dział Leżajsk stara się w pełni
rehabilitować swoich uczestni-
ków w celu jak największemu ich
usamodzielnienia i podjęcia
przez nich pracy np. przejścia do
Zakładu Aktywności Zawodowej
(ZAZ).

Aby zostać uczestnikiem WTZ
trzeba posiadać orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności
z wskazaniem do terapii zajęcio-
wej i złożyć podanie o przyjęcie
w siedzibie warsztatu.

WTZ

ląt zostały splądrowane i zniszczo-
ne, a ostatecznej dewastacji nekro-
polii władze sowieckie dokonały na
początku lat 70. za pomocą czoł-
gów. Rekonstrukcja cmentarza,
która początkowo odbywała się
półlegalnie jest zasługą pracowni-
ków polskiej firmy Energopol, któ-
rzy spontaniczne zaczęli porządko-
wać teren nekropolii w 1989 r. Po-
nowne otwarcie cmentarza nastą-
piło w 2005 r. Dzięki staraniom
Fundacji Dziedzictwa Kulturowe-
go i Towarzystwa Opieki nad Gro-

bami Wojskowymi we Lwowie,
w 2015 r. na teren nekropolii wró-
ciły, wywiezione przez Sowietów
w 1971 r., dwa słynne, kamienne
lwy, które niegdyś strzegły główne-
go wejścia cmentarza.

Młodzież uczestnicząca w wy-
cieczce zwiedziła obie nekropolie
i miała okazję zapoznać się z hi-
storią Lwowa oraz jego zabytka-
mi. Wyjazd był dla nich wspaniałą,
niezapomnianą lekcją historii
i patriotyzmu.

E. Josse

Arcybiskup Michalik poœwiêci³ nowy budynek WTZ

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami:
Warsztat Terapii Zajęciowej

Przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk
ul. Jarosławska 4, 37-3OO Leżajsk

tel. 17 24O 24 O1; e-mail: wtz_lezajsk@interia.pl

Młodzież z ZSL dekoruje biało-
-czerwonymi wstążkami grobowce
na Cmentarzu Orląt
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Aby dać szansę zaprezentowa-
nia i dokumentowania osiągnięć
podkarpackich samorządów, tra-
dycyjnie w trakcie rzeszowskich
obchodów Dnia Samorządu Tery-
torialnego przyznawana jest Pod-
karpacka Nagroda Samorządowa,
której pomysłodawcą jest Tygo-
dnik Regionalny „Nowe Podkar-
pacie”, a honorowy patronat nad
nią sprawują: Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego i Woje-
woda Podkarpacki. Uhonorowa-
nie nagrodzonych statuetkami sa-
morządów i samorządowców od-
bywa się podczas uroczystej gali
organizowanej przez Podkarpac-
kie Stowarzyszenie Samorządów
Terytorialnych. Tegoroczna, sie-
demnasta edycja PNS przebiega-
ła pod hasłem „Nasze miasto/gmi-
na/powiat na półmetku kadencji”,
a ocenie Kapituły Nagrody pod-
legać miał rok 2016 i plany dane-
go powiatu na rok 2017.

W uroczystym spotkaniu, które
odbyło się 2 czerwca w Rzeszowie,
udział wzięli również Starosta Le-
żajski Marek Śliż, Wicestarosta
Leżajski Zdzisław Leśko oraz
Skarbnik Powiatu Leżajskiego
Zdzisław Such. Obecność włoda-
rzy leżajskiego samorządu powia-
towego nie była przypadkowa, bo-
wiem w bieżącym roku, po raz
pierwszy w historii swojego istnie-
nia, akt nominacji do PNS dostał

27 maja 2000 r. Sejm RP
ogłosił Dniem Samorządu
Terytorialnego, aby upa-
miętnić w ten sposób wej-
ście w życie historycznej
ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorial-
nym. Obchodzone od kilku-
nastu lat święto samorzą-
dowców jest przede wszyst-
kim okazją do spotkań,
które tworzą przestrzeń
dla wymiany myśli, do-
świadczeń i poglądów.

Powiat le¿ajski wyró¿niony

Zdjęcia: Michał Mielniczuk

właśnie powiat leżajski ze Starostą
Markiem Śliżem na czele, które-
mu Kapituła przyznała wyróżnie-
nie dla Najlepszego Starosty. Fakt
znalezienia się w gronie nomino-
wanych jest sporą nobilitacją dla
powiatu, ponieważ jednym z wa-
runków, aby tam trafić było wyka-
zanie odpowiednich wskaźników.
Przy ocenie Kapituła Nagrody
brała pod uwagę m.in. osiągnię-
cia inwestycyjno-gospodarcze,
przychody i wydatki budżetu po-
wiatu ogółem w 2016 r., wydatki
i rozchody budżetu na jednego
mieszkańca, zadłużenie powiatu
oraz stopę bezrobocia na jego te-
renie. Do nominacji powiatu leżaj-
skiego przyczynił się również re-
kordowo wysoki budżet na 2017 r.,
wynoszący 114 mln 342 tys.

Laureatem PNS 2017 za swoje
dokonania ogłoszono powiat strzy-
żowski i jego włodarza Starostę
Roberta Godka. Tytuł najlepszej
gminy przyznano Gminie Dydnia
i wójtowi Jerzemu Adamskiemu,

zaś laur najlepiej zarządzanego
miasta na Podkarpaciu powędro-
wał do Kołaczyc i ich Burmistrza
Małgorzaty Salachy. PSST, wzorem
lat ubiegłych, nagrodziło również
zdolną młodzież. Nagrody wyróż-
nionym uczniom wręczali Marsza-
łek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl, Wojewoda Pod-
karpacki Ewa Leniart, Dyrektor

Oddziału Regionalnego Poczty
Polskiej, a zarazem wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Leżajskiego
Mieczysław Tołpa oraz Podkarpac-
ki Kurator Oświaty Małgorzata
Rauch. Ponadto uhonorowano
najlepsze samorządowe strony in-
ternetowe podkarpackich samo-
rządów i ich fanpage na Facebo-
oku. NN
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Zespół Szkół Licealnych w LeżajskuZespół
Szkół

Licealnych
im. Bolesława

Chrobrego
w Leżajsku

W spotkaniu tym, jako reprezen-
tanci Polski i naszej szkoły wzięli
udział: dyrektor ZSL Zbigniew
Trębacz oraz nauczycielki Ewa
Kwitkowska i Dominika Polańska.
Do szkoły w Czechach przybyły
również delegacje z Włoch i Nie-
miec. Harmonogram pobytu wy-
pełniony był pracą nad projektem.
Ważnym momentem spotkania
było złożenie przez zainteresowa-
ne szkoły oświadczenia o kontynu-
acji funkcjonowania firmy ucz-

Tytuł Finalisty zapewnił Rafało-
wi 100% z egzaminu maturalne-
go z fizyki i chemii oraz wolny
wstęp na wyższe uczelnie: tech-
niczne, przyrodnicze i medyczne
(w tym kierunek lekarski).

Rafał już w pierwszej klasie za-
pewnił sobie zwolnienie z egzaminu
maturalnego z fizyki. W roku szkol-
nym 2014/2015, razem z czwórką
najlepszych młodych fizyków w Pol-
sce, reprezentował nasz kraj na Mię-
dzynarodowej Olimpiadzie Fizycz-
nej w Indiach. W klasie drugiej po
raz kolejny uzyskał tytuł laureata

Ostatnie spotkanie Erasmus+: Czechy
W dniach 22-24 maja 2017 r. w mieście Rymarov,
w Czechach, odbyło się ostatnie międzynarodowe spo-
tkanie projektowe programu Erasmus+ „Feel the Spirit
of a Modern Europe Bringing Entrepreneurship into
Schools”, realizowanego przez ZSL w Leżajsku.

niowskiej S.P.I.C.E.S, założonej na
początku projektu (w 2015 roku),
której głównym celem była pomoc
zniszczonej przez tsunami szkole
w Ahungalla na Sri Lance.

W tym miejscu pragnę podzię-
kować Staroście Leżajskiemu Mar-
kowi Śliżowi, dyrektorowi ZSL
Zbigniewowi Trębaczowi oraz
wszystkim osobom zaangażowa-
nym w realizację tego projektu.

Ewa Kwitkowska
szkolny koordynator

Wyj¹tkowe osi¹gniêcia

Rafa³a Æwieka

To było wspaniałe wydarzenie
skierowane do uczniów kończą-
cych gimnazjum. Wielu z nich od-
wiedziło leżajskie LO i wielu być
może zadomowi się w nim na ko-
lejne lata. Przyszli wychowanko-
wie dowiedzieli się, jakie przed-
mioty są brane pod uwagę w kon-
tekście egzaminu gimnazjalnego
i przyjęcia do szkoły. Odwiedza-
jący poznali dyrekcję, pedagogów
oraz nauczycieli, którzy w przy-
szłości będą ich uczyć. Podczas
tego szczególnego dnia nauczycie-
le byli do dyspozycji gimnazjali-
stów i odpowiadali na ich pytania
związane z dalszą edukacją
w „Chrobrym”. Sale lekcyjne zo-
stały przygotowane tematycznie,
m.in. w zakresie przedmiotów
i specyfiki danego kierunku. ZSL
to klasy liceum i technikum, dla-
tego uczniowie zapoznali się z róż-
nymi typami i kierunkami szkół
ponadgimnazjalnych. Przyszli
podopieczni mogli wziąć udział
w pokazach z matematyki, infor-
matyki, fizyki, chemii i biologii.

Czekały na nich quizy z języków
obcych, koncert muzyczny Zespo-
łu „Labirynt” oraz popisy tanecz-
ne cheerleaderek. Gimnazjaliści
obserwowali tworzenie szkolnej
gazetki, udzielali wywiadów i bra-
li udział w różnorodnych ćwicze-
niach i konkursach sportowych.
Nie zabrakło także akcentów kul-
turalnych, występów teatralnych
oraz zawodów zorganizowanych
przez klasy wojskowo-ratownicze,
którym towarzyszyli strażacy, po-
licja i ratownicy z pogotowia ra-
tunkowego. Występy uzdolnio-
nych licealistów przekonywały wy-
jątkowych gości, że uczniowie
z „Chrobrego” świetnie godzą na-
ukę na wysokim poziomie z poza-
lekcyjnymi zajęciami rozwijający-
mi ich pasje. Wspaniałą reklamą
szkoły okazali się dla gimnazjali-
stów uczniowie i absolwenci, któ-
rzy opowiadali młodszym kole-
gom i koleżankom o zaletach na-
uki w tej właśnie szkole.

Zespół promocyjny

Rafał Ćwiek, tegoroczny absolwent
klasy 3d (mat.-fiz.-chem.) Zespołu
Szkół Licealnych im. Bolesława Chro-
brego, po raz kolejny został laure-
atem 43. Olimpiady Wiedzy Technicz-
nej, finalistą 66. Olimpiady Fizycz-
nej i 63. Olimpiady Chemicznej.

w Olimpiadzie Fizycznej oraz tytuł
Finalisty w Olimpiadzie Chemicznej.
W klasie trzeciej zdobył kolejne pre-
stiżowe nagrody i rozsławił naszą
szkołę w województwie, kraju i za
granicą.

Pragniemy podziękować Rafało-
wi za zaangażowanie, pracowitość
i pasję. Gratulujemy dotychczaso-
wych osiągnięć i życzymy kolejnych
sukcesów. Wyrazy wdzięczności
chcemy także przekazać Rodzicom
Rafała, którzy wspierali go i mobili-
zowali do osiągnięcia zamierzonych
celów.

Gimnazjaliœci w „Chrobrym”

IV Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojêzycznej

„WELCOME TO THE 80’s”

19 maja 2O17 r.
Zespół Szkół
Licealnych

im. B. Chrobrego
w Leżajsku

zorganizował
wielki piknik
edukacyjny.

25 maja 2017 r. w Zespole Szkół
Licealnych odbył się IV Powiato-
wy Konkurs Piosenki Obcojęzycz-
nej dla szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z terenu powia-
tu leżajskiego. Tym razem uczest-
nicy mieli utrudnione zadanie, bo
musieli wykonać piosenkę z lat
80-tych oraz zadbać o to, aby ubiór
sceniczny był typowy dla tamtego
okresu. Jury, którego przewodni-
czącą była dyrektor Centrum
Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
Anna Czenczek, przyznało nastę-
pujące miejsca w kategoriach:
Solista – szkSolista – szkSolista – szkSolista – szkSolista – szkoła ponadgimnazjalna: oła ponadgimnazjalna: oła ponadgimnazjalna: oła ponadgimnazjalna: oła ponadgimnazjalna: 1 m. –
Weronika Jeleśniański (ZST w Leżajsku); 2 m.

– Ireneusz Jędrek (ZSL w Leżajsku); 3 m. –
Alicja Wróbel (ZST w Leżajsku); wyróżnienie –
Sebastian Niźnik (ZSL w Leżajsku).
Zespół – szkZespół – szkZespół – szkZespół – szkZespół – szkoła ponadgimnazjalna: oła ponadgimnazjalna: oła ponadgimnazjalna: oła ponadgimnazjalna: oła ponadgimnazjalna: 1 m. –
Weronika Jeleśniański i zespół B17 (ZST
w Leżajsku); 2 m. – Paulina Hander i Damian
Szepielak (ZSL w Leżajsku); 3 m. – Mirosława
Kowal i Jakub Śmiałek (ZSL w Leżajsku).
Sol ista – szkSol ista – szkSol ista – szkSol ista – szkSol ista – szkoła gimnazjalna: oła gimnazjalna: oła gimnazjalna: oła gimnazjalna: oła gimnazjalna: 1 m. –
Aleksandra Kostek (ZS im. S. Kostki
w Sarzynie); 2 m. – Patrycja Kiełbowicz (ZS
im. Jana Pawła II w Brzózie Królewskiej); 3 m.
– Patrycja Kiełboń (ZS w Wierzawicach);
wyróżnienie – Magdalena Mach (ZS im. prof.
F. Leji w Grodzisku Górnym).

Gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

Organizatorzy konkursu

Agnieszka Burda
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

W olimpiadzie brali udział
uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych z siedmiu powiatów. W ka-
tegorii pomysł techniczny ucznio-
wie: Bartłomiej Klocek (4 TD),
Kamil Szydłowski (4 TD), Piotr
Piwoński (2 TD), zdobyli pierw-
sze miejsce za konstrukcję łazika

marsjańskiego. Także w tej kate-
gorii, uczniowie: Rafał Krupa
(3 TD), Piotr Skok (3 TD), Mar-
cin Leja (3 TD) zajęli czwarte
miejsce za konstrukcję interaktyw-
nego robota „ROBO1”.

Trzecia praca, zrealizowana
przez: Kamila Kłosa (4 TD), Ka-

Udział Kacpra w projekcie roz-
począł się już we wrześniu 2016 r.,
kiedy to razem z ok. 6800 innymi
uczniami zgłosił się do uczestnic-
twa w programie. Po pierwszym
etapie, polegającym na naukowym
survivalu, zostali wyłonieni uczest-
nicy, wykazujący się największą
pomysłowością w rozwiązywaniu
problemów technicznych.

W dalszych etapach, po ocenie-
niu listów motywacyjnych i CV,
zostało wybranych 200 osób, któ-
re zostały zaproszone na rozmo-
wy kwalifikacyjne do siedziby Fun-
dacji ADAMED SmartUP w War-
szawie. Rozmowy przeprowadzi-
li: dr Michał Kępa z Centrum Na-
uki Warunków Ekstremalnych
w Edynburgu oraz Marcin Szala

Mechatronicy triumfuj¹
na Olimpiadzie Innowacji Technicznej

Uczniowie technikum mechatronicznego zdobyli pierwszą,
drugą i czwartą nagrodę w Okręgowej Olimpiadzie Inno-
wacji Technicznych i Wynalazczości organizowanej przez
Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mecha-
ników Polskich w Stalowej Woli.

Rozmowy z uczniami oraz na-
uczycielami, możliwość obejrzenia
projektów realizowanych przez
szkolne koła zainteresowań (np.
łazika marsjańskiego, gokartów,
robotów sumo), prezentacja ofer-
ty dydaktycznej szkoły na stoiskach
poszczególnych kierunków, zwie-
dzanie pracowni szkolnych, poka-
zy multimedialne, degustacja po-
traw, możliwość spróbowania swo-
ich sił w jeździe samochodem pod
okiem instruktora nauki jazdy – to
główne punkty Dnia Otwartego,
który odbył się w naszej szkole 19
maja. W tym roku przygotowano
też specjalną ofertę dla dziewczyn,

Informacje na temat konstrukcji łazika marsjańskiego
można znaleźć pod linkiem:

http://www.zst.lezajsk.pl/index.php/20-uncategorised/aktualnosci-
2016-17/450-mechatronicy-buduja-lazika-marsjanskiego-lecimy-na-marsa

Projekt: Wirtualność fizyczna – stanowisko dydaktyczne,
omówiony jest pod linkiem:

http://www.zst.lezajsk.pl/index.php/20-uncategorised/aktualnosci-
2016-17/473-wirtualnosc-fizyczna-stanowisko-dydaktyczne-robota-prze-
myslowego-kawasaki-wykorzystujace-najnowoczesniejsze-technologie-
system-wizyjny-wizualizacja-hmi-protokol-ethernet-ip-ethernet-rzeczy

mila Szydłowskiego (4 TD), Alek-
sandra Rogowskiego (4 TD), zo-
stała zgłoszona w kategorii pomoc
dydaktyczna i zdobyła drugie miej-
sce. Jej temat to: Wirtualność fi-
zyczna – stanowisko dydaktyczne
robota przemysłowego Kawasaki
wykorzystująca najnowocześniej-
sze technologie: system wizyjny, wi-
zualizacja HMI, protokół Ether-
net/IP, Ethernet rzeczy.

Opiekunem zrealizowanych
projektów jest Robert Maruszak,
nauczyciel mechatroniki. Wszyst-
kie projekty są zaprojektowanie
i wykonane przez uczniów na za-
jęciach pozalekcyjnych w ramach

Szkolnego Koła Automatyka
i Mechatronika. W ich realizację
uczniowie włożyli wiedzę i umie-
jętności praktyczne na zaawanso-
wanym poziomie, a prace zostały
zauważone i nagrodzone przez
Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Mechaników Polskich.
Konstrukcja łazika marsjańskiego,
która zajęła pierwsze miejsce
w eliminacjach okręgowych olim-
piady, bierze udział w finale orga-
nizowanym przez Naczelną Orga-
nizację Techniczną w Warszawie.

Opiekun SKAiM
mgr inż. Robert Maruszak

Sukces ucznia technikum informatycznego

w ramach programu ADAMED SmartUP
mającą na celu zachęcić uczenni-
ce kończące gimnazjum do podję-
cia nauki na kierunkach technicz-
nych. O tym, jak wygląda nauka
w technikum informatycznym czy
systemów energetyki odnawialnej,
opowiadały młodszym koleżankom
uczennice ww. kierunków.

Nauczyciele przedmiotów ogól-
nokształcących zachęcali do wzię-
cia udziału w różnego rodzaju do-
świadczeniach i konkursach z fi-
zyki, biologii czy chemii. Ponadto
gimnazjaliści obejrzeli występy
Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia
Leżajska” oraz zespołu B17.

ZST

Dzień Otwarty w ZST
Uczeń klasy pierwszej tech-
nikum informatycznego Kac-
per Potoczny, zakwalifiko-
wał się (spośród 50 ucz-
niów z innych szkół z całej
Polski) do dalszego etapu
programu stypendialnego
ADAMED SmartUP.

z Akademeia High School w War-
szawie.

Rozmowy kwalifikacyjne z Ra-
dą Naukową Programu, wyłoniły
50 osób, które wyjadą na dwuty-
godniowy, wakacyjny obóz nauko-
wy. Wśród szczęśliwej 50 znalazł
się Kacper, który podczas obozu
naukowego będzie szkolił się pod
okiem specjalistów w dziedzinie
inżynierii i robotyki.

Nagrodą główną w programie
jest dziesięciomiesięczna opieka
edukacyjna, a najlepsi otrzymają
stypendium naukowe, dostosowa-
ne do indywidualnych potrzeb.

ZST
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Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

9 czerwca 2017 roku, nasi
uczniowie spędzili czas na
terenie Roztoczańskiego
Parku Narodowego, pływa-
jąc na kajakach po rzece
Wieprz.

Pogoda dopisała naszym pla-
nom wyjazdowym, bo przez cały
dzień świeciło piękne słońce. Wy-
cieczka obfitowała w wiele przy-
gód. Nasi uczniowie, znaleźli nad
brzegiem rzeki małego kotka. Po
krótkiej rozmowie z opiekunami,
postanowili go przewieźć do koń-
ca trasy i oddać pod opiekę wła-
ścicielowi wypożyczalni kajaków.
Tego typu wycieczka to wspaniały
relaks i czas integracji klasowej.

Karol Dudek, II LO

Czytanie książek pełni bardzo
ważną rolę w naszym życiu.
W kwietniu i maju przypadają dni,
które w sposób szczególny pod-
kreślają znaczenie czytelnictwa
i osób związanych z zawodem bi-
bliotekarza. Najważniejsze z tych
dat to: 2 kwietnia – Dzień Książki
dla Dzieci, 23 kwietnia – Dzień
Książki i Praw Autorskich oraz
8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bi-
bliotek.

W ramach tego święta młodzież
z koła biblioteczno-dziennikar-
skiego pod opieką pani Moniki
Łobodzińskiej-Zygmunt w ostat-
nie dni maja odwiedziła dzieci
w nowosarzyńskim Ośrodku
Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie. Uczniowie z klasy II

Na lekcji ekonomii zostaliśmy
przydzieleni do projektu, który
miał na celu pomóc wybranemu
przez nas schronisku. Nasza
grupa w składzie: Patrycja Bi-
gas, Patrycja Paszek, Karolina
Bąk, Katarzyna Wośko, Mate-
usz Kusy zadecydowała, że po-
możemy schronisku Kundelek,
które znajduje się w Rzeszowie.

Naszą pracę rozpoczęliśmy
od przeprowadzenia ankiety
z pracownikami schroniska,
a następnie zrobiliśmy zbiórkę
pieniędzy wśród uczniów naszej
szkoły i za zebraną kwotę kupi-

liśmy specjalistyczne karmy, ob-
roże i inne potrzebne rzeczy.
Całą grupą udaliśmy się do
schroniska Kundelek, aby prze-
kazać im zakupiony towar. Pra-
cownicy miło nas przyjęli i oka-
zali się bardzo gościnni. Mogli-
śmy wyprowadzić psy na spacer
i spędzić z nimi czas na zaba-
wie. Psy były towarzyskie i chęt-
nie się bawiły. Mogliśmy okazać
im trochę miłości i sprawić, aby
poczuły się kochane.

Karolina B.,
Patrycja P. (IILO)

Uczniowie ZSNS wsparli

schronisko „Kundelek”

LO czytali książki z klasyki litera-
tury dziecięcej, np. „Kota w bu-
tach”, „Szklaną górę” czy „Jasia
i Małgosię”. Dzieci zostały obda-
rowane słodyczami oraz książka-
mi z naszej biblioteki szkolnej. Jak
napisał Umberto Eco: „Kto czyta
książki, ten żyje podwójnie”.

Kasia Wośko (IILO)

Œwiêto Biblioteki
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Siedem szkół kształcenia spe-
cjalnego z Wielkiej Brytania, Bel-
gii, Turcji, Hiszpanii, Rumunii
i Bułgarii współpracuje ze sobą
w celu udoskonalenia własnych
metod pracy oraz poznania inno-
wacyjnych rozwiązań w zakresie
rewalidacji uczniów z różnorodny-
mi niepełnosprawnościami.
W drugim semestrze roku szkol-
nego 2016/2017 zaplanowano mię-
dzy innymi dwie wizyty projekto-
we w Belgii i Wielkiej Brytanii.

W dniach 24-28 kwietnia 2017 r.
delegacja nauczycieli wraz z kadrą
kierowniczą wzięła udział w pię-
ciodniowym szkoleniu zorganizo-
wanym na terenie placówki GO!
SBSO Nutica w Belgii. Spotkanie

Szkoła belgijska dostosowuje
zajęcia i przedmioty umożliwiając
maksymalny rozwój oraz optymal-
ne funkcjonowanie uczniów
w społeczeństwie, przygotowuje
do podjęcia pracy zawodowej min.
w branży informatycznej, karto-
graficznej, elektronicznej. Uczest-
nicy wizyty projektowej wzięli
udział w zajęciach praktycznych,
na które szkoła kieruje uczniów
do pozaszkolnych małych zakła-
dów: na farmę zwierząt czy do
pracowni gastronomicznych, elek-
tronicznych oraz majsterkowania
i wie innych. Uczniowie nabywają
tam umiejętności potrzebne do
funkcjonowania w życiu dorosłym.

Kolejne szkolenie dotyczyło or-
ganizacji warunków pracy podczas
zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem
zaburzeń uczniów, ich indywidual-
nych potrzeb oraz niepełnospraw-
ności. Doświadczenie to umożliwi-
ło nam refleksję w zakresie „po-
rządku klasowego”, a także pozwo-
liło wyjść ze schematów, którymi
kierujemy się podczas pracy dydak-
tycznej. Zmiana myślenia oraz spo-
sobu postępowania w pracy z ucz-
niami ze spektrum autyzmu jest
podstawą zmiany na lepsze.

Organizatorzy przygotowali
wiele dodatkowych atrakcji, takich

jak zwiedzanie zabytkowego mia-
steczka Turnhout. Wzięliśmy
udział w zajęciach wspinaczki gór-
skiej w centrum młodzieżowym
JAP. Dodatkowo mieliśmy okazję
odwiedzić stolicę prowincji – mia-
sto Antwerpię. Większość uczest-
ników wycieczki pierwszy raz brała
udział w tzw. miejskim golfie – po-
dziwialiśmy architekturę i zabytki
z kijem golfowym.

W ostatnim dniu pobytu uczest-
niczyliśmy w warsztatowej formie
szkolenia nt. „Programy indywi-
dualne uczniów i ich praktyczne
zastosowanie w trakcie roku szkol-
nego”. Każda ze szkół przygoto-
wała krótką prezentację, dzięki
której zapoznaliśmy się z działa-
niami podejmowanymi przez part-
nerów w celu podniesienia pozio-
mu funkcjonowania uczniów oraz
zwiększenia ich szans edukacyj-
nych poprzez stosowanie zróżni-
cowanych metod pracy na zaję-
ciach szkolnych i rewalidacyjnych

Wizyta projektowa w Belgii była
dla nas wyjątkowym przeżyciem.
Każde takie wydarzenie pozwala
na indywidualny rozwój uczestni-
ków, ubogaca i zmienia stereoty-
powe myślenie oraz pozwala czer-
pać wiedzę z doświadczenia in-
nych, a tym samym udoskonalać
własną, codzienną pracę.

Relacja:
Monika Pęcak

Każdy dzień pobytu mieliśmy
wypełniony różnymi atrakcjami.
Chętnie uczestniczyliśmy we wszyst-
kich formach wypoczynku. Przed
południem korzystaliśmy z leczni-
czych zabiegów dostosowanych do
rodzaju schorzeń uczestników. Po
południu poznawaliśmy walory tu-
rystyczne miasta i okolic. Braliśmy
udział w zajęciach przygotowanych
przez organizatorów m. in: wyciecz-
kach krajoznawczych, grach i zaba-
wach sportowych, quizach, dysko-
tekach przy ognisku, spotkaniach
z artystą plastykiem.

Niesamowitym przeżyciem dla
wielu był rejs statkiem „Pirat”,
z którego obserwowaliśmy nadmor-
ski krajobraz i niezwykłe ptaki to-
warzyszące nam podczas podróży.
Uczestniczyliśmy również w zaba-
wie edukacyjnej pt. „I ty możesz
zostać piratem’’. Śpiewaliśmy szan-
ty, braliśmy udział w różnych grach
zespołowych i zręcznościowych,
uczyliśmy się wiązać marynarskie
supły, wbijać gwoździe olbrzymim
młotem itp. Niezapomnianych wra-
żeń doświadczyliśmy podczas poby-
tu na „Dzikim Zachodzie” w Ziele-

Wizyta programu ERASMUS plus w Belgii
Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im.
św. Jana Pawła II
w Leżajsku reali-
zuje projekt za-
tytułowany „Thin-
king Globally,
Learning Toge-
ther” – „Myśląc
globalnie uczymy
się razem” w ra-
mach programu
Erasmus plus.

było okazją do poznania specyfiki
pracy szkoły oraz nauczycieli
kształcących uczniów z autyzmem
na poziomie gimnazjum i szkoły
zawodowej.

Placówka posiada wieloletnie
doświadczenie w zakresie eduka-
cji dzieci i młodzieży z autyzmem.
W trakcie szkoleń mieliśmy szan-
sę uczestnictwa w ćwiczeniach
praktycznych umożliwiających
nam wejście do świata dziecka
autystycznego. Nauczyciele biorą-
cy udział w spotkaniu doświadczy-
li, jak z pozoru proste i oczywiste
sytuacje w autystycznym świecie
mogą być niezrozumiałe, często
trudne do pokonania, zaakcepto-
wania.

Kołobrzeg
Czternastoosobowa grupa dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Leżajsku im. św. Jana Pawła II wraz z opiekunami
uczestniczyła w dniach 6-20 maja 2017 r. w turnusie rehabi-
litacyjno-usprawniającym w Kołobrzegu. Dla większości było
to pierwsze spotkanie z morzem. Mieszkaliśmy w ośrodku
wypoczynkowym płożonym niemal nad brzegiem morza, otoczo-
nym dużą ilością zieleni.

niewie. Gry i zabawy tematyczne,
mini zoo, nauka tańców indiańskich,
jazda konna, jazda quadem, kolej-
ka – to szalona przygoda i wyśmie-
nita zabawa, która pozostanie nam
na długo w pamięci.

Każdy dzień na turnusie niósł
nowe niezapomniane przeżycia
i wspaniałą zabawę. Oprócz popra-
wy kondycji fizyczno-psychicznej,
uczyliśmy się pokonywać własne
nieśmiałości, poznawaliśmy nad-
morskie miejscowości, rozwijali-
śmy kompetencje społeczne i ko-
munikacyjne. To był niezwykle miły

czas. Wspomnienia, zdjęcia i pra-
ce plastyczne pozwolą na długo za-
chować ten wyjazd w pamięci.

Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim osobom i instytucjom, które
wsparły nas finansowo: Powiato-
wemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Leżajsku, Stowarzyszeniu „Nie
dzieli nas nic” w Leżajsku, Elek-
trociepłowni w Nowej Sarzynie,
Fundacji Banku PEKAO S.A. im.
Dr. Mariana Kantona w Warsza-
wie, Banku PEKAO SA Oddział
w Leżajsku.

Relacja:Dorota Portka

najpiêkniejsze
nadmorskie uzdrowisko

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku
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Magister creator, czyli nie sam¹ szko³¹ ¿yje nauczyciel (cz. 5)

Natalia Nowicka: Panie doktorze,
niezmiernie kusi mnie, żeby od razu
o to zapytać, więc nie będę się
powstrzymywać: czy dlatego tak
dobrze orientuje się Pan
w problemach społecznie
nieprzystosowanej młodzieży,
bo sam był Pan jednostką w pewnym
sensie nieprzystosowaną?

Dr Franciszek Kozaczuk:
Wprost przeciwnie. Wydaje mi się,
że byłem porządnym uczniem.
Kończyłem liceum pedagogiczne
i miałem tam przedwojennych
profesorów, którzy potrafili zara-
zić nas bakcylem wychowania
trudnej młodzieży. Następnie stu-
diowałem pedagogikę na Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, gdzie szefem wydzia-
łu był profesor Konstanty Lech,
znany dydaktyk, który na pierw-
szym spotkaniu z nami powiedział,
że wprowadza na naszym kierun-
ku pewne novum, ponieważ po
samej pedagogice nikt nas do pra-
cy nie przyjmie, bo były to lata
sześćdziesiąte i zawodu pedago-
ga w szkołach nie znano. Tą inno-
wacją, będącą ewenementem
w skali kraju, była możliwość wy-
boru dodatkowego przedmiotu:
matematyki albo filologii polskiej.
Ja wybrałem matematykę, więc
kończąc pedagogikę miałem rów-
nież możliwość zatrudnienia jako
nauczyciel matematyki i tego
przedmiotu uczyłem w swojej
pierwszej pracy w Małkini w wo-
jewództwie mazowieckim.

Koleje losu zaprowadziły mnie
do Leżajska, gdzie podjąłem pra-
cę w ówczesnej Poradni Wycho-
wawczo-Zawodowej. Jej dyrekto-
rem był Tadeusz Tryczyński i on
mnie mobilizował, żebym bardziej
zagłębił się w tematykę resocjali-
zacyjną, bo w pracy mieliśmy przy-
padki głównie uczniów trudnych.
Zadzwoniłem więc do profesora
Jedlewskiego, prekursora resocja-
lizacji w Polsce, który tworzył ten
kierunek na Uniwersytecie War-
szawskim. Profesor zgodził się

Twórczość nauczycieli to nie tylko prace malarskie,
poezja czy rękodzieło, ale także dorobek naukowy,
a taki prezentował podczas październikowego
Powiatowego Przeglądu Twórczości Nauczycieli

dr Franciszek Kozaczuk,

emerytowany wykładowca w Katedrze Pedagogiki
Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego,
goszczący w piątej odsłonie niniejszego cyklu.

mnie przyjąć. Uczyłem wówczas
już matematyki w Brzózie Królew-
skiej, a w 1982 roku, po obronie
rozprawy doktorskiej, zacząłem
pracę w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej, czyli dzisiejszym Uniwer-
sytecie Rzeszowskim. Początkowo
nie było tam takiego kierunku jak
resocjalizacja, więc ówczesny rek-
tor uczelni prof. Lipiec zapropo-
nował mi, żebym utworzył w Rze-
szowie pedagogikę resocjaliza-
cyjną. Zgodziłem się, wiec szybko
opracowaliśmy siatkę godzin, wy-
konaliśmy telefony do znajomych
profesorów, którzy zgodzili się
zasilić nas kadrowo. Kierunek zo-
stał otwarty i funkcjonuje do dziś.
Znacznym osiągnięciem organiza-
cyjnym wydziału są konferencje
naukowe, bo Uniwersytet Rze-
szowski, jako jedyna uczelnia
w Polsce, zasłynął tym, że organi-
zował i organizuje konferencje
krajowe oraz międzynarodowe
o tematyce resocjalizacyjnej i pe-
nitencjarnej.

Spróbujmy przełożyć teorie
resocjalizacyjne na praktykę.
Załóżmy, że jestem małoletnią
jednostką nieprzystosowaną
społecznie, nie radzi sobie ze mną
rodzina i najbliższe otoczenie.
Co wtedy?

Kluczem jest dobra diagnoza
takiego zachowania i to ona wy-
znacza drogę do dalszych oddzia-
ływań wychowawczych. Dobry
psycholog potrafi postawić dobrą
diagnozę.

Ale jaką mam pewność, że trafię
na osobę, która mnie dobrze
zdiagnozuje?

W resocjalizacji istnieje teore-
tyczny klucz do diagnozowania,
w którym uwzględnia się manife-
stacje, symptomy niedostosowa-
nia, stany osobowości i przyczyny
niedostosowania. Dopiero na ba-
zie tych trzech elementów można
budować wnioski. Psycholog, na
podstawie testów, które pozwalają
określić gdzie tkwi źródło zabu-
rzeń i czy jest to osobowość psy-
chopatyczna, neurotyczna, agre-
sywno-lękowa, czy jak obecnie się
mówi – osobowość antyspołeczna,
może postawić diagnozę. Na jej
początku proponuje się dokona-
nie optymalizacji oddziaływań,
czyli po prostu układa się program
resocjalizacyjny. Są to takie od-
działywania, które będą starały się
wyeliminować przyczynę zabu-
rzeń. Jeżeli na przykład leży ona
w nieodpowiednim towarzystwie,
to dąży się do ograniczenia kon-
taktów o charakterze wykolejają-
cym. W przypadku rodzin patolo-
gicznych można odseparować
dziecko od destruktywnych jej
wpływów, ale w tym przypadku
jest z tym problem, bo w tego ro-
dzaju rodzinach mamy do czynie-
nia z tak zwaną nieumyślną demo-
ralizacją. W polskich sądach są
trzy-cztery sprawy w roku z tą
kwalifikacją. A czym jest ta nie-
umyślna demoralizacja? Podam
pani taki przykład: przed święta-
mi Bożego Narodzenia ojciec bie-

rze dorastającego syna, namawia
go do pójścia do lasu i wycięcia
choinki, a więc demoralizuje nie-
umyślnie swoje dziecko, bo nawet
nie zdaje sobie z tego sprawy, że
sam przyzwala na kradzież. Są to
sprawy trudne ze względu na to,
że dziecko cały czas tkwi w stan-
dardach zachowania tej rodziny
i uznaje za normalne coś, co jest
wykolejeniem.

Ilu jest takich dobrych psychologów?
Trudno powiedzieć. Niewielu.

Dobry psycholog umie trafić w sła-
by punkt, a do tego trzeba mieć
też predyspozycje inne niż wiedza
wyuczona. Jest taka anegdota,
która dobrze obrazuje to, o co mi
chodzi. W latach 70. królową pol-
skich szos była syrenka, auto nie-
zwykle awaryjne, które ciągle się
psuło. Pewien posiadacz syrenki,
która akurat się zepsuła, dał gło-
śny upust swojej irytacji, na co ktoś
rzekł mu żartobliwie w odpowie-
dzi: „To zaprowadź ją do kowa-
la.” Syrenka trafiła zatem do ko-
wala, a ten stuknął w nią dwa razy
młotkiem. Auto odpaliło, więc za-
życzył sobie za usługę pięćdziesiąt
złotych. „Pięćdziesiąt złotych za
to, że stuknął pan dwa razy młot-
kiem?” – zdziwił się posiadacz sy-
renki, na co kowal mu rzekł: „Nie
biorę pieniędzy za to, że uderzy-
łem dwa razy młotkiem, ale za to,
że wiedziałem, gdzie uderzyć.”
Ważne jest, żeby w placówkach
diagnozujących była wysoce wy-
kwalifikowana kadra, która żyje
swoim zawodem i traktuje go jako
misję, a nie tylko w kategoriach
zarobkowych.

W takim razie, co do tego, że Pana
praca jest jednocześnie Pana pasją
nie ma najmniejszych wątpliwości.
A co działoby się ze mną, jeśli
weszłabym już w konflikt z prawem?

Po pierwsze doświadczyłaby
pani stygmatyzacji, bo gdy mło-
dym człowiekiem zajmie się już
policja, to społeczeństwo staje się
środowiskiem stygmatyzującym.
Jeśli nieletni wejdzie w konflikt
z prawem i jeśli ponosi tego kon-
sekwencje, to zwłaszcza w małych
miejscowościach wszyscy o wszyst-
kim wiedzą i – świadomie lub nie
– piętnują takiego człowieka. Cale
szczęście, dzięki pedagogice reso-
cjalizacyjnej, zmieniło się podej-
ście do nieletnich w sądownictwie.
Profesor Jedlewski, jeszcze w la-
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Wspomnianego dnia w mury
biblioteki przybyli zaproszeni go-
ście m.in. Burmistrz Miasta Leżaj-
ska Ireneusz Stefański, Zastępca
Burmistrza Miasta Leżajska An-
drzej Janas, Kustosz Klasztoru
OO. Bernardynów w Leżajsku
o. Joachim Ciupa, Wicestarosta
Leżajski Zdzisław Leśko, Dyrek-
tor Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Rzeszowie
Barbara Chmura, Dyrektor Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwie-

ciński, Dyrektor Browaru w Leżaj-
sku Leszek Kałuża, samorządow-
cy, obecni i byli dyrektorzy, kierow-
nicy oraz pracownicy leżajskiej
książnicy i bibliotek gminnych
z terenu powiatu leżajskiego, dy-
rektorzy szkół i przedszkoli, człon-
kowie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki działającego przy bibliotece oraz
pracownicy Miejskiego Centrum
Kultury w Leżajsku.

Szacowna jubilatka otrzymała
na ręce swoich pracowników gra-

tach 60. apelował do sędziów, aby
sami chłonęli wiedzę psycholo-
giczną i resocjalizacyjną, bo to po-
maga inaczej spojrzeć na tego
młodego człowieka. Kiedyś nikt
nie dokonywał badań nieletnich
i wysyłano ich od razu do schro-
nisk, które są właściwie przed-
szkolami przestępczości.

Co jest w takim razie warunkiem,
który musi zostać zachowany, abym
jednak w tym przestępczym
przedszkolu nie skończyła?

Warunkiem zdrowego wycho-
wania młodego człowieka jest
zdrowa rodzina. Młodym ludziom
potrzebne są modele zdrowych
rodziców – to po pierwsze, a po
drugie – rodzice muszą posiadać
jakieś umiejętności wychowawcze.
W trakcie swojej pracy zawodo-
wej zainteresowałem się również
resocjalizacją na szczeblu peniten-
cjarnym. Przeprowadziłem w kil-
ku więzieniach ponad pięćset wy-

wiadów z osadzonymi. Większość
z nich przebywała wcześniej
w schroniskach dla nieletnich i za-
kładach poprawczych, czyli prze-
chodzili całą ścieżkę wykolejenia
społecznego. Kiedy ich pytałem
o to, dlaczego tak się zachowywa-
li, to około dziewięćdziesiąt pro-
cent z nich powiedziało mi, że nie
posiadali właściwych wzorców wy-
chowawczych. Większość rodzi-
ców tylko straszy swoje dzieci,
a straszenie, czy mówienie „nie
kradnij” jest nieskuteczne, bo taki
młody człowiek, który już spróbo-
wał coś ukraść, doskonale wie, że
kradzież mu się właśnie opłaca.

Ze względu na prace badawcze ma
Pan również spore doświadczenie
w rozmowach z nieprzystosowanymi
społecznie nieletnimi, którzy trafili
do różnego rodzaju ośrodków.
Jak Pan przełamał ich nieufność?

Potrzeba czasu, aby nieufność
w jakimś stopniu zmalała, a wte-

dy taki młody człowiek choć tro-
chę się otworzy. Na pewno nigdy
nie zaczyna się rozmowy od bez-
pośredniego wskazania na jego złe
postępowanie tylko mówi się ogól-
nie o zjawisku. W takich ośrod-
kach panuje swego rodzaju hierar-
chia. Na przykład im więcej kra-
dzieży masz na koncie, tym bar-
dziej jesteś szanowany i teraz to
środowisko ośrodka cię kształtu-
je, więc szanse, żeby wypracować
sobie jakiś autorytet u takiego
młodego człowieka są niewielkie.
Na dziesięciu nieletnich w rozmo-
wie otwiera się trzech, bo obawiają
się, że może wyjść na jaw coś, cze-
go nie chcieliby ujawnić.

Na koniec pytanie może trochę
tendencyjne, ale bardzo ciekawi
mnie, jakie są Pana obserwacje na
temat młodzieży sprzed trzech dekad
i tej dzisiejszej?

Młodzież lat 80. była młodzieżą
bardziej ułożoną, może mniej za-

nurzoną w kulturze, ale starała się
postępować w sposób niekolidu-
jący. To była młodzież, dla której
wyniki z egzaminów były najważ-
niejsze. Dziś poziom nauki spadł.
Młodzież obecna, choć odbieram
ją pozytywnie, to jednak sądzę, że
jest bardziej roszczeniowa. Uwa-
ża, że się jej wszystko należy i nie
chce się uczyć. Trochę winy ponosi
za to restrukturyzacja studiów
wyższych. Student płacący za stu-
dia oczekuje już na wstępie pozy-
tywnej oceny za swoją wiedzę, któ-
ra najczęściej jest nieadekwatna
w stosunku do żądanego stopnia.
Nauka odbywa się też jakby mi-
mochodem. Poza tym biblioteki są
kiepsko zaopatrzone, a z czegoś
młodzież musi się uczyć. Przecież
wszystkiego nie znajdzie w inter-
necie.

Nie sposób się z tym nie zgodzić.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Ja również dziękuję.

Ukoronowaniem tradycji czytelniczych na ziemi leżaj-
skiej, sięgających jeszcze okresu zaborów, był Jubi-
leusz 70-lecia Biblioteki Publicznej im. Stanisława
Wyspiańskiego w Leżajsku, który placówka świętowała
25 maja br. Był on nie tylko podsumowaniem rozwoju
leżajskiej książnicy na przestrzeni siedmiu ostat-
nich dekad, ale także wielkim świętem idei upowszech-
niania czytelnictwa na lokalnym gruncie.

tulacje oraz życzenia dalszych lat
aktywności obfitującej w kolejne
sukcesy i przyciągającej rzesze
czytelników. Podczas spotkania
wystąpili dla uczestników zaprzy-
jaźnieni z biblioteką artyści. Mo-
nika Paluch zaprezentowała reci-
tal fortepianowy, zaś Anna Pa-

luch, przy akompaniamencie Paw-
ła Palucha i Grzegorza Rogow-
skiego, wykonała utwory z reper-
tuaru m.in. Ireny Santor, Anny
German i Hanki Ordonówny. Per-
formance nawiązujący do tematy-
ki czytelnictwa zaprezentowali
aktorzy Grupy Teatralnej Barata-
rio: Agnieszka Rydz, Elżbieta Tro-
jan, Marta Cielęcy i Marek Osip.
Jubileuszowym obchodom przy-
glądało się czujne oko rysownika
Dariusza Dołomisa, wykonujące-
go portrety zaproszonym go-
ściom. Efekty tej pracy mógł oce-
nić później każdy uczestnik, bo-
wiem rysunki zostały odpowiednio
wyeksponowane na bibliotecznym
tarasie. W holu leżajskiej książni-
cy stworzono również historyczną
mini galerię dokumentującą dzia-
łalność biblioteki niemalże od po-
czątku jej istnienia.

NN
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28 maja br. odbył się XVI Re-
gionalny, X Podkarpacki Przegląd
Pieśni Maryjnej pn. „Znak na-
dziei”, któremu patronował Pod-
karpacki Kurator Oświaty i Ku-
stosz Klasztoru OO. Bernardy-
nów w Leżajsku, a jego organiza-
torami byli: Powiat Leżajski, Mia-
sto Leżajsk, Klasztor OO. Bernar-
dynów w Leżajsku, Miejskie Cen-
trum Kultury w Leżajsku oraz
Zespół Szkół Licealnych im. Bo-
lesława Chrobrego w Leżajsku,
pełniący funkcję organizatora
głównego.

W bieżącym roku hasło prze-
wodnie Przeglądu brzmiało „Idź-
cie i głoście z Maryją…”. Wzorem
lat ubiegłych, tegoroczny PPM
miał wymiar zarówno artystyczny,
jak i religijny. Rozpoczął się uro-
czystą mszą św. w leżajskiej Bazy-
lice Zwiastowania NMP. Następ-
nie we Franciszkańskim Ośrodku
Kultury część artystyczną uroczy-
ście otworzył wicedyrektor Zespo-
łu Szkół Licealnych Waldemar
Tłuczek i powitał wszystkich wy-
konawców oraz uczestników.

Tegoroczny Przegląd zainaugu-
rował Chór BELCANTO z Zespo-
łu Szkół Licealnych w Leżajsku.
Wystąpili też: Zespół Wokalno-In-
strumentalny „CANTA RHEI”
z Ośrodka Kultury w Chałupkach
Dębniańskich, Przemysław Kata
z Dębna, Chór CANTIAMO
z Gimnazjum im. W. Jagiełły w Le-
żajsku, Chór kameralny CANTI ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżaj-
sku, Jacek Piech ze Szkoły Podsta-
wowej im. M. Skłodowskiej-Curie
w Nowej Sarzynie, Sabina Kalem-

XVI Regionalny, X Podkarpacki Przegl¹d
Pieœni Maryjnej „Znak nadziei”

ba, Magdalena Leja i Weronika Ję-
drzejowska z Zespołu Szkół w Sta-
rym Mieście, Zespół Śpiewaczy
„Olszynka” z Biedaczowa, Zespół
„Mały Folk – Band” z Łętowni,
Duet „Aplauz” i Zespół „Cantile-
nae” z Ośrodka Kultury w Dębnie,
Julia Piróg i Oliwia Kobylarz z Ze-
społu Szkół w Nowosielcu, Zespół
wokalno-flażoletowy ze Szkoły
Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej,
Zespół „Mały Amadeusz” ze Szko-
ły Podstawowej im. M. Skłodow-
skiej-Curie w Nowej Sarzynie, Do-
minik Tudryn z Gimnazjum w No-
wej Sarzynie, Dziewczęca Służba
Maryjna z Wierzawic, Schola „Gli
Angeli del Cielo” z Parafii Wola
Zarczycka, Schola z Parafii w Pi-
skorowicach, Maksymilian Sin-
kowski z Leżajska, uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Tarnogórze,
Magdalena Paszek z Nowej Sarzy-
ny, Katarzyna Maruszak, Aleksan-
dra Madej i Natalia Indycka ze
Szkoły Podstawowej im. św. Fran-

ciszka z Asyżu w Jelnej, Natalia
Partyka z Rzeszowa, Katarzyna
Gorący z Gimnazjum i Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Sokoło-
wie Małopolskim, grupa wokalna
NOBIS z Sarzyny, Chór Gimna-
zjum i Liceum im. J. Pawła II Sióstr
Prezentek w Rzeszowie oraz ze-
spół Labirynt z Zespołu Szkół Li-
cealnych w Leżajsku , który zakoń-
czył część artystyczną.

Przygotowaniem i przeprowa-
dzeniem uroczystości zajęli się
nauczyciele ZSL w Leżajsku: Re-
nata Kasper-Pakosz, Elżbieta
Rup, Bogusław Majcher, Stani-
sław Majcher, Jacek Brzuzan,
Iwona Wędzicha, Justyna Pająk,
Agnieszka Dubiel, Aleksandra
Panocha, Barbara Szklanny, Re-
nata Różak i Elżbieta Jaworska.
Funkcję konferansjerów sprawo-
wali uczniowie ZSL: Jowita Zyg-
munt i Mateusz Pajączek.

Dyrekcja Zespołu Szkół Liceal-
nych im. B. Chrobrego w Leżaj-

sku składa szczególne podzięko-
wania sponsorom i darczyńcom
przedsięwzięcia, a byli nimi: Sta-
rosta Leżajski Marek Śliż, Bur-
mistrz Miasta Leżajska Ireneusz
Stefański, Dyrektor Zespołu Szkół
Licealnych Zbigniew Trębacz,
Bożena Duraj, właściciel Kwia-
ciarni „Fiołek” przy ul Rynek 31,
Teresa Bechta, właściciel Kwia-
ciarni „Wiktoria” przy ul. Mickie-
wicza. W sposób szczególny dzię-
kujemy Kustoszowi Klasztoru
OO. Bernardynów o. Joachimo-
wi Ciupie i Podkarpackiemu Ku-
ratorowi Oświaty za objęcie hono-
rowym patronatem XVI edycji
Przeglądu. Wyrazy wdzięczności
kierujemy także do dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury Ire-
neusza Wołka oraz Bartłomieja
Urbańskiego i Jacka Kyci za po-
moc w obsłudze technicznej wy-
darzenia.

ER

Chór Gimnazjum i Liceum im. J. Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Oprócz gospodarzy, stawili się
reprezentanci: Brzózy Królew-
skiej, Dębna, Giedlarowej, Pisko-
rowic, Grodziska Górnego i Wie-
rzawic, łącznie 17 osób. W tym
roku materiał źródłowy stanowiły

homilie z trzeciej pielgrzymki Jana
Pawła II do Ojczyzny, którą odbył
w 1987 r. To właśnie wtedy, zwra-
cając się do młodych, papież wy-
powiedział słowa przywołane
w tytule.

Opiekunom dziękujemy za
przygotowanie i towarzyszenie
uczestnikom. Powiatowi Leżaj-
skiemu oraz Gminie Grodzisko
Dolne dziękujemy za ufundowa-
nie nagród dla uczestników. Gra-
tulujemy zwycięzcom i zaprasza-
my do udziału w przyszłorocznej
edycji konkursu!

ks. Piotr Stefański

Z Janem Paw³em II w Trzecie Tysi¹clecie
10 maja 2017 r. Zespół
Szkół im. Jana Pawła II
gościł gimnazjalistów
z terenu powiatu leżaj-
skiego, którzy zakwalifi-
kowali się do finału ko-
lejnej edycji konkursu na
temat myśli polskiego pa-
pieża.

WWWWWyniki fyniki fyniki fyniki fyniki finałowe testu pisemnego: inałowe testu pisemnego: inałowe testu pisemnego: inałowe testu pisemnego: inałowe testu pisemnego: 1 miejsce: Eliza Dąbek z Gimnazjum w Giedlarowej, 2 miej-
sce: Natalia Kogut z Gimnazjum w Piskorowicach, 3 miejsce: Magdalena Krzywonos z Gimnazjum
w Giedlarowej. WWWWW yryryryryróżnienia oóżnienia oóżnienia oóżnienia oóżnienia otrzymali:trzymali:trzymali:trzymali:trzymali: Justyna Jonik z Gimnazjum w Giedlarowej, Łukasz Lizak
z Gimnazjum w Grodzisku Dolnym, Dominika Skiba z Gimnazjum w Piskorowicach.
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Tegoroczna edycja była „nocą”
tylko z nazwy, bowiem leżajskie
Muzeum przygotowało bogaty
program, rozpoczynając obchody
już o 13:30. Z uwagi na fakt, iż
Muzeum Ziemi Leżajskiej jest
kulturalną jednostką powiatową,
patronat honorowy nad wydarze-
niem objął Starosta Leżajski Ma-
rek Śliż, który był obecny podczas
wydarzenia. Ponadto uroczystość
swoją obecnością zaszczycili Dy-
rektor Generalny Podkarpackie-
go Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie Marcin Zaborniak
oraz Burmistrz Leżajska Ireneusz
Stefański.

Niewątpliwie najważniejszym
elementem przypisanym temu wy-
darzeniu jest bezpłatne udostęp-
nienie zwiedzającym muzealnej
oferty. W tym roku zwiedzający
mogli obejrzeć dwie ze stałych
ekspozycji: Historyczną Miasta
i Regionu oraz Etnograficzno-Za-
bawkarską. Ponadto nastąpiło
uroczyste otwarcie wystawy czaso-
wej „Fajki Przemyskie” z kolekcji
Zbigniewa Bednarczyka, połączo-
ne z Turniejem Wolnego Palenia
Fajki, w którym wzięło udział 10
osób. W nagrodę otrzymały one
pamiątkową, oryginalną fajkę.

Leżajska Noc Muzeów miała
charakter Festiwalu Kulinarno-
Kulturalnego, w którym wzięły
udział Koła Gospodyń Wiejskich z
Giedlarowej, Wierzawic i Chału-
pek Dębniańskich, przygotowując
potrawy lokalne do degustacji,
a także wystawcy wyrobów ręko-
dzielniczych, którzy prezentowali
oraz sprzedawali swoje wyroby.

Na scenie zaprezentowali się
młodzi artyści z naszego powiatu,
a wśród nich: Jacek Piech
i Amelia Kołtun ze Szkoły Podsta-
wowej im. M. Skłodowskiej-Curie

w Nowej Sarzynie szlifujący śpiew
pod okiem opiekuna muzycznego
Haliny Mryc-Nogi oraz uczniowie
i absolwenci Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Leżajsku,
koordynowani przez dyrektora
szkoły Stanisława Jaworskiego.
W licznym składzie wystąpiła tak-
że Grupa Wokalna „Meritum”,
nad którą opiekę sprawują Bar-

tłomiej Urbański i Jacek Brzuzan.
Przed publicznością wystąpił rów-
nież zespół śpiewaczy „Chałup-
czanie” z Chałupek Dębniańskich,
wykonując piosenki biesiadne.

Swoje motocykle na placu mu-
zealnym przedstawiły kluby: „We-
hikuł” oraz „Brotherhood”, zaś
ich przedstawiciele: Wiesław Do-
łęga i Ireneusz Nowak opowie-

Le¿ajska Noc Muzeów
Muzeum Ziemi Leżajskiej już po raz kolejny otworzy-
ło swoje podwoje dla zwiedzających w ramach Euro-
pejskiej Nocy Muzeów, która w tym roku odbyła się
20 maja.

dzieli o swojej pasji i historii klu-
bów. Paweł Antolak i Franciszek
Fedorowicz – rekonstruktorzy
i członkowie Stowarzyszenia Ko-
lekcjoner Stalowa Włócznia za-
prezentowali stroje i sprzęt woj-
skowo-obronny.

Spółdzielnia Socjalna „Dęb-
nianka”, jako jeden z partnerów
wydarzenia, przygotowała pyszną
niespodziankę dla wszystkich
przybyłych. Była nią tradycyjna
zupa gulaszowa, którą można było
bezpłatnie smakować.

Punktem głównym programu
był musical „Romeo i Julia”, wy-
stawiony na deskach sceny plene-
rowej. Spektakl został przygoto-
wany przez Gminny Ośrodek Kul-
tury Gminy Leżajsk w Giedlaro-
wej, który występował także w roli
partnera wydarzenia. Pomysło-
dawcą, autorem scenariusza i re-
żyserem musicalu jest Dyrektor
GOK Marek Krauz. W spektaklu
wystąpiło ponad 30 aktorów,
przedstawiających w wyjątkowej
scenerii, za pomocą tańca i poru-
szających utworów, nieszczęśliwą,
ale piękną historię miłości dwoj-
ga młodych ludzi, która kilka wie-
ków temu ujrzała światło dzienne
za sprawą Wiliama Szekspira.

W tegorocznych obchodach
Europejskiej Nocy Muzeów
uczestniczyło ok. 1 800 osób.

Za pomoc w realizacji przedsię-
wzięcia dziękujemy dyrektorowi
Gminnego Ośrodka Kultury Gmi-
ny Leżajsk w Giedlarowej Marko-
wi Krauzowi oraz sponsorom:
Browarowi w Leżajsku, Firmie
BR-Stalco Leżajsk oraz Firmie
„Rolnik” w Leżajsku.

Paulina Szczepanik

Zdjęcia: Dawid Wiech



16

KULTURA

KURIER POWIATOWY � 6/2017 (153)

W sobotni dzień 27 maja ucz-
niowie Szkoły Podstawowej
w Woli Zarczyckiej wraz z nauczy-
cielami udali się do Rzeszowa na
8. Dzień Odkrywców – Interak-
tywny Piknik Wiedzy. Liczna,
42 osobowa grupa uczniów zain-
teresowanych nauką i chcących
zobaczyć ją z bliska, mogła w tym
roku obserwować ciekawostki
i pokazy naukowe z geologii i pa-
leontologii, astronomii, robotyki,
a także obejrzeć prezentacje histo-

ryczne i walki rycerskie. W mia-
steczku piknikowym zlokalizowa-
nym w centrum Rzeszowa, w oko-
licach zamku, dzieci uczestniczy-
ły w interaktywnych pokazach
i eksperymentach z dziedziny fi-
zyki, chemii i matematyki. Tego-
roczną atrakcją był pokaz łazika
marsjańskiego Legendary IV,
mobilne roboty oraz wystawa
NASA – Curiosity. Uczniowie za-
interesowani biologią udali się do
namiotów gdzie obserwowali do-

świadczenia kuchni molekularnej,
odkrywali tajemnice DNA i dzia-
łania enzymów oraz poznawali fi-
zjologię i anatomię ludzkiego cia-
ła. Piknik Wiedzy to miejsce, któ-
re odkrywa ciekawym ludziom taj-
niki nauki, ale też miejsce dla tych,

Tegoroczne hasło przyświecają-
ce obu wydarzeniom brzmiało
„Lajki i hejty – nie zaburzaj rze-
czywistości! Profilaktyka uzależ-
nień XXI wieku”. Organizatora-
mi wydarzenia byli: Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna i Fran-
ciszkański Ośrodek Kultury. Prze-
glądowi i konkursowi patronowa-
li: Podkarpacki Kurator Oświaty
i Starosta Leżajski.

Dyrektor Poradni Wojciech
Kostek witając dzieci, odwołał się
do tegorocznego hasła dramy.
Podkreślił, że tak powszechne dzi-
siaj w sieci lajki i hejty to interne-
towa nowomowa.

- Moi drodzy, jeśli człowiek nie
wie, jak należy zachować się w da-
nej sytuacji, to na wszelki wypadek
powinien zachować się przyzwoicie.
To powinno być podstawą interne-
towego savoir-vivre’u. Jestem prze-
konany, że pokażecie w swoich
przedstawieniach umiar, rozsądek,
takt i kulturę – podkreślił dyrek-
tor. Wypowiedzenie formuły
otwarcia przypadło Staroście Le-
żajskiemu Markowi Śliżowi, któ-
ry życzył uczestnikom udanych
występów.

W przeglądzie wystąpiło osiem
szkolnych zespołów teatralnych:
trzy w kategorii szkół podstawo-
wych i pięć w kategorii gimnazjów.
Przegląd prowadziła Monika Go-
lenia-Kmiecik, odnosząc się bez-

Lajki i hejty – nie zaburzaj rzeczywistoœci!
19 maja 2017 r. we Fran-
ciszkańskim Ośrodku Kul-
tury w Leżajsku odbył się
XVI Powiatowy Przegląd
Małych Form Teatralnych
Drama Profilaktyczna oraz
wyłoniono zwycięzców XVI
Powiatowego Profilaktycz-
nego Konkursu Plakatowe-
go.

pośrednio po występach grup te-
atralnych do treści odegranych
spektakli.

Jury w składzie: Agnieszka Rydz, Iwona Ma-
rzec-Wiącek i Bożena Zygmunt przyznało w ka-
tegorii szkół podstawowych: I miejsce i nagrodę
złotego Franka Szkole Podstawowej w Nowej
Sarzynie (opiekunki: Iwona Rejman, Beata Ba-
rańska), II miejsce i nagrodę srebrnego Franka
Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli (opiekun-
ki: Elżbieta Fus, Dorota Lewkowicz), III miej-
sce i nagrodę brązowego Franka Szkole Pod-
stawowej w Piskorowicach (opiekunowie:
Agnieszka Dec, Piotr Ślęzak).

W kategorii gimnazjum jury uhonorowało
I miejscem i nagrodą złotego Franka Gimna-
zjum w Kuryłówce (opiekunki: Małgorzata
Sztyrak, Joanna Serkiz), II miejscem i nagrodą
srebrnego Franka Gimnazjum w Grodzisku Dol-
nym (opiekunki: Izabela Grzywna, Monika Fila,
Alicja Dubiel), III miejscem i nagrodą brązowe-
go Franka     Gimnazjum w Nowej Sarzynie (opie-
kun: Iwona Paul). Wyróżnienie – maski teatral-
ne otrzymały:     Gimnazjum w Sarzynie (opiekun-
ki: Barbara Kozyra, Beata Łyko) oraz Gimna-
zjum w Dąbrowicy (opiekun: Justyna Majkut).

Nagrodę za najlepszą kreację sceniczną
Skrzydła teatralne w kategorii szkół podstawo-
wych przyznano: Zuzannie Piotrowskiej ze SP

w Brzyskiej Woli i Jackowi Piechowi z SP w No-
wej Sarzynie. Nagrodę za najlepszą kreację sce-
niczną Skrzydła teatralne w kategorii gimna-
zjum otrzymali: Izabela Dzierga i Arkadiusz Czop
z Gimnazjum w Grodzisku Dolnym.

Podczas obrad jury organizato-
rzy ogłosili wyniki ww. konkursu
plakatowego, na który prace pla-
styczne napływały do 24 marca.
Wpłynęło łącznie 156 prac pla-
stycznych. 28 marca 2017 r. jury
w składzie: Paweł Kupras, Ewa
Dubiel i Dorota Kostek dokona-
ło rozstrzygnięcia konkursu przy-
znając nagrody indywidualne dla
41 nagrodzonych i wyróżnionych
laureatów oraz finalistów plastycz-
nych zmagań.

W kategorii szkół podstawowych nagrodzono:
1.     Agnieszka Brudniak (SP nr 1 Leżajsk)
2. Katarzyna Warzybok (SP nr 3 Leżajsk)
3. Antonina Ździebko (SP w Giedlarowej)
W kategorii gimnazjów nagrodzono:
1.     Karolina Gwóźdź (Gimnazjum w Leżajsku)
2. Agata Ostrowska (Gimnazjum w Kuryłówce)
3. Beata Rusinek (Gimnazjum w Kuryłówce)

Nagrody młodym artystom
i podziękowania dla nauczycieli
wręczali dyrektor Wydziału Roz-
woju i Wsparcia Edukacji w Pod-
karpackim Kuratorium Oświaty
Jolanta Niedźwiedzka i Starosta
Leżajski Marek Śliż.

Za wsparcie finansowe i rzeczo-
we wydarzenia dziękujemy spon-
sorom: Polenergii Elektrociepłow-
ni Nowa Sarzyna, Powiatowi Le-
żajskiemu oraz Podkarpackiemu
Centrum Hurtowemu AGRO-
HURT S.A w Rzeszowie.

Przebieg przeglądu i konkursu
był rejestrowany przez telewizję
kablową LokalTel z Nowej Sarzy-
ny za co również dziękujemy.

PPP w Leżajsku

Oko w oko z nauk¹

którzy fascynacji doświadczenia-
mi naukowymi jeszcze nie poczu-
li. Mamy nadzieję, że piknikowe
prezentacje zaszczepiły w dzie-
ciach naukowego bakcyla i chęć
pogłębiania swojej wiedzy.

MK

Zdjęcia: Dawid Wiech
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Od 1967 roku bazą dla zorga-
nizowanej turystyki na tym tere-
nie były Zakłady Chemiczne. To
dzięki wsparciu i finansowaniu
przez fabrykę, społecznicy mogli
realizować swoje pasje. Po zmia-
nach ustrojowych w 1989 r., orga-
nizacja pozbawiona możnego pro-
tektora ograniczyła skalę działal-
ności, opierając się tylko na zaan-
gażowaniu grona zapaleńców.
Warto przytoczyć nazwiska kolej-
nych prezesów: koła PTTK – Ro-
man Stasiewicz i oddziału: An-
drzej Lisiecki, Juliusz Chorzępa,
Ireneusz Krawczyk, Roman Mich-
na, Jerzy Charysz. Od 2013 roku
szefem organizacji jest Michał
Grześkiewicz.

O znaczeniu stowarzyszenia dla
lokalnego środowiska mówił m.in.
Andrzej Rychel, burmistrz Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna, który za
wspieranie PTTK został uhonoro-
wany pamiątkowym medalem.
Wśród wyróżnionych znaleźli się
też Poseł na Sejm RP Jerzy Paul,
przedstawiciele miejscowych
władz, sponsorzy i liczne grono
działaczy PTTK, którzy przewinęli
się przez organizację w ciągu
ostatniego półwiecza.

Obecnie w PTTK prym wiedzie
kolejne, młode pokolenie. To dzię-
ki zaangażowaniu takich działaczy
jak Andrzej Kusiak, Oddział
PTTK w Nowej Sarzynie stał się
znaczącym ośrodkiem imprez na
orientację organizowanych na
Podkarpaciu. Trzonem stowarzy-
szenia jest głównie młodzież.
W sobotę, w ramach Zlotu, odby-
ła się kolejna edycja Marszu na
Orientację „CHONONAMAR-
SZE”. W niedzielę do Kołaczni
ruszyli rowerzyści, trasami z Le-
żajska i Nowej Sarzyny. I tu rów-
nież przeważała młodzież.

Sztandarowa impreza szacow-
nego Jubilata – zloty do azalii pon-
tyjskiej – organizowane są, z prze-
rwami, od blisko 50 lat. Od 15 lat
mają nową formułę. Z imprezy
o charakterze wyłącznie rajdowym
stały się też popularnym festynem

w Nowej Sarzynie
W dniach 20-21 maja br. w ramach XXXV Zlotu do Azalii Pontyjskiej obchodzono
Jubileusz 50-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Nowej
Sarzynie. Do Kołaczni, gdzie znajduje się unikalny rezerwat tej rośliny, zjecha-
li się weterani Towarzystwa z całego powiatu leżajskiego.

50 lat PTTK promującym gminę i jej atrakcję,
jaką jest rezerwat w Kołaczni.
Głównym organizatorem jest
Ośrodek Kultury w Nowej Sarzy-
nie, natomiast Oddział PTTK
przyjął rolę współorganizatora.

Unikalną pamiątką dla uczest-
ników tegorocznego zlotu, którzy
przyjechali m.in. z Rzeszowa,
Przemyśla, Jarosławia, Radymna
oraz licznie zgromadzonej pu-
bliczności była okolicznościowa
odznaka i promocyjna pocztówka.

Barwną i wyjątkową oprawę
imprezy stworzyły: Kapela Folk-
lorystyczna „Majdaniarze”, Ze-
spół Pieśni i Tańca „Azalia”, Ze-
spół Folklorystyczny „Mały Folk-
Band”. Dwudniowe święto kwit-
nącej azalii zakończył festyn przy
zespole „The Brox”.

Organizacja tak dużej imprezy
nie byłaby możliwa bez wsparcia
Posła na Sejm RP Jerzego Paula,
burmistrza Miasta i Gminy Nowa
Sarzyna Andrzeja Rychla, Staro-
sty Leżajskiego Marka Śliża, pry-
watnych sponsorów i pomocy gro-
na społeczników.

GW

Wśród nagrodzonych za działalność na rzecz PTTK w Nowej Sarzynie
znaleźli się: burmistrz Andrzej Rychel (z prawej) oraz działacze
PTTK Krzysztof Totuń i Józef Zwoliński

Fot. Grzegorz Szklanny
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W tym prestiżowym turnieju
udział wzięło 360 zawodników
z 16 krajów świata (Bułgaria, Li-
twa, Ukraina, Niemcy, Izrael, Ho-
landia, Iran, Szwajcaria, Węgry,
Rosja, Kazachstan, Łotwa, Szwe-
cja, Francja i Polska), a gościem
honorowym był Prezydent WKO
Shinkyokushinkai Kenji Midori.
Organizatorem turnieju był Swiss-
Shinkyokushin-Association Shi-
han Peter Steinmann.

Zawodnicy CSWiS brali udział
w rywalizacji kumite, kata oraz
kata team, w której startowali
pierwszy raz. Międzynarodowy
turniej był na wysokim poziomie,
a w jego ramach pojawiła się rów-
nież formuła full contact karate,
i choć jest to konkurencja, w któ-
rej rzadko startujemy, to zdobyli-

5 maja 2017 r. na obiektach Stu-
dium Wychowania Fizycznego
i Sportu Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie z udziałem
ponad 100 zawodników reprezen-
tujących 46 uczelni szkół wy-
ższych, odbyły się IV Akademic-
kie Mistrzostwa Polski Karate
Kyokushin. Organizatorem mi-
strzostw był Polski Związek Kara-
te oraz Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, sędzią głównym Wi-
ceprezes PZK Andrzej Drewniak,
zaś sędzią technicznym shihan

Robert Kopciowski. Mistrzostwa
odbywały się w formule kata i ku-
mite. Bardzo dobrze zaprezento-
wała się zawodniczka Leżajskie-
go Klubu Kyokushin Karate Iza-
bela Dec, która reprezentując
Politechnikę Rzeszowską zdoby-
ła brązowy medal w konkurencji
kumite. Iza w drodze do podium
stoczyła trzy walki z czego dwie
rozstrzygnęła na swoją korzyść.
Sekundantem naszej zawodnicz-
ki był sensei Dariusz Burda.

LKKK

6 maja zawodnicy CSWiS w Le-
żajsku brali udział w SWISS
– OPEN Juniors Championship
2017 w Szwajcarii, w miej-
scowości Stans.

śmy 3 puchary: I miejsce Aleksan-
dra Kula – kata i II miejsce w ku-
mite, III miejsce Jakub Mędrek –
kumite, w kata team byliśmy bli-
sko i zajęliśmy IV miejsce.

Wszystkim zawodnikom gratu-
lujemy, a w szczególności medali-
stom.

Zarząd Centrum Sztuk Walki
i Sportu w Leżajsku składa ser-
deczne podziękowania za oka-
zaną pomoc, bez której udział
w turnieju nie byłby możliwy: Wój-
towi Gminy Leżajsk, firmie Pole-
nergia Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna, Stare Miasto-Park oraz
firmie Usługi Budowlane Walde-
mar Burek.

AD
www.csw.net.pl



19KURIER POWIATOWY � 6/2017 (153)

KALENDARZ imprez kulturalnych
WYSTAWA „FAJKI I CYGARETKI”

TERMIN: MAJ-LIPIEC
Miejsce: Galeria MZL
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Opis: Wystawa z kolekcji Zbigniewa Bednarczyka, pasjonata, mistrza
fajkarskiego i wytwórcy fajek z Przemyśla. Kolekcjoner gromadzi swoje
zbiory bez specjalnych ograniczeń. Każda pozyskana fajka ma swoją
historię. Eksponowane fajki powstały głównie w ośrodkach austro-
węgierskich, ale też niemieckich i francuskich.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
W LEŻAJSKU

TERMIN: LIPIEC; KONCERTY: PONIEDZIAŁKI, GODZ. 19.OO

Miejsce: Bazylika ZNMP w Leżajsku
Organizatorzy: Miasto Leżajsk, Klasztor OO. Bernardynów w Leżaj-
sku, MCK w Leżajsku, Powiat Leżajski, Gmina Leżajsk, Miasto
i Gmina Nowa Sarzyna
3 lipca – Anastasia Kovbyk (Rosja) – organy
Część kameralna: Dumitru Harea (Mołdawia) – fletnia pana, Andrij
Melnik – akordeon, Artur Banaszkiewicz – skrzypce, Roman Chra-
niuk – kontrabas
10 lipca – Ilona Kubiaczyk-Adler (Polska-USA) – organy, Dovile Sa-
vickaite (Litwa) – organy
17 lipca – Bartosz Jakubczak – organy, Urszula Kryger – mezzoso-
pran
24 lipca – prof. Andrzej Chorosiński – organy, prof. Konstanty An-
drzej Kulka – skrzypce
31 lipca – Piotr Rojek – organy, Igor Cecocho – trąbka

LATO Z MCK
TERMIN: LIPIEC-SIERPIEŃ

Miejsce: plac przed MCK w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: W każdą niedzielę wakacyjną o godz. 18.00 na estradzie przed
MCK prezentować się będą zespoły artystyczne oraz soliści z naszego
miasta i powiatu. Będą to występy i koncerty zespołów muzycznych,
tanecznych, spektakle i programy artystyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.

„SPOSÓB NA WAKACYJNĄ NUDĘ”
– WARSZTATY LITERACKO-PLASTYCZNO-JĘZYKOWE DLA DZIECI

TERMIN: LIPIEC-SIERPIEŃ (WTORKI I CZWARTKI W GODZINACH 11.OO-13.OO)
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Le-
żajsku
Organizator: MCK Biblioteka Pu-
bliczna w Leżajsku, współorganiza-
tor: Powiat Leżajski
Opis: „Sposób na wakacyjną nudę”
to cykl warsztatów skierowanych do
dzieci i młodzieży z terenu Leżaj-
ska i okolic. Zajęcia odbywają się
w Bibliotece Publicznej w Leżajsku,
dwa razy w tygodniu w okresie wa-
kacji (we wtorki i czwartki), a pro-
wadzą je: instruktorzy, plastycy i bibliotekarze. Podczas spotkań od-
bywać się będą zajęcia literackie, plastyczne, teatralne oraz językowe.
Przewidziane są również zabawy na świeżym powietrzu. Na zakoń-
czenie warsztatów odbędzie się podsumowanie i prezentacja osiągnięć
dzieci. Instruktorzy przygotują wystawę prac plastycznych, a także
wystawione zostanie przedstawienie, nad którym dzieci pracować będą
podczas warsztatów teatralnych. Scenografia i kostiumy do spektaklu
zostaną przygotowane przez dzieci podczas zajęć plastycznych.

AKTYWNIE NA WAKACJACH
TERMIN: LIPIEC – SIERPIEŃ

Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Ośrodek Kultury na sezon letni przygotowuje bogatą ofertę za-
jęć dla dzieci i młodzieży. Będą to m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne,
rekreacyjne, a także dyskoteki i rajdy rowerowe.

WAKACYJNE SPOTKANIA Z PALETĄ
TERMIN: LIPIEC – SIERPIEŃ

Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym

Opis: Będzie to szereg cyklicznych spotkań ple-
nerowych, podczas których uczestnicy warszta-
tów malarskich i rysunkowych przedstawią ota-
czający nas świat realistycznie, fantastycznie i ka-
rykaturalnie. Podsumowaniem tych działań bę-
dzie wystawa pokazująca różne sposoby widze-
nia otaczającej nas rzeczywistości.

WAKACJE Z KULTURĄ
TERMIN: LIPIEC-SIERPIEŃ

Miejsce: Ośrodki Kultury w Biedaczo-
wie, Brzózie Król., Chałupkach Dęb.,
Dębnie, Giedlarowej, Piskorowicach,
Wierzawicach
Organizatorzy: ośrodki kultury w po-
szczególnych miejscowościach
Opis: Zajęcia wakacyjne dla dzieci i mło-
dzieży pozostającej w domach w czasie
wakacji.

ŚWIĘTO KWITNĄCEJ LIPY
TERMIN: 2 LIPCA

Miejsce: stadion sportowy w Przychojcu
Organizatorzy: organizacje społeczne wsi Przychojec, GOK Gminy
Leżajsk

Opis: Piknik plenerowy dla całych
rodzin, połączony z występami ze-
społów artystycznych, konkursami
i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
Na zakończenie odbędzie się za-
bawa taneczna.
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BIESIADA WIEJSKA
TERMIN: 23 LIPCA

Miejsce: OK w Piskorowicach
Organizatorzy: organizacje społeczne wsi Piskorowice, GOK Gminy
Leżajsk, OK w Piskorowicach
Opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin, połączony z występami ze-
społów artystycznych.

ŚWIĘTO WSI HUCISKO
TERMIN: 3O LIPCA

Miejsce: „grzybek” w Hucisku
Organizatorzy: organizacje społecz-
ne wsi Hucisko, GOK Gminy Leżajsk
Opis: Piknik plenerowy dla całych ro-
dzin, połączony z występami zespo-
łów artystycznych, konkursami
i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Na
zakończenie odbędzie się zabawa ta-
neczna.

PIKNIK RODZINNY W GOŚCIŃCU
TERMIN: 3O LIPCA

Miejsce: Gościniec (Łętownia)
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

WYSTAWA „CISZA PRZED BURZĄ”
TERMIN: SIERPIEŃ

Miejsce: hol Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizatorzy: MZL, Biuro Edukacji Publicznej IPN Oddział w Rze-
szowie
Opis: Wystawa opowiada o dwóch ostatnich miesiącach poprzedzają-
cych wybuch II wojny światowej w kontekście społecznym. Stąd nie
odnajduje się tutaj struktur oddziałów wojskowych, a opisy gry dyplo-
matycznej w ostatnich tygodniach przed wybuchem II wojny świato-
wej zostały ograniczone do wzmianek w kalendarium. Znalazły się na
niej głównie materiały prasowe – w tym zdjęcia wykonywane przez
fotoreporterów Agencji Ilustrowanego Kuriera Codziennego, arty-
kuły i opinie ówczesnych publicystów, które naszym zdaniem najle-
piej oddają nastrój tamtych chwil.

WYSTAWA „A JEDNAK SIĘ KRĘCI”
TERMIN: SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK

Miejsce: Galeria MZL
Organizatorzy: MZL
Opis: Wystawa prezentuje zbiór ok. 300 eksponatów np. magiel, pral-
ka, sieczkarnia, młynki, maślniczki, telefony. Wszystkie te przedmioty
łączy jedno – są to urządzenia na korbę. Eksponaty pochodzą głów-
nie z końca XIX i początku XX wieku, kiedy korba przeżywała swój
renesans, natomiast w dzisiejszych czasach używane są bardzo spora-
dycznie.

BEZALKOHOLOWY FESTYN RODZINNY W BIEDACZOWIE
TERMIN: 6 SIERPNIA

Miejsce: OK w Biedaczowie
Organizatorzy: Organizacje społeczne wsi Biedaczów-Gwizdów, OK
w Biedaczowie
Opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin, połączony z występami ze-
społów artystycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

PIKNIK RODZINNY W RZUCHOWIE
TERMIN: 6 SIERPNIA

Miejsce: plac przez remizą w Rzuchowie
Organizatorzy: Sołtys i KGW w Rzuchowie, GOK Gminy Leżajsk,
OK w Rzuchowie
Opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin, połączony z występami ze-
społów artystycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
Na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna.

ŚWIĘTO WSI MALENISKA
TERMIN: 2 LIPCA

Miejsce: stadion sportowy w Maleniskach
Organizatorzy: KGW, sołtys, GOK Gminy Leżajsk, OK w Maleni-
skach
Opis: Piknik plenerowy dla rodzin połączony z występami artystycz-
nymi.

DNI GRODZISKA
TERMIN: 7-9 LIPCA

Miejsce: Stadion LKS „Grodziszczan-
ka” w Grodzisku Górnym
Organizatorzy: Wójt Gminy Grodzisko
Dolne, OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Jest to cykliczna impreza plene-
rowa odbywająca się corocznie w okre-
sie wakacyjnym w lipcu. W tym roku
gwiazdami Dni Grodziska będą: Mar-
cin Daniec, zespół „TerazMy” i Mesa-
jah.

SPOTKANIE Z FOLKLOREM I BIESIADĄ ORAZ TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW
TERMIN: 9 LIPCA

Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej, Cieplice Dolne (boisko wielofunk-
cyjne)
Organizatorzy: WDK w Kolonii Polskiej, GOK w Kuryłówce
Opis: Imprezę rozpoczyna Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o puchar Wój-
ta Gminy Adamówka i Kuryłówka na boisku wielofunkcyjnym w Cie-
plicach, po którym wszyscy przenoszą się do Kolonii Polskiej przed miej-
scowy Wiejski Dom Kultury, gdzie odbędzie się „Spotkanie z Folklo-
rem i Biesiadą”, w którym udział biorą zespoły śpiewacze i kapele.

„CO TAM ZA MIEDZĄ” – PIKNIK REKREACYJNO-SPORTOWY
TERMIN: 16 LIPCA

Miejsce: OK w Chałupkach Dębniańskich
Organizatorzy: organizacje społeczne wsi Chałupki Dębniańskie, OK
w Chałupkach Dębniańskich
Opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin, połączony z występami ze-
społów artystycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

PIKNIK RODZINNY „MAJDANÓWKA”
TERMIN: 16 LIPCA

Miejsce: Majdan Łętowski
Organizatorzy: OK w Nowej Sarzynie

MAGDALENKI
TERMIN: 22 LIPCA

Miejsce: filia OK w Sarzynie
Organizator: filia OK w Sarzynie, współorganizatorzy: Stowarzysze-
nie „Sarzynioki”, KGW w Sarzynie, OK w Nowej Sarzynie

DNI MIASTA I GMINY
NOWA SARZYNA

TERMIN: 22-23 LIPCA
Miejsce: Stadion MZKS „Unia”
w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sa-
rzynie
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DOŻYNKI GMINNE W WOLI ZARCZYCKIEJ

TERMIN: 27 SIERPNIA
Miejsce: filia OK w Woli Zarczyckiej
Organizator: KGW w Woli Zarczyckiej, OK w Nowej Sarzynie, filia
OK w Woli Zarczyckiej

NARODOWE CZYTANIE „WESELA” STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
TERMIN: 2 WRZEŚNIA

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: Jest to akcja zainicjowana przez Prezydenta RP. Leżajsk uczest-
niczy w niej po raz piąty.

POŻEGNANIE WAKACJI
TERMIN: 2 WRZEŚNIA

Miejsce: plac przez MOSiR w Nowej Sarzynie
Organizatorzy: OK w Nowej Sarzynie, MOSiR w Nowej Sarzynie

DOŻYNKI GMINNE GMINY KURYŁÓWKA
TERMIN: 3 WRZEŚNIA

Miejsce: Kuryłówka („grzybek” obok strażnicy OSP)
Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK w Kuryłówce
Opis: Pierwsza nie-
dziela września to
obchody gminnych
dożynek w Kuryłów-
ce, które rozpoczyna
msza święta w Ko-
ściele Parafialnym
pw. św. Józefa w Tar-
nawcu. Po modlitwie
w intencji rolników
i poświęceniu wieńców, barwny korowód udaje się na plac dożynko-
wy gdzie odbywa się poczęstunek chlebem oraz obrzędy dożynkowe.
W uroczystościach dożynkowych uczestniczą wieńce żniwne z niemal
wszystkich sołectw naszej Gminy, a zwieńczeniem jest wykonanie przez
wszystkie grupy wieńcowe staropolskich pieśni dożynkowych.

XVIII PIELGRZYMKA SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO I XVIII DOŻYNKI POWIATOWE

TERMIN: 8 WRZEŚNIA

Miejsce: Bazylika ZNMP w Leżajsku
Organizatorzy: Powiat Leżajski, Klasztor OO. Bernardynów w Leżaj-
sku
Opis: 8 września do Matki Bożej Leżajskiej pielgrzymują służby mun-
durowe z terenu województwa podkarpackiego. Pielgrzymka połą-
czona jest z Dożynkami Powiatowymi. Delegacje z poszczególnych
gmin powiatu leżajskiego prezentują wieńce dożynkowe, będące od-
zwierciedleniem tradycji naszego regionu.

MIODOBRANIE
TERMIN: 6 SIERPNIA

Miejsce: filia OK w Jelnej
Organizatorzy: filia OK w Jelnej, współorgani-
zatorzy: OK w Nowej Sarzynie, Stowarzyszenie
„Złoty Potok”

DOŻYNKI GMINNE GMINY GRODZISKO DOLNE
TERMIN: 15 SIERPNIA

Miejsce: Stadion sportowy LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Gór-
nym
Organizatorzy: Wójt Gminy Grodzisko Dolne, OK w Grodzisku Dol-
nym
Opis: Dożynki to święto dziękczynienia za zbiory, dlatego wszystkie
sołectwa przywożą w tym dniu wieńce dożynkowe, które wcześniej
poświęcone w kościołach parafialnych są prezentowane ogółowi na-
szej społeczności gminnej. Tradycyjnym obrzędom dożynkowym to-
warzyszy część rozrywkowa w wykonaniu amatorskich zespołów arty-
stycznych.

DOŻYNKI WIEJSKIE
TERMIN: 15 SIERPNIA

Miejsce: Dębno, Brzóza Królewska, Piskorowice, Chałupki Dębniań-
skie, Giedlarowa
Organizatorzy: poszczególne miejscowości
Opis: Doroczne Święto Plonów, poświęcenie wieńca dożynkowego.

DOŻYNKI WIEJSKIE W SARZYNIE
TERMIN: 15 SIERPNIA

Miejsce: filia OK w Sarzynie
Organizatorzy: OK w Nowej Sarzynie, filia OK w Sarzynie, KGW
w Sarzynie

DOŻYNKI GMINNE GMINY LEŻAJSK
TERMIN: 2O SIERPNIA

Miejsce: Biedaczów
Organizatorzy: Gmina Leżajsk, organizacje społeczne z Biedaczowa,
komitet organizacyjny, GOK Gminy Leżajsk
Opis: Doroczne Święto Plonów – wspólne świętowanie delegacji wień-
cowych z całej Gminy Leżajsk, występy artystyczne, pokazy strażackie
i hippiczne. Na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna.

PIKNIK RODZINNY W STARYM MIEŚCIE
TERMIN: 27 SIERPNIA

Miejsce: stadion sportowy w Starym Mieście
Organizator: KGW w Starym Mieście, GOK Gminy Leżajsk
Opis: Piknik plenerowy
dla całych rodzin, połą-
czony z występami ze-
społów artystycznych,
konkursami i atrakcjami
dla dzieci i dorosłych. Na
zakończenie odbędzie
się zabawa taneczna.
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WYSTAWA TEMATYCZNA Z IPN-U W RZESZOWIE
TERMIN: 15 WRZEŚNIA

Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej, współorga-
nizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Wystawa o tematyce patriotycznej, będzie prezentowana w holu
MCK do końca września, następnie zostanie przeniesiona do ZSL
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

PIKNIK JESIENNY Z OKAZJI ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA
TERMIN: 19 WRZEŚNIA

Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Będzie to piknik jesienny dla dzieci uczęszczających na zajęcia
pozalekcyjne do Ośrodka Kultury oraz ich rodziców. Dzieci wraz
z rodzicami upieką kiełbaski i ziemniaki na ognisku. Będą zabawy
i śpiewy przy muzyce, a także konkursy, zawody, zagadki i quizy.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
TERMIN: 2O WRZEŚNIA 16.3O-18.OO

Miejsce: Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Organizator: MCK Bibliote-
ka Publiczna w Leżajsku
Opis: DKK to klub dla wszyst-
kich, którzy lubią czytać i chcą
dzielić się wrażeniami z lek-
tury z innymi czytelnikami.

JARMARK KULTURALNY „NA MICHAŁA”
TERMIN: 24 WRZEŚNIA

BICIE REKORDU WE WSPÓLNYM CZYTANIU
TERMIN: 8 WRZEŚNIA

Miejsce: Wąwóz za księgarnią „Nova”
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: Jest to impreza cykliczna promująca czytelnictwo. Polega na
zebraniu się w jednym miejscu jak największej ilości osób czytających
wspólnie w tym samym czasie. W tym roku odbędzie się w ramach
Leżajskiego Targowiska Sztuki.

LEŻAJSKIE TARGOWISKO SZTUKI
TERMIN: 8-1O WRZEŚNIA

Miejsce: Ulice, place i skwe-
ry miasta.
Organizator: MCK w Leżaj-
sku
Opis: To trzy dni, kiedy pra-
wa codzienności ulegają za-
wieszeniu, a cały społeczny
i kulturowy porządek ulega
wywróceniu. Miasto prze-
chodzi w panowanie kugla-
rzy, żonglerów, sztukmi-
strzów, dziwaków i objazdowych trup.

„GDZIE KUCHAREK SZEŚĆ…”
– POTYCZKI KULINARNE KGW POWIATU LEŻAJSKIEGO

TERMIN: 1O WRZEŚNIA
Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA – III TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
TERMIN: 1O WRZEŚNIA

Miejsce: Zalew w Brzózie
Królewskiej
Organizatorzy: OK w Brzó-
zie Królewskiej, KGW
w Brzózie Królewskiej
Opis: Piknik plenerowy dla
całych rodzin, połączony
z występami zespołów arty-
stycznych, degustacją po-
traw z ziemniaków, konkur-
sami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Na zakończenie odbędzie się
zabawa taneczna.

KAPUŚCIANY JARMARK
TERMIN: 17 WRZEŚNIA

Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizatorzy: OK w Wierzawicach, KGW w Wierzawicach
Opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin, połączony z występami ze-
społów artystycznych, degustacją potraw z kapusty, konkursami i atrak-
cjami dla dzieci i dorosłych. Na zakończenie odbędzie się zabawa ta-
neczna.

Miejsce: Giedlarowa
Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Opis: Piknik dla całych rodzin, połączony z występami zespołów arty-
stycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Na zakoń-
czenie odbędzie się zabawa taneczna.

WIECZÓR WŁOSKI W RAMACH CYKLU „PODRÓŻE DOOKOŁA ŚWIATA”
TERMIN: 28 WRZEŚNIA

Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie
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MARATON KARPIOWY

IM. MIECZYSŁAWA DZIURZYŃSKIEGO
TERMIN: 3O CZERWCA – 2 LIPCA

Miejsce: Ożanna
Organizator: Polski Związek Węd-
karski Koło nr 18 w Leżajsku

GMINNY TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY
NOWA SARZYNA – NOWA SARZYNA CUP 2O17

TERMIN: 9 LIPCA (ELIMINACJE), 3O LIPCA (FINAŁY)
Miejsce: eliminacje –
stadiony w Łukowej i Łę-
towni , finał – stadion KS
Sarzyna
Organizatorzy: MZKS
„Unia” w Nowej Sarzy-
nie, Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna
Opis: W tym dwuetapo-
wym turnieju rozgrywa-
nym corocznie w lipcu biorą udział wszystkie drużyny piłkarskie se-
niorów z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR

PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY LEŻAJSK

TERMIN: 9 LIPCA
Miejsce: Przychojec
Organizator: Ludowy
Klub Sportowy „Jodła”
w Przychojcu

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY LEŻAJSK
TERMIN: 16 LIPCA

Miejsce: Brzóza Królewska
Organizator: Ludowy Klub Sportowy „Azalia” w Brzózie Królewskiej

VIII MEMORIAŁ IM. JÓZEFA HAJDASZA W PIŁCE NOŻNEJ
TERMIN: 16 LIPCA

Miejsce: Kuryłówka
Organizator: Ludowy Klub Sportowy „Złotsan” w Kuryłówce

TURNIEJ OTWARCIA SEZONU 2O17/2O18 „NOWA SARZYNA 2O17”
TERMIN: 26 SIERPNIA

Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSiR)
Organizatorzy: Pariafialny Uczniowski Klub
Sportowy „Arka” przy Parafii Rzymsko-Katolickiej
w Łętowni, Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa
Stołowego w Rzeszowie, MOSiR w Nowej Sarzynie
Opis: Indywidulany turniej tenisa stołowego w 6-8
kategoriach wiekowych. Celem imprezy jest pop-
ularyzacja tenisa stołowego i aktywnego trybu życia oraz sprawdzenie
przygotowania sportowego przed nowym sezonem.

MŁODZIEŻOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA

TERMIN: 22 LIPCA
Miejsce: Łukowa (stadion)
Organizatorzy: Klub Sportowy „Łukowa”, Miasto i Gmina Nowa
Sarzyna

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI 4O-LECIA LKS „ORZEŁ” BIEDACZÓW
TERMIN: 23 LIPCA

Miejsce: Biedaczów
Organizator: Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Biedaczowie

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR NOWEJ SARZYNY
TERMIN: 23 LIPCA

Miejsce: Łętownia (zbiornik Żwirownia)
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło „Szuwarek” w Nowej
Sarzynie

MEMORIAŁ IM. ANTONIEGO MAGLA
TERMIN: LIPIEC

Miejsce: Stare Miasto
Organizator: Ludowy Klub Sportowy „Staromieszczanka” w Starym
Mieście

WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KRWIODAWCÓW IM. WŁADYSŁAWA PIŁATA
TERMIN: 12 SIERPNIA

Miejsce: Nowa Sarzyna
(stadion MZKS „Unia”)
Organizatorzy: Klub Ho-
norowych Dawców Krwi
PCK, Miasto i Gmina
Nowa Sarzyna
Opis: Zawody organizow-
ane od kilkunastu lat przez Miejsko-Gminny Klub PCK HDK, w których
udział biorą zespoły składające się z honorowych krwiodawców z całego
województwa podkarpackiego. Głównym celem imprezy jest m.in. pro-
mowanie zdrowego stylu życia, honorowego krwiodawstwa, udzielania
pierwszej pomocy i nawiązanie współpracy między klubami HDK.

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO
TERMIN: 13 SIERPNIA

Miejsce: Grodzisko Dolne (zalew „Czyste”)
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło nr 37 „Pstrąg” w Grodz-
isku Dolnym
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MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW
W KOLARSTWIE SZOSOWYM

TERMIN: KONIEC SIERPNIA/POCZĄTEK WRZEŚNIA

Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizator: Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Azalia” w Brzózie
Królewskiej
Opis: W Mistrzostwach, punktowanych do współzawodnictwa dzieci,
biorą udział zawodnicy kategorii młodzik i młodziczka z woj. podkar-
packiego i małopolskiego. Odbywają się one w dwóch konkurencjach:
jeździe dwójkami mężczyzn oraz wyścigu ze startu wspólnego dla
dziewcząt i chłopców.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O MEMORIAŁ ANDRZEJA NIEMCZYKA
TERMIN: SIERPIEŃ

Miejsce: Wierzawice
Organizator: Ludowy Klub Sportowy „San” Wierzawice

ZAWODY WĘDKARSKIE
O PUCHAR BURMISTRZA

MIASTA I GMINY
NOWEJ SARZYNY

TERMIN: 2 WRZEŚNIA
Miejsce: Nowa Sarzyna
(stawy Janda)
Organizator: Polski
Związek Wędkarski Ko-
ło „Szuwarek” w Nowej
Sarzynie

ZAWODY WĘDKARSKIE PUCHAR OŻANNY (METODA GRUNTOWA)
TERMIN: 1O WRZEŚNIA

Miejsce: Ożanna
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło Nr 18 w Leżajsku

RAJD ROWEROWY „PO ZDROWIE”
TERMIN: 16 WRZEŚNIA,

ZBIÓRKA GODZ. 8.3O POD POMNIKIEM JP II W LEŻAJSKU
Miejsce: Trasa rajdu będzie wiodła przez Leżajsk – Przychojec – Łuko-
wa – Nowa Sarzyna – Leżajsk
Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej, współorga-
nizator: MCK – CITiK
Opis: Mieszkańcy Leżajska będą mieli okazję wziąć udział w rajdzie
przyrodniczo-historycznym oraz konkursach, które z pewnością wzbo-
gacą wiedzę historyczna nie tylko dzieci i młodzieży, ale także osób
dorosłych. Poznawanie historii zachęci młode pokolenie do niwelo-
wania różnych uprzedzeń oraz do działania na rzecz utrzymania po-
koju i przyjaźni. Bezpośredni kontakt z przyrodą i ruch na świeżym
powietrzu wpłynie na rozwój tężyzny fizycznej.

X OGÓLNOPOLSKIE NOWOSARZYŃSKIE ZAWODY NA ORIENTACJĘ „BUDZYŃ 2O17”
TERMIN: 22-24 WRZEŚNIA

Miejsce: teren gminy Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Klub Turystyczny „Przygoda” Nowa Sarzyna, MOSiR
w Nowej Sarzynie
Opis: Impreza na stałe wpisana w kalendarz wydarzeń turystycznych
województwa podkarpackiego. Zawody sa formą doskonalenia orien-
tacji w terenie w opraciu zarówno o tradycyjne metody (kompas), jak
i nowoczesne systemy informatyczne (GIS,GPS).

MIĘDZYNARODWY TURNIEJ
KARATE KYOKUSHIN TATARIA

CUP 2O17
TERMIN: 23 WRZEŚNIA

Miejsce: Nowa Sarzyna
(MOSiR)
Organizator: Leżajski Klub
Kyokushin Karate, Miasto
i Gmina Nowa Sarzyna
Opis: Zawody będą się od-
bywały w standardowych
przepisach IKO z udziałem
zawodników z zaproszo-
nych klubów z Polski i za-
granicy współpracujących z Leżajskim Klubem Kyokushin Karate.
Turniej będzie rozgrywany we wszystkich kategoriach wiekowych.

ZAWODY WĘDKARSKIE (METODA „BAT”)
TERMIN: 24 WRZEŚNIA

Miejsce: Leżajsk (zalew Floryda)
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło nr 18 w Leżajsku
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W wydarzeniu wzięli udział lau-
reaci konkursów wraz z opieku-
nami oraz zaproszeni goście: Wi-
cestarosta Leżajski Zdzisław Leś-
ko, Dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury w Leżajsku Ireneusz Wo-
łek, Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Leżajsku Le-
szek Solarz, a także pracownice
PSSE: Maria Babiarz, Angelina
Podkasany, Justyna Flis.

W trakcie spotkania nauczyciel-
ki: Joanna Madej z Zespołu Szkół
w Sarzynie, Renata Kula z Gro-
dziska Dolnego, Anna Rogala
i Bożena Cisek z Brzózy Królew-
skiej prezentowały działania edu-
kacyjne realizowane w szkołach
w ramach programów prozdro-
wotnych. Zaproszeni goście wrę-
czyli nagrody ufundowane przez
Starostę Leżajskiego, a następnie
zabrali głos na temat celowości
i znaczenia działań profilaktycz-
nych podejmowanych w szkołach.
Przypomniano, że dzień 31 maja
to Światowy Dzień bez Tytoniu,
którego tegoroczne hasło brzmi
„Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”.

W konkursie pod hasłem „Stop smogowi i nałogowi” nagrody otrzymali:
� I miejsce: Daria Kloc (ZS Oddział Przedszkolny w Piskorowicach)
� II miejsce: Julia Tłuczek (Przedszkole Niepubliczne w Leżajsku)
� III miejsce: Zuzanna Szkodzińska (Przedszkole Miejskie nr 3 w Leżajsku)
Przyznano także 9 wyróżnień.

W konkursie „Papieros to trucizna” nagrodzono:
� I miejsce: Zuzannę Kuczek (Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej)
� II miejsce: Paweł Mieleszko (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku)
� III miejsce: Karol Siuzdak (Szkoła Podstawowa w Hucisku)

W konkursie „Trzymaj Formę Aktywnie i Zdrowo”
w kategorii Szkoły Podstawowe nagrody zdobyli:

� I miejsce: Klaudia Kusio (SP nr 2 w Leżajsku)
� II miejsce: Klara Majder (ZS w Brzózie Królewskiej)
� III miejsce: Dominika Strug (SP w Chałupkach Dębniańskich)

w kategorii Gimnazja nagrody otrzymali:
� I miejsce: Wiktoria Grabarz (ZS w Brzózie Królewskiej)
� II miejsce: Izabela Kryla (ZS w Wierzawicach)
� III miejsce: Oliwia Konior (Gimnazjum w Leżajsku)

NIE dla papierosów,

TAK dla zdrowego ¿ywienia

i aktywnoœci ruchowej
31 maja w auli Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się
uroczystość wręczenia nagród w 3 powiatowych konkur-
sach plastycznych w ramach realizacji programów proz-
drowotnych inicjowanych przez Inspekcję Sanitarna
w Leżajsku. Tematyka obejmowała profilaktykę antyty-
toniową, racjonalne żywienie i aktywność ruchową,
a uczestnikami były dzieci przedszkolne, uczniowie
szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna.

Działania edukacyjne w szkołach
obejmują również zagadnienia
dotyczące zapobiegania paleniu
tytoniu.

Na zakończenia wydarzenia
PPIS złożył życzenia z okazji Dnia
Dziecka młodym uczestnikom
spotkania i obdarował ich cukier-
kami.

Maria Babiarz
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Podróż 50
Zbliża się lato. A jak lato, to

upragnione wakacje i oczekiwany
urlop. Już sama perspektywa bło-
gich dni z dala od szkoły i pracy
ładuje nas pozytywną energią.
Jednak przychodzi ten czas, kie-
dy zaczynamy sobie zadawać py-
tania – gdzie i jak pojechać? Oczy-
wiście pomysłów mamy mnóstwo.
Może czas na podróż życia? Może
dzikie, bezludne plaże z dala od
cywilizacji, gdzie biały piasek i chy-
lące się nad plażą kokosowe pal-
my? Albo przeciwnie. Gwarne
metropolie i tętniące życiem dziel-
nice do bladego świtu. Potem za-
stanawiamy się czy z biurem pod-
róży, ze znajomymi, samolotem
czy samochodem? Tymczasem
oczekiwania rosną. Rodzą się
nowe pomysły, które w efekcie
cofają nas do punktu wyjścia.
Z czasem mamy już dość, tego za-
łatwiania, przekonywania rodziny
i znajomych. Nadchodzi wyjazdo-
wy impas. Mijają kolejne dni, a my
zamiast cieszyć się nadchodzącym
urlopem, ponownie, przeszukuje-
my blogi, portale społecznościo-
we i oferty biur podróży.

Dla wszystkich, którzy nie zna-
leźli jeszcze wakacyjnego kierun-
ku – mam propozycję. Nasza Pol-
ska i zabytki techniki. Albo inaczej
Turystyka Industrialna. Brzmi
groźnie i mało atrakcyjnie. Prze-
cież to brudne, ciągnące się kilo-
metrami ceglane mury. Ogromne,
zrujnowane hale, horyzont pocięty
fabrycznymi kominami i wieżami
nieczynnych kopalń. Na pierwszy
rzut oka nie można dopatrzyć się
w takim krajobrazie niczego, co
mogłoby przyciągnąć turystów –
nic bardziej mylnego. Zabytki
techniczne i przemysłowe to czę-
sto perełki polskiej i zagranicznej
myśli technicznej. To urządzenia
i kopalnie nawet o ponadtysiąclet-
niej historii oraz przykłady unika-
towej architektury i pomysłowo-
ści XIX i XX-wiecznych inżynie-
rów.

Według Polskiej Organizacji
Turystycznej wśród 150 najbar-
dziej atrakcyjnych turystycznie

obiektów blisko 1/3 to zabytki
związane z dziedzictwem przemy-
słowym. Tak więc, jest co oglądać.

Początki uprzemysłowienia Pol-
ski związane są z rozwojem poło-
żonego w centrum kraju Staropol-
skiego Okręgu Przemysłowego.
To najstarszy okręg przemysłowy
w Polsce, położony na obszarze
województw: świętokrzyskiego,
mazowieckiego i łódzkiego. Dzię-
ki energii rzek, obfitości lasów
i bogactwom naturalnym działały
tu liczne kopalnie rudy żelaza, wa-
pienia, kamieniołomy oraz zakła-
dy przetwórcze.

Naszą podróż śladami dziedzic-
twa przemysłowego rozpoczyna-
my w Chlewiskach. Kilkanaście
kilometrów od Starachowic i oko-
ło 190 km od Leżajska. Co praw-
da nazwa niewiele ma wspólnego
z przemysłem, ale to właśnie tutaj
w tej niewielkiej miejscowości
obok pałacu Odrowążów, znajdu-
je się Zabytkowa Huta Żelaza
w Chlewiskach. Podjeżdżając pod
główną bramę nie spodziewajmy
się napierających tłumów. Kiedy
przyjechałem tutaj w czerwcu, by-
łem jednym z dwóch turystów od-
wiedzających to miejsce. I co cie-
kawe ten drugi, to przypadkowy

turysta pytający o drogę. Dowie-
dziawszy się gdzie trafił – również
postanowił zwiedzić zabytkową
hutę. Przywitał nas starszy pan –
jak się okazało przewodnik,
ochroniarz i kasjer w jednej oso-
bie. Dwa złote za wstęp i wcho-
dzimy na rozległy trawiasty plac,
wokół którego wznoszą się cegla-
ne budynki przypominające klasz-
torne zabudowania. Tylko ten ko-
min zdradza ich przeznaczenie.
Szybko okazało się, że pan prze-
wodnik, skupił się raczej na roli
klucznika, otwierając nam kolej-
ne drzwi i bramy. Zasypywany py-

taniami w końcu dostrzegł w nas,
godnych słuchaczy i szybko
wciągnął w swoją opowieść. Hutę
zbudowano w latach 1882-92. Jej
sercem był wielki piec, do które-
go jednorazowo ładowano po 13
ton wsadu, a żelazo wytapiano
z wykorzystaniem węgla drzewne-
go. Jest to ostatni tego rodzaju
piec w Europie, przy czym z cie-
kawą historią. Wytopy trwały aż
do zablokowania go w 1940 roku
przez „polskich sabotażystów”
w drodze wystudzenia z pełnym
wsadem. Celem było uniemożli-
wienie niemieckim okupantom

Zabudowania huty w Chlewiskach

Malownicze ruiny walcowni

Zabytkowy układ wodny Fragment rekonstrukcji osady neolitycznej
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Tekst, zdjęcia
Ireneusz Wołek

otrzymywanie gatunku żelaza cen-
nego dla ich przemysłu zbrojenio-
wego. I ten, „zamurowany” w taki
sposób piec stoi nadal jako głów-
ny eksponat w centrum hali.
Współpracowały z nim, także za-
chowane, trzy prażarki rudy, hala
maszyn, warsztaty i niezwykła wie-
ża wyciągowa. Co w niej niezwy-
kłego? Wodna winda – która słu-
żyła do podnoszenia wagoników
z surowcem na wysokość wielkie-
go pieca (piec ładuje się od góry).
Winda ma dwie klatki zawieszo-
ne na wspólnej linie. Z jednej stro-
ny zaczepia się wagonik z drugiej
zawieszony jest zbiornik, do któ-
rego pompowana jest woda. Wię-
cej wody – wagonik jedzie do góry.
Mniej – na dół.

To nie koniec atrakcji tego miej-
sca. Z powodu zlikwidowania
Muzeum Przemysłu w dawnych
Zakładach Norblina w Warszawie,
do Chlewisk przeniesiona została
obszerna kolekcja zabytkowych
samochodów, która aktualnie jest
magnesem dla turystów przy-
jeżdżających w te tereny. Tytuł wy-
stawy brzmi „Najbardziej popular-
ne samochody i motocykle XX w.”
i faktycznie można tu zobaczyć
ciekawą kolekcję pojazdów pol-
skich i zagranicznych. Gratka dla
miłośników motoryzacji, aż łezka
w oku się kręci.

Kilka kilometrów dalej, niezwy-
kły zabytek, przypominający ruiny
romantycznego miasteczka. Jed-
nak znak nie pozostawia złudzeń
– to monumentalne ruiny dawnej
walcowni. To nie lada gratka dla
miłośników „industrialu” i docie-
kliwych „poszukiwaczy”. Należy
jednak uważać. Teren jest nieza-
bezpieczony. Liczne przepusty,
kanały i zapadliska, stanowią re-
alne zagrożenie. Warto więc, ko-
rzystać ze względnie bezpiecznych
ścieżek, na których może prze-
szkodzić nam tylko pasąca się kro-
wa lub zabłąkany pies.

Walcownia w Nietulisku Dużym
to „dzieło” księdza Stanisława Sta-
szica, którego decyzją nastąpiła
rozbudowa fabryk żelaznych
w Królestwie Polskim. Do reali-
zacji jego planów doskonale nada-

wała się zasobna w surowce mi-
neralne i lasy Ziemia Świętokrzy-
ska. Walcownia wybudowana zo-
stała w latach 1834-46 wg projek-
tu budowniczego Karola Knake-
go. Starannie rozplanowane zo-
stało założenie urbanistyczne
z osiedlem przemysłowym i ukła-
dem wodnym. Przemysłowy kom-
pleks składał się z: walcowni,
dwóch suszarni, magazynu, szopy,
stajni, budynku administracyjne-
go, wagi oraz 36 domów dla ro-
botników i kadry kierowniczej usy-
tuowanych po drugiej stronie dro-
gi. Wszystkie maszyny napędzane
były za pomocą wielkiego koła
i jednej z pierwszych w Królestwie
Polskim turbin wodnych. Kres wal-
cowni nadszedł po wielkiej powo-
dzi w 1903 r., która nawiedziła te
tereny, niszcząc zalew w pobliskich
Brodach, odcinając przy tym Nie-
tulisko od zasilania z rzeki Kamien-
nej. Później miały jeszcze miejsce
robotnicze strajki i w końcu dwa
lata później została na dobre za-
mknięta, a co cenniejsze urządze-
nia wywieźli zaborcy.

Kolejna gratka województwa
świętokrzyskiego. To największe
w Europie pola górnicze z pod-
ziemnymi chodnikami, szybami

wydobywczymi i wentylacyjnym
sprzed 5 tysięcy lat – to okres kie-
dy budowano egipskie piramidy.
Co więcej, wydobywano tu szary
krzemień pasiasty, z którego wy-
rabiano na miejscu siekierki i to
na skalę przemysłowa. Naukowcy
szacują, że w Krzemionkach Opa-
towskich wytworzono kilkadzie-
siąt milionów sztuk kamiennych
narzędzi.

Czytając takie rewelacje, nie
pozostaje mi nic innego jak wejść
na teren kopalni. Zwiedzanie od-
bywa się wyłącznie z przewodni-
kiem, ale szybko znalazła się kil-
kuosobowa grupa ciekawskich tu-
rystów. Przy wejściu można obej-
rzeć rekonstrukcję pradziejowej
osady. Mimo, iż nie jest wiernym
odwzorowaniem żadnego ze zna-
nych stanowisk archeologicznych,
oglądając ją można wyobrazić so-
bie jak ludzie epoki kamienia or-
ganizowali przestrzeń, którą za-
mieszkiwali. Obok znajduje się
niewielkie muzeum prezentujące
neolityczne górnictwo oraz osad-
nictwo pradziejowych górników.
Niestety, przydługie opowieści
przewodnika zaczęły mnie nudzić
do momentu, kiedy ruszyliśmy
drewnianymi pomostami – w głąb

lesistego terenu – wzdłuż których
znajdują się kopalniane szyby i su-
gestywne rekonstrukcje. Niewąt-
pliwym hitem zwiedzania jest zej-
ście kilka metrów pod ziemię i wę-
drówka chodnikami wyrąbanymi
przez dawnych górników. W bia-
łych wapiennych ścianach tkwią
krzemienne samorodki, które po
rozłupaniu ukazują niezwykłą, pa-
siastą strukturę. Dla człowieka
neolitycznego krzemienie pasiaste
miały właściwości magiczne,
a krzemienne talizmany chroniły
przed złem. Dzisiaj bardziej niż
magia liczy się wartość ozdobna
najpiękniejszej odmiany krzemie-
nia, występującej wyłącznie w jed-
nym miejscu na kuli ziemskiej –
na Ziemi Sandomierskiej. cdn.

Sielskie krajobrazy Nietuliska
Fabrycznego

Wodna winda

Chodnik górniczy z samorodkami krzemienia pasiastego Jedyny w Europie piec hutniczy opalany węglem drzewnym

Kolekcja motocykli Muzeum motoryzacji w Chlewiskach

Szyb kopalniany
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bezrobotnego

Co to są jednorazowe środków na podjęcie
działalności gospodarczej (tzw. dotacja)?

Przyznawane jednorazowo, bezzwrotne środki na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które zainteresowane
są prowadzeniem własnej firmy przez okres minimum 13 miesięcy
– średnia wysokość dotacji w projekcie wynosi 19 500,00 zł.

Co to jest bon na zasiedlenie?
Bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 7 800,00 zł, oferowa-

ne osobom, które zamierzają podjąć zatrudnienie lub działalność go-
spodarczą w miejscowości oddalonej co najmniej 80 km od miejsca
dotychczasowego zamieszkania lub czas dojazdu do tej miejscowości
i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami trans-
portu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie
oraz będą pozostawały w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub
prowadziły działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Kto może ubiegać się o dotację lub bon
na zasiedlenie w ramach projektu?

Kobiety i mężczyźni (w tym osoby niepełnosprawne) w wieku 18-29
lat, tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia, zarejestro-
wane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem
pomocy spełniające wszystkie niżej wymienione warunki uczestnic-
twa w projekcie:
· osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie sta-

cjonarnym (tzn. kształcenie w trybie dziennym),
· osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szko-

leniu finansowanym ze środków publicznych,

NABÓR WNIOSKÓW
NA DOTACJE I BONY NA ZASIEDLENIE

· w przypadku osób do 25 roku życia, muszą podpisać umowę o przy-
znanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodar-
czej w ramach projektu w terminie do 4 miesięcy od dnia ostatniej
rejestracji w PUP.

Do kiedy można składać wnioski
na dotację i bon na zasiedlenie?

Trwa ciągły nabór do wyczerpania środków przeznaczonych na ten
cel.

Uwaga!!!
Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z warunkami i zasadami przy-

znawania przez PUP w Leżajsku dotacji lub bonu na zasiedlenie.

Wniosek i regulamin jest dostępny do pobrania na stronie interne-
towej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku pod adresem:
www.praca.lezajsk.pl w zakładce dla Klienta Indywidualnego w menu
„druki do pobrania”.

Gdzie należy złożyć wniosek?
Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta

w PUP w Leżajsku.

Szczegółowe informacje:

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

Dotacja – pok. 17, tel. 17 242 73 73 wew. 32
Bon na zasiedlenie –pok. 27, tel. 17 242 73 73 wew. 44

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

DLA OSÓB DO 30 ROKU ¯YCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o trwającym
naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków

na podjęcie działalności gospodarczej
oraz bonów na zasiedlenie w ramach projektu pn:

„Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie leżajskim (III)”
- Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
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Realizowany w 26 szkołach wo-
jewództwa podkarpackiego pro-
jekt, zakładał kształtowanie wśród
uczniów postaw przedsiębior-
czych oraz integrację wiedzy eko-
nomicznej i umiejętności prak-
tycznych przydatnych w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej,
pracy i życiu codziennym. O jego
randze świadczy fakt, że został on
objęty honorowym patronatem
Wojewody Podkarpackiego, Mar-
szałka Województwa Podkarpac-
kiego i Podkarpackiego Kuratora
Oświaty. Obok uczestników kon-
kursu w gali finałowej udział wzięli
również: Wicestarosta Leżajski
Zdzisław Leśko oraz Naczelnik
Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kul-
tury i Promocji Starostwa Powia-
towego w Leżajsku Alina Cebu-
lak.

Realizacja projektu przebiega-
ła trzystopniowo. W pierwszym,
młodzież uczestniczyła w warszta-
tach tematycznych prowadzonych
przez specjalistów z instytucji part-
nerskich. Uczniowie, pracując w
trzyosobowych zespołach, raz w
miesiącu wykonywali zadania
praktyczne. Ci z nich, których pra-
ce zostały ocenione najwyższej,
rozwiązywali test (indywidualnie
przez każdego uczestnika), skła-
dający się z 29 pytań zamkniętych
i jednego otwartego. Wynikiem
zespołu była suma punktów –
członków zespołu szkolnego. War-
to podkreślić, iż w warsztatach i
zadaniach konkursowych, które
dotyczyły m.in. pozyskiwania ka-
pitału na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, możliwości finanso-
wania działalności ze źródeł ze-

wnętrznych, procesu zakładania
firmy, rozliczeń z tytułu podatku
dochodowego i VAT wzięło udział
około 800 uczniów.

21 kwietnia w auli Franciszkań-
skiego Ośrodka Kultury w Leżaj-
sku odbył się półfinal projektu.
Jego uczestnikami zostało 26 ze-
społów, które zdobyły najwyższą
liczbę punktów w I etapie. Wyło-
nił on sześć najlepszych zespołów,
które 6 czerwca w auli Podkarpac-
kiego Urzędu Marszałkowskiego
zaprezentowały przed jury bizne-
splany przedsięwzięcia rozwiązu-
jącego istotny problem lokalny
oraz udzielały odpowiedzi na za-
dawane przez członków jury py-
tania.

Na finałową galę złożyły się też
wykłady zaproszonych gości z Urzę-
du Marszałkowskiego i świata biz-
nesu.

Po ocenie prezentacji biznesplanów
jury ogłosiło wyniki:

�I miejsce - Zespół Szkół Technicznych
w Leżajsku, uczniowie: Gabriela Czudak,
Izabela Sierżęga, Anna Zwierzchowska,
opiekun: Barbara Tołpa

�II miejsce - Zespół Szkół Licealnych w Le-
żajsku, uczniowie: Dominika Uchacz, Ja-
kub Śmiałek, Izabela Dec, opiekun: Ma-
ria Bazan

�III miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych
w Rzeszowie, uczniowie: Paulina Baran, Fi-
lip Hajder, Paweł Piróg, opiekun: Agniesz-
ka Nizioł-Strzępek

� IV miejsce - Zespół Szkół im. ks dra
J. Zwierza w Ropczycach, uczniowie: Anna
Chlewicka, Marcelina Dąbrowska, Karo-
lina Ochab, opiekun: Agata Wojnarowska

�V miejsce - Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół w Sokołowie Małopol-
skim, uczniowie: Klaudia Słonina, Mate-
usz Panasiuk, Alicja Maziarz, opiekun:
Renata Woś

�VI miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych
w Dębicy, uczniowie: Dawid Krawczyk,
Zuzanna Brodawka, Justyna Daniek, opie-
kun: Małgorzata Szyszka

Na koniec wręczono nagrody
rzeczowe i dyplomy wszystkim
uczestnikom finału oraz opieku-
nom drużyn.

Dyrektor Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku Halina Sam-
ko składa serdeczne podziękowa-
nia koordynatorowi projektu
Ewelinie Surmie oraz wszystkim
nauczycielom i uczniom Zespołu
Szkół Technicznych w Leżajsku,
którzy włączyli się w realizację
projektu.

Fina³ projektu „Przedsiêbiorczoœæ w Praktyce”
6 czerwca w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Marszał-
kowskiego w Rzeszowie odbył się finał projektu „Przed-
siębiorczość w Praktyce”, którego głównym organiza-
torem był Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku.

KONKURSY

ZST w Leżajsku



30

BLOK reklamowy

KURIER POWIATOWY � 6/2017 (153)

OGŁOSZENIA

OG
ŁO
SZ
EN
IE
 
PŁ
AT
NE

BLOK reklamowy

Pamiętajmy, że niewłaściwe zachowania
wiążą się z odpowiedzialnością prawną

Podlega karze grzywny, kto:
- znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działające-

go środka, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pły-
wający, niebędący pojazdem mechanicznym (żaglówka, kajak, ro-
wer wodny) – art. 35 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywają-
cych na obszarach wodnych

- znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działające-
go środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu wodnym – art.
87 Ustawy Kodeks wykroczeń

- kieruje statkiem albo zajmuje stanowisko członka załogi statku,
nie posiadając do tego właściwego dokumentu kwalifikacyjnego –
art. 61 Ustawy o żegludze śródlądowej

- kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu wodnym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2 – art. 178a Ustawy Kodeks karny

Źródło: KPP w Leżajsku

Zadbaj o bezpieczeñstwo nad wod¹

- wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone
do kąpieli

- nie korzystaj z kąpieli w miejscach zabronionych, np. na
odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu portów, mo-
stów, zapór, itp.

- przestrzegaj regulaminu kąpieliska oraz obowiązujących
na nim oznaczeń

- nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu
- zwracaj uwagę na przebywające nad wodą dzieci
- korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego
- zachowaj szczególną ostrożność podczas łowienia ryb
i spacerów nad wodą

- podczas wypoczynku nad wodą nie pozostawiaj cennych rze-
czy na brzegu bez opieki
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