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Pomoc dotrze w szczególnoś-
ci do najbardziej potrzebujących 
polskich rodzin, parafii, stowa-
rzyszeń oraz organizacji, w tym: 
harcerzy, strzelców i wielu in-
nych. Na podstawie danych z pol-
skich placówek dyplomatycznych 
oraz osób, parafii czy organizacji, 
tworzone są listy z adresami na-
szych rodaków, którym przeka-
zywana jest pomoc.

W zbiórce oraz pakowaniu 
darów pomagali m.in.: leżajscy 
Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 
2035 oraz uczniowie z klas po-
żarniczych z Zespołu Szkół Li-
cealnych w Leżajsku, Uczniowie 
z Zespołu Szkół Technicznych 
w Leżajsku, leżajscy harcerze, 
Młodzież Wszechpolska oraz 
młodzież ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu Leżaj-
ska, a także powiatu leżajskiego. 

Wszystkim darczyńcom, orga- 
nizacjom społecznym, szkołom, 

instytucjom, urzędom oraz fir-
mom Muzeum składa gorące 
i serdecznie podziękowania za 
włączenie się w tą potrzebną 
i niezwykle ważną akcję charyta-
tywną.

Organizatorzy szczególnie dz-
iękują Towarzystwu Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich w Leżajsku za 
współorganizację tego wydarze- 
nia, firmie Smak Eko Górno 
oraz Posłowi na Sejm RP Mie-
czysławowi Miazdze za organi-
zację transportu z Leżajska do 
Lublina, pracownikowi Biura 
Poselskiego Posła Mieczysława 
Miazgi Marcie Stasiowskiej, hur-
towni owocowo-warzywnej Lobo 
z Leżajska oraz restauracji Dęb-
nianka za produkty niezbędne 
do przyrządzenia regeneracyjne-
go posiłku.

MZL

Finał 19 Akcji „Polacy Rodakom” 
w powiecie leżajskim

Muzeum Ziemi Leżajskiej po raz kolejny wystąpiło w roli 
koordynatora 19. Akcji Polacy Rodakom. 5 grudnia 2018 r. 
w  siedzibie Muzeum odbył się uroczysty finał akcji. Kilka 
ton żywności zebranych podczas wydarzenia trafi do wielu 
Polaków z przedwojennych polskich województw. Głównie 
do mieszkańców m.in. Mińska, Brześcia, Łucka, Lwowa, Tar-
nopola, Drohobycza, a także Sambora, Gródka Jagiellońskie-
go, Rohatyna, Bóbrki.

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję za poparcie  

udzielone mi w wyborach samorządowych.
Mandat Radnego  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
uzyskany dzięki Państwa zaufaniu  
jest dla mnie ogromną motywacją  

do solidnej i skutecznej pracy  
na rzecz Naszego Regionu.

Karol Ożóg
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Piękno Świąt Bożego Narodzenia 
nie przejawia się w ich wizualnej odsłonie, 
lecz w tym, że potrafimy zjednoczyć się, aby wspólnie pochylić się 
nad tajemnicą narodzin Chrystusa.

Pragniemy życzyć Mieszkańcom powiatu leżajskiego, 
aby ten wyjątkowy czas obfitował w chwile pełne miłości, 
szczęścia, odpoczynku i poczucia bezpieczeństwa, 
a spotkanie przy wigilijnym stole 
upłynęło w atmosferze rodzinnego ciepła.

Niech nadchodzący rok 2019 będzie wypełniony  
dobrobytem, niezliczonymi powodami do radości  
i uśmiechu. Niechaj sukcesom osobistym towarzyszą  
sukcesy zawodowe, a zdrowie zawsze dopisuje.

W imieniu 
Zarządu Powiatu Leżajskiego

Starosta Leżajski
Marek Śliż

W imieniu 
Rady Powiatu Leżajskiego

Przewodniczący Rady
Adam Wylaź
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Drodzy Mieszkańcy Ziemi Leżajskiej!
Jak co roku serce moje wskazuje mi szczególną drogę 
do Przyjaciół. Jest to droga radosna, usłana życzeniami, 
bliskością Boga, szlachetnością uczuć i poczuciem 
tworzenia jednej polskiej Rodziny.
Dziękuję Bogu za to, że jesteśmy!
Zapewniam jak zawsze o swojej łączności z Waszymi 
Rodzinami, sąsiadami i najbliższymi.
Wdzięcznym sercem dziękuję za doświadczaną życzliwość. 
Gdy więc gwiazda Betlejemska błyśnie, to wiem, że razem 
podążymy za nią z opłatkiem w dłoni do Bożej Dzieciny. 
Tylko tam znajdziemy wszystko!
Niech Boża Dziecina ześle Wam na ten Bożonarodzeniowy 
czas zdroje łask, błogosławi każdy dzień, czuwa i strzeże, 
da ukojenie i wielką radość z przyjścia Bożej Dzieciny.
Niech Nowy Rok 2019, będzie Rokiem błogosławieństw, 
życzliwości wzajemnej, miłości rodzinnej 
i osiągnięć na miarę Narodu z pokolenia orłów!

Janina Sagatowska
Senator RP

Święta Bożego Narodzenia to czas radości  
z przyjścia Bożej Dzieciny. 
Niech atmosfera Świąt wyzwoli w Nas to,  
co najlepsze, aby przez nadchodzący 
Nowy Rok żyć w ufności, obfitości darów  
dla duszy i ciała.  
Żebyśmy patrzyli na wszystko 
i Wszystkich światłymi oczami serca.

Niech Boża Dziecina Błogosławi 
i strzeże od złego 
w Nowym 2019 Roku!

Stanisław Ożóg
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Mieczysław Miazga 
Poseł na Sejm RP

Karol Ożóg 
Radny Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego

Niech nadchodzące Boże Narodzenie 
upłynie w atmosferze pokoju i radości.
Niech radość i miłość tych dni pozwoli 

dostrzec piękniejsze oblicze codzienności, 
umacnia w nas wiarę i wzbudza chęć 
nieustannego poszukiwania prawdy.
Niech każdy dzień Nowego Roku 2019 

obfituje w Boże błogosławieństwo  
i przyniesie wiele dobra. 

Jerzy Jarosz 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej 
w Leżajsku 

Ireneusz Stefański
Burmistrz Leżajska
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy życzenia  

zdrowia, ciepła rodzinnego, radości,
a w Nowym Roku spokoju, optymizmu  

i pomyślności w życiu osobistym.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,

towarzyszy wszystkim  
przez cały nadchodzący 2019 rok.

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Grodzisko Dolne 
Kazimierz Matuszek

Wójt Gminy 
Grodzisko Dolne

Jacek Chmura

Z okazji świąt 
Bożego Narodzenia, 

przepełnionych nadzieją 
i magią wigilijnej nocy,  
kierujemy do Państwa 
płynące z serca 

życzenia radości, spokoju  
oraz pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku.

Dominik Kusy
Przewodniczący 

rady Gminy Kuryłówka

Agnieszka Wyszyńska
Wójt Gminy Kuryłówka
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Otwarcia posiedzenia doko-
nał Franciszek Krajewski jako 
najstarszy wiekiem członek rady 
obecny na posiedzeniu, który 
pełnił funkcję prowadzącego do 
czasu wyboru przewodniczące-
go Rady. Na wstępie spotkania 
radni złożyli uroczyste ślubowa-
nie. Następnie powołano Komi-
sję Skrutacyjną, która czuwała 
nad przebiegiem głosowań rad-
nych. W jej skład weszli: Roman 
Matuszek, Adam Madej i Józef 
Stasiowski. W wyniku głosowa-
nia Przewodniczącym Rady Po-
wiatu Leżajskiego funkcję został 
Adam Wylaź, na którego zagło-
sowało 11 radnych. Na Wice-
przewodniczących Rady wybrani 
zostali: Marek Leszczak i Józef 
Majkut, którzy uzyskali po 11 
głosów „za”. Funkcję Starosty 
Leżajskiego ponownie objął Ma-
rek Śliż, na którego głos oddało 
11 radnych, zatem po raz pierw-
szy w historii powiatu leżajskie-
go urzędujący starosta powtórzy 
swoją kadencję, która w wyni-
ku zmiany ordynacji wyborczej 
będzie trwała 5 lat. Na stanowi-
sko Wicestarosty Leżajskiego 14 
głosami „za” wybrano Lucjana 
Czenczka, natomiast na Człon-
ka Zarządu Powiatu Leżajskiego 
Krzysztofa Trębacza, na którego 
zagłosowało 12 radnych.

Sesja inauguracyjna 
nowej Rady Powiatu Leżajskiego
Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I, 23 listopada o godz. 12.00  
w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Po-
wiatu Leżajskiego.

W dalszej części spotkania 
radni zajęli się kolejnymi uchwa-
łami, które dotyczyły:
• ustalenia wynagrodzenia Sta-

rosty Leżajskiego;
• wyboru przewodniczącego 

i pozostałych Komisji Rewizyj-
nej Rady Powiatu;

• wyboru przewodniczącego i po- 
zostałych członków Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji;

• ustalenia zakresu działania 
Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego Powiatu;

• ustalenia zakresu działania Ko- 
misji Spraw Społecznych;

• ustalenia składu osobowego 
Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego Powiatu;

W związku z powyższym skład 
Prezydium Rady Powiatu Leżaj-
skiego, Zarządu Powiatu oraz 
poszczególnych komisji przed-
stawia się następująco:

PREZYDIUM RADY POWIATU
Adam Wylaź – Przewodniczą-
cy Rady
Marek Leszczak – Wiceprze-
wodniczący Rady
Józef Majkut – Wiceprzewod-
niczący Rady

• ustalenia składu osobowego 
Komisji Spraw Społecznych.

ZARZĄD POWIATU 
LEŻAJSKIEGO

Marek Śliż – Starosta Leżaj-
ski
Lucjan Czenczek – Wicesta-
rosta Leżajski
Krzysztof Trębacz – Członek 
Zarządu Powiatu Leżajskiego

KOMISJA REWIZYJNA
Edward Jonko
Roman Matuszek
Halina Pyszowska

KOMISJA SKARG, 
WNIOSKÓW I PETYCJI

Halina Pyszowska
Marian Grabarz
Roman Matuszek

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO POWIATU

Józef Majkut
Marian Grabarz
Lucjan Czenczek
Marek Leszczak
Dorota Wylaź
Adam Madej
Marek Kogut
Józef Stasiowski
Franciszek Krajewski

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
Dorota Wylaź
Adam Wylaź
Krzysztof Trębacz
Edward Jonko
Marian Grabarz
Grzegorz Sroka
Agata Kurlej
Zdzisław Leśko
Danuta PinderskaWicestarosta Leżajski 

Lucjan Czenczek
Członek Zarządu Powiatu 
Leżajskiego Krzysztof Trębacz
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Natalia Nowicka: Po raz pierwszy 
w historii powiatu leżajskiego starosta 
minionej kadencji został wybrany 
na starostę obecnej. Co przesądziło 
według pana o takim wyborze?

Marek Śliż: Trudno mi siebie 
oceniać. Owszem, nie ukrywam, 
że zastanawiałem się, jakie ce-
chy brali pod uwagę radni, któ-
rzy poparli moją kandydaturę na 
starostę. Mogę się tylko domy-
ślać, że wnikliwie i szczegółowo 
przeanalizowali moją działalność 
na rzecz rozwoju całego powia-
tu przez ostatnie cztery lata. Na 
pewno uważnie przyjrzeli się też 
tym elementom mojej działalno-
ści, które mogły mieć negatywny 
wpływ na rozwój powiatu i anali-
zowali moje kompetencje w za-
rządzaniu bardzo złożonym or-
ganizmem administracyjnym, 
jakim jest właśnie powiat wraz ze 
wszystkimi podległymi mu jed-
nostkami. Zakładam, że również 
nie uszły ich uwadze moje rela-
cje z pracownikami oraz kontakt 
z petentami i współpraca z pozo-
stałymi członkami Zarządu Po-
wiatu. Każdy z radnych miał swo-
je kryteria i priorytety, według 
których mnie oceniał. Mam na-
dzieję, że o wyborze mnie na sta-
nowisko starosty zadecydowały 
pozytywne aspekty mojej dotych-
czasowej pracy. Radnym zależa-
ło na wybraniu merytoryczne-
go i kompetentnego Zarządu, 
więc tym bardziej cieszę się, że 
znów mogę go współtworzyć. Re-
asumując, myślę, że wszystkie te 
czynniki zadecydowały o tym, że 
zostałem ponownie wybrany na 
starostę.

Miniona kadencja obfitowała w spore 
wyzwania, którym udało się w znako-
mitej większości podołać. Zrealizo-
wano dwie największe inwestycje: 

Inwestycje, szkolnictwo i Centrum Autyzmu

przebudowę mostu w Rzuchowie i bu-
dowę bloku operacyjnego w leżajskim 
szpitalu. Czy Zarząd planuje już jakieś 
nowe inwestycje?

Podczas obecnej kadencji nie 
należy spodziewać się realiza-
cji tak kosztownych i technicz-
nie zaawansowanych inwestycji, 
jakimi była przebudowa mostu 
w Rzuchowie czy budowa blo-
ku operacyjnego oraz lądowiska. 
W pierwszej kolejności musi-
my zakończyć inwestycje rozpo-
częte. Mam tu na myśli zakoń-
czenie przebudowy dworku przy 
ulicy Sandomierskiej w Leżaj-
sku dla potrzeb oddziałów przed-
szkolnych Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Le-
żajsku. Kończąc ubiegłą kaden-
cję rozpoczęliśmy przygotowania 
do realizacji kilku inwestycji dro-
gowych, które powinny być zrea-
lizowane w ciągu 2-3 lat. Mowa 
tu o przebudowie drogi Kury-
łówka-Dąbrowica, w przypadku 
której wniosek o dofinansowa-
nie przeszedł weryfikację mery-
toryczną na realizację I etapu 
na odcinku Kuryłówka – Ożan-
na o długości ok. 5,3 km; prze-
budowie drogi Hucisko-Brzóza 
Królewska – wniosek o dofinan-
sowanie również przeszedł we-
ryfikację merytoryczną, długość 
drogi to 3,2 km. Ponadto zleco-

no opracowania projektów bu-
dowlanych następujących dróg: 
Grodzisko Górne – Laszczyny, 
Nowa Sarzyna – Wola Zarczycka 
– Wólka Niedźwiedzka, Wola 
Zarczycka – Łowisko i wiele in-
nych o mniejszym zakresie rze-
czowym. Przygotowujemy rów-
nież projekty na przebudowę 
mostów w Brzózie Królewskiej 
obok zalewu, w Grodzisku Dol-
nym obok zalewu „Czyste” oraz 
projekty przebudowy przepu-
stów. Widzę także pilną koniecz-
ność realizacji następujących za-
dań kubaturowych: rozbudowę 
istniejącego budynku na terenie 
Zespołu Szkół Technicznych dla 
potrzeb nowych pracowni tech-
nicznych, przebudowę istnieją-
cych boisk szkolnych na terenie 
Zespołu Szkół Technicznych, 
rozbudowę budynku administra-
cyjnego przy ulicy Kopernika 
o jedną kondygnację oraz przy-
stosowanie go dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, przebudo-
wę jednego skrzydła budynku po 
Zespole Szkół w Nowej Sarzy-
nie dla potrzeb Ośrodka Wspar-
cia dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie, przebudowa auli i remonty 
łazienek w Zespole Szkół Lice-
alnych, remont zabytkowego bu-
dynku Domu Pomocy Społecz-
nej w Piskorowicach-Mołyniach 

wraz z zagospodarowaniem ota-
czającego go parku dla potrzeb 
pensjonariuszów i zakończenie  
przebudowy ogrodzenia tere-
nu, remont pomieszczeń zaję-
tych przez klasy mundurowe 
w budynku byłego Zespołu Szkół 
w Nowej Sarzynie wraz z zago-
spodarowaniem terenu.

Poza inwestycjami, jakiemu obszarowi 
będzie chciał poświęcić więcej uwagi 
obecny Zarząd?

Poza inwestycjami Zarząd za-
mierza rozwijać szkolnictwo 
z klasami mundurowymi na za-
sadach patronatu, czy pilotażo- 
wych programów Certyfikowa-
nych Wojskowych Klas Mundu-
rowych, w przypadku których 
została już podpisana stosowna 
umowa. Zależy mi na tym, aby 
na bazie klas mundurowych po-
wstał dla nich ośrodek szkole-
niowy oddziałujący na całe wo-
jewództwo podkarpackie i nie 
tylko. Chcielibyśmy nadal wspo-
magać leżajski szpital w jego roz-
woju. Pierwszym bardzo ważnym 
zadaniem jest dofinansowanie  
przebudowy pomieszczeń po by-
łym bloku operacyjnym na potrze-
by Oddziału Intensywnej Opie- 
ki Medycznej. Pragniemy też 
rozwijać działalność Muzeum 
Ziemi Leżajskiej poprzez dofi-
nansowanie placówki w tworze-
niu stałych wystaw, w tym wystaw 
multimedialnych oraz otwarcie 
placu przed muzeum dla miesz-
kańców i turystów, w ramach zło-
żonego wniosku o o dofinanso-
wanie. Chcemy dofinansowywać 
na dotychczasowych warunkach 
inicjatywy związane z ratowa-
niem obiektów oraz mienia ru-
chomego wpisanych do rejestru 
zabytków na terenie wszystkich 
gmin naszego powiatu. Dąży-
my do tego, żeby na bazie ist-
niejącej infrastruktury Poradni 
Pedagogiczno-Psychologicznej, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego, Przychodni  
Specjalistycznej przy SP ZOZ 
dla osób z autyzmem oraz Od-
działu Rehabilitacji zainicjować 
powstanie tzw. Centrum Auty-
zmu. Zdaję sobie sprawę, że jest 
to bardzo trudne zadanie do wy-
konania, ale warte każdego wy-
siłku, bo jego funkcjonowanie 
może pomóc wielu ludziom.
Dziękuję za rozmowę

Również dziękuję.

Kontynuacja inwestycji dro-
gowych i sporo inwestycji 
kubaturowych, rozwój szkol-
nictwa oraz zainicjowanie 
powstania Centrum Auty-
zmu – to tylko kilka z  wie-
lu zadań nowego Zarządu 
Powiatu Leżajskiego, który 
26 listopada rozpoczął swoją 
kadencję. Rąbka tajemnicy 
o  wyzwaniach, jakie czekają 
Powiat Leżajski, uchyla Sta-
rosta Leżajski Marek Śliż.
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Celem konkursu było upa-
miętnienie 100. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości, a także kształtowanie 
poczucia tożsamości narodowej 
oraz postawy patriotycznej po-
przez budzenie wrażliwości hi-
storycznej. Konkurs miał na celu 
popularyzowanie radosnej for-
my świętowania rocznic poprzez 
składanie bliskim życzeń na kar-
tach pocztowych w myśl ogólno-
polskiej akcji.

Niepodległa na kartach pocztowych
28 listopada br. w  Miejskim 
Centrum Kultury w Leżaj-
sku odbyło się podsumowa-
nie konkursu plastycznego 
na kartę pocztową upamięt-
niającą rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
pod hasłem „Mamy Niepod-
ległą!”. Konkurs ten skiero-
wany był do dzieci i młodzie-
ży ze szkół podstawowych, 
gimnazjum i  ponadgimna- 
zjalnej. Nadeszło ponad 30 
prac ze szkół leżajskich, 
Brzyskiej Woli, Wierzawic 
i Rudy Łańcuckiej. 

Pomysłodawcą konkursu była 
Edyta Sałuk, nauczyciel historii 
z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego, natomiast współorganiza-
torem – nauczyciel plastyki Pa-
weł Kupras.

Głównym sponsorem konkur-
su była firma Polenergia Elektro-
ciepłownia Nowa Sarzyna. Dzię-
ki zaangażowaniu i zrozumieniu 
idei konkursu udało się zaku-
pić i wręczyć młodzieży wspa-

niałe nagrody. Laureaci konkur-
su otrzymali smartfony Motorola 
natomiast wyróżnieni uczniowie 
głośniki JBL GO. 

Główne nagrody otrzymały: 
uczennica Szkoły Podstawowej 

Nagroda Główna – Katarzyna Zielińska (SP w Rudzie Łańcuckiej)

Wyróżnienie – Dominika Wróbel (ZSP nr 1 w Leżajsku) Wyróżnienie – Arkadiusz Podwyszyński (SOSW w Leżajsku)
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w Rudzie Łańcuckiej Katarzyna 
Zielińska i uczennica Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Le-
żajsku Klaudia Kluz.

Wyróżnienia powędrowały do: 
Kamili Sanakiewicz, Kacpra Du-
dusia i Jakuba Czubata z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 
w Leżajsku oraz Dominiki Wró-
bel z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1 w Leżajsku, a tak-
że Arkadiusza Podwyszyńskiego 
z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Leżajsku. 

Nagrody i dyplomy laurea-
tom konkursu wręczyli Dyrektor 
Wydziału Rozwoju i Wsparcia 
Edukacji w Kuratorium Oświa-

ty w Rzeszowie Jolanta Niedź-
wiedzka oraz Członek Zarządu 
Powiatu Krzysztof Trębacz. Na-
grody wręczono podczas XXXV 
Wojewódzkiego Konkursu Recy-
tatorskiego Placówek Kształce-
nia Specjalnego organizowanego 
przez Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy im. św. Jana Pawła II 
w Leżajsku. W uroczystości 
udział wzięli również Starosta 
Leżajski Marek Śliż i Wicestaro-
sta Leżajski Lucjan Czenczek.

Wręczeniu nagród towarzyszy-
ła wystawa prac plastycznych na-
desłanych na konkurs.

SOSW w Leżajsku

Wyróżnienie – Kacper Duduś (ZSP nr 2 w Leżajsku) Wyróżnienie – Kamila Sanakiewicz (ZSP nr 2 w Leżajsku)

Nagroda Główna – Klaudia Kluz (SOSW w Leżajsku)

Wyróżnienie – Jakub Czubat (ZSP nr 2 w Leżajsku)
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Konkurs organizowany rok-
rocznie przez komendę Hufca 
ZHP Leżajsk zgromadził ponad 
350 uczestników z całego Podkar-
pacia, a także województwa lu-
belskiego. Czas upłynął pod zna-
kiem muzyki i wspólnej zabawy. 
Pierwsza okazja do tego pojawi-
ła się już w piątek wieczorem za 
sprawą świeczkowiska. Przesłu-
chania wykonawców rozpoczęły 
się w sobotę o godz. 9.00. W tym 
roku hasłem przewodnim była 
„Niepodległa”. Wśród wykony-
wanych utworów znalazły się pio-
senki patriotyczne. Wykonawców 
oceniało jury w składzie: Bogu-
sław Rup, Agnieszka Ruszak, Jo-
lanta Korasadowicz, Krzysztof 
Gajewski oraz Eugeniusz Kwie-
ciński. Werdykt ogłoszono na 
Koncercie Galowym. Nagrodę 
Grand Prix otrzymał po raz dru-
gi zespół Z Nienacka reprezentu-
jący Hufiec ZHP Krosno. W ka-
tegorii zespołowej I miejsce zajął 
zespół Manufaktura z Annopo-
la. II miejsce wywalczył zespół 
Ale to nie wszystko z Hufca ZHP 
Łańcut, a III nagroda powędro-
wała do Radosnych  Młodych  Fa-
nów  Muzyki (RMF FM) także 
z Hufca ZHP Łańcut. W katego-
rii solowej zwyciężczynią zosta-
ła Paulina Kosicka z Hufca Zie-
mi Przemyskiej. II miejsce zajęła 
Klaudia Stec z Hufca ZHP Rze-
szów, a III miejsce wywalczył 
przedstawiciel gospodarzy Mak-
symilian Sinkowski (Hufiec ZHP 
Leżajsk). Wśród wyróżnionych 
znalazły się również dwa zespo-
ły z leżajskiego hufca: Szuwarki 
Latarki oraz Orły Łętowskie. Ko-
mendant Festiwalu hm. Damian 
Wyszyński wręczył także nagrody 
w konkursie na projekt koszulki 
„HiT 2018”. Zwycięzcą konkursu 
został Łukasz Dec. Podczas kon-
certu galowego instruktor phm. 
Eugeniusz Kwieciński z rąk ko-
mendanta Chorągwi Podkarpa-
ckiej ZHP hm. Mariusza Bez-
dzietnego otrzymał Brązowy 
Krzyż za Zasługi dla ZHP. Ko-
menda Hufca składa gratulacje 
wszystkich laureatom, a także 

druhowi. Zwieńczeniem koncer-
tu był występ zespołu „Forteca”, 
którego repertuar znakomicie 
wpisał się w obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości oraz 100-lecia powstania 
Związku Harcerstwa Polskiego. 
Sobotni wieczór zakończył się po-
lową Mszą Harcerską odprawio-
ną przez ks. Dariusza Wojnara. 

Na harcerską nutę

W niedzielę rano zmęczeni, ale 
zadowoleni uczestnicy rozjechali 
się do domów.

XV Festiwal Piosenki Harcer-
skiej i Turystycznej „HiT 2018” 
zorganizowała komenda Huf-
ca ZHP Leżajsk przy współpra-
cy z Miastem i Gminą Nowa Sa-
rzyna oraz Ośrodkiem Kultury 
w Nowej Sarzynie. 

W  dniach 30 listopada –  
2 grudnia br. harcerze spot-
kali się w Nowej Sarzynie na 
piętnastej edycji Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej i  Tury-
stycznej HiT.

ED
Fot. Grzegorz Szklanny

Organizatorzy składają po-
dziękowania sponsorom festi-
walu, a byli nimi: Elektrocie-
płownia Nowa Sarzyna, Poseł 
na Sejm RP Jerzy Paul, Po-
wiat Leżajski, Miasto Leżajsk, 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Leżajsk, Drukarnia EMKA 
Mirosław Kłosowski, SMAK 
Górno, Warsztat Terapii Zaję-
ciowej, Firma Usługowo Han-
dlowa FIN US Robert Skwa-
ra, Jacmar s.c. Pub. Karakuła 
M., Sudoł J., Sklep Muzyczny 
AKORD Mieczysław Sulikow-
ski, Metaloplastyka „J&T” Ja-
nusz Szpila bramy, ogrodzenia, 
balustrady, PROGRES –STAL 
Sp. z o.o Czesław Tworek, 
LOBO – Hurtownia Owoco-
wo-Warzywna, GS Grodzisko 
Dolne, Pizzeria Aniela Nowa 
Sarzyna, Happy Druk, Dom 
Dziecka w Nowej Sarzynie.
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Ile w ciągu swojego dyżuru odbiera 
Pan telefonów?

Bardzo różnie. Ilość zdarzeń 
liczymy według ilości wpisów. 
Zdarza się, że są dwa-trzy tele-
fony, innym razem – trzydzieści. 
Dużo zależy od pogody. Teraz 
i tak mamy tych zgłoszeń mniej, 
bo jest filtr w postaci numeru 112. 
Wcześniej bywały dyżury, że od-
bierało się po kilkaset telefonów, 
bo ktoś miał kaprys zadzwonienia 
sobie trzysta razy na policję z wy-
zwiskami. Oczywiście najczęściej 
są to osoby chore psychicznie i za 
pośrednictwem dzielnicowych 
staramy się informować o nich 
ośrodki pomocy społecznej, żeby 
zainteresowały się tym, dlaczego 
te osoby tak się zachowują.

Wiele osób tak naprawdę nie zdaje 
sobie sprawy z tego, na czym polega 
praca dyżurnego. Większość pewnie 
myśli, że to taka policyjna telefonist-
ka, a przecież to jedno z najbardziej 
prestiżowych stanowisk w policji, 
które nie każdy może sprawować. 
Kto, w takim razie, może zostać 
dyżurnym?

O tym, kto może zostać dy-
żurnym decydują przede wszyst-
kim przełożeni oraz doświad-
czenie zawodowe. Powinna to 
być osoba, która – mówiąc po-
tocznie – ogarnie to wszystko 
i potrafi wykonywać kilka za-
dań jednocześnie. Musi też prze-
de wszystkim szybko myśleć i po-
dejmować właściwe decyzje, bo 
dyżurny zastępuje komendanta 
podczas jego nieobecności i kie-
ruje ludźmi. Podczas rozmowy 
telefonicznej trzeba również być 
ostrożnym i opanowanym. 

Jak wygląda szkolenie na dyżurnego?
Znaczna część szkolenia to 

przede wszystkim dotychczaso- 
we doświadczenie zawodowe. 
Natomiast w szkołach policyj-
nych nabywa się umiejętności 
obsługi wszystkich systemów te-
leinformatycznych, bo dyżurny 
pracuje w kilku systemach jed-
nocześnie oraz konsolidowania 
działań i szybkiej orientacji.

A czy jakieś predyspozycje  
charakterologiczne mają w tej pracy 
znaczenie?

Przede wszystkim spokój i opa-
nowanie, bo czasami człowiek ma 
ochotę rzucić słuchawką, gdy sły-
szy stek wyzwisk. Trochę się to już 
zmieniło, bo tak jak wspomniałem, 
numer 112 przechwytuje więk- 
szość głupich połączeń i jest ich 
mniej. Nie zmienia to faktu, że przy- 
kro jest wysłuchiwać obraźliwych 
słów i nie móc nic z tym zrobić. 

Ile lat pracuje pan na swoim stano-
wisku?

Na dyżurce pracuję od 6 lat, 
a jako policjant – 28. Na prze-
strzeni tych lat pracowałem 
w różnych wydziałach, m.in. kry-
minalnym, więc niejedno się 
przeżyło i niejedno widziało, 
w związku z czym chyba ciężko 
już mnie czymkolwiek zaskoczyć.

Praca dyżurnego to praca pod dużą 
presją, bo trzeba błyskawicznie 
ocenić, z jakim zagrożeniem ma się do 
czynienia. Wiąże się z tym na pewno 
dużo stresu. Jak pan sobie z tym 
stresem radzi?

Każdy radzi sobie inaczej. Je-
śli chodzi o mnie, to mam swoje 

zainteresowania poza pracą. Je-
stem harcerzem, przewodniczą-
cym Komisji Historycznej Huf-
ca Leżajsk i pracuję z młodzieżą. 
Mamy też taką grupę zapaleń-
ców strzelectwa. Organizuje-
my m.in. turnieje strzeleckie dla 
dzieci. Staram się izolować od 
pracy w domu, ale nie powiem, 
że to się na sto procent udaje.

Czy utkwiły Panu w pamięci jakieś 
szczególne zgłoszenia?

Mnóstwo ich było, ale może 
przytoczę te zabawne. Zbliżała 
się dwunasta godzina służby, za 
niedługo miałem iść do domu, 
gdy nagle zadzwonił telefon. Ja-
kaś pani żądała natychmiastowe-
go pojawienia się policji, bo syn 
przyprowadził do domu obcą ko-
bietę, z którą zjadł kolację i znik-
nął w pokoju, więc owa pani nie 
życzyła sobie, aby ta kobieta zo-
stała na noc. Kiedy zapytaliśmy 
o to, ile syn ma lat, okazało się, 
że pełnoletność osiągnął z trzy-
-cztery dekady wcześniej. Mia-
łem też zgłoszenie, że konie zała-
twiły się na przystanku. Było też 
takie, że sąsiadka gorszy otocze-
nie wieszając na sznurku strin-
gi. Mieliśmy też zawiadomienie, 
że nowo zakupiony kanarek nie 
chce śpiewać. Nasz dzielnicowy 
jeździł też do zepsutej pralki. 

Te zgłoszenia pokazują także 
to, jakie wyobrażenie ma społe-
czeństwo o tym, czym się zajmu-
je policja.

Jakich zgłoszeń najbardziej 
Pan nie lubi?

Nie lubię zgłoszeń, które do-
tyczą przemocy w rodzinie. Nie 

lubię też wszelkiego rodzaju za-
ginięć osób. To ciężka praca nie 
tylko dla nas tutaj na dyżurce, ale 
przede wszystkim dla kolegów 
w terenie. Czasami jest to godzi-
na-dwie, czasami kilka dni. Efek-
ty są różne. 

Woli pan dyżury nocne czy dzienne?
Na pewno w nocy jest spokoj-

niej. W dzień, poza większą iloś-
cią zgłoszeń, przychodzi też wię-
cej interesantów, których trzeba 
obsłużyć, skierować do właści-
wego policjanta, który zajmie się 
jego sprawą. 

Lubi pan swoją pracę?
Tak, bardzo lubię. Pracu-

je w tym zawodzie wiele lat, ale 
traktuje go jak służbę. Mogę 
to z czystym sumieniem powie-
dzieć. Praca w policji nie jest jak 
każda inna. Policjant ma prze-
de wszystkim służyć ludziom. Ja 
przynajmniej staram się tak po-
stępować. Może to wynika też 
z tego, że jestem harcerzem, bo 
bycie nim ma wpływ na to, jak 
postępuję na co dzień. Zawsze 
chciałem pracować w zawodzie 
policjanta. Mógłbym już iść na 
emeryturę, ale chciałbym jeszcze 
popracować. 

Uważam, że praca w policji 
to wspaniała praca, ale zarobki 
w stosunku do tego, z jakimi nie-
bezpieczeństwami ma się w niej 
do czynienia, powodują, że coraz 
mniej osób chce ją podejmować. 
Często dzielą nas centymetry od 
śmierci. Kiedyś, gdy jeszcze pra-
cowałem w terenie i robiliśmy 
zasadzkę na złodziei, to gdyby 
kolega nie przesunął się o dwa 
centymetry w bok, pięciokilowy 
młot spadłby mu na głowę. Nigdy 
do końca nie wiadomo czego tak 
naprawdę można się spodziewać 
na miejscu interwencji. W trak-
cie różnych akcji nie raz atako-
wano nas siekierą albo nożem. 

A czego nie lubi pan w swojej pracy?
Najbardziej boli mnie to, kie-

dy mamy do czynienia z wielkimi 
tragediami ludzkimi. Nie lubię 
również tego, że ludzie dzwo-
nią często z błahych powodów. 
Społeczeństwo myśli, że policja 
ma pomagać we wszystkich spra-
wach. Prawda jest taka, że wiele 
spraw należy do kompetencji in-
nych instytucji. Zawsze wskazu-
jemy, które to instytucje.

Dziękuję za rozmowę.
Ja również.

W nocy jest spokojniej
W październiku wszedł na ekrany kin film „Winni”, któ-

rego fabuła opiera się na rutynowym wieczorze dyspo-
zytora przy telefonie alarmowym 112. Operator to były 
funkcjonariusz policji, który z niecierpliwością czeka na 
zbliżający się koniec zmiany. W pewnym momencie od-
biera telefon od spanikowanej kobiety, która szyfrem 
przekazuje mu informację, że została porwana. Połącze-
nie zostaje przerwane, a dyspozytor rusza kobiecie na ra-
tunek nie opuszczając pokoju i polegając wyłącznie na 
swoim doświadczeniu, intuicji i… telefonie. Choć to tylko 
scenariusz filmowy mający zapewnić odpowiednią daw-
kę adrenaliny, to okazuje się, że w rzeczywistości pra-
ca policyjnego dyżurnego również wiąże się z wielką od-
powiedzialnością. O swoich doświadczeniach w pracy na 
tym stanowisku opowiada asp. szt. Ryszard Kozioł, dyżur-
ny Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.
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Zespół Szkół Licealnych w LeżajskuZespół Szkół
Licealnych

im. Bolesława
Chrobrego
w Leżajsku

Opiekunami grupy wyjazdowej 
byli: Joanna Burek, Danuta Drą-
żek, Elżbieta Jużyniec i ks. Da-
riusz Wojnar. Mimo długiej po-
dróży, która trwała aż 23 godziny, 
uczestnicy wyjazdu zmęczeni, ale 
uśmiechnięci dotarli do tymcza-
sowego miejsca zamieszkania 
w miejscowości Chatillon. Trzy-
gwiazdkowy Hotel Rendez Vous 
zrobił na uczniach duże wraże-
nie komfortem i fachową obsłu-
gą. Okolica okazała się przepięk-
na, góry oraz rześkie powietrze 
dawały motywację do wypełnia-
nia swoich zadań zawodowych. 
W ramach praktyk uczniowie 
zapoznali się z infrastruktu-
rą lotniska Mediolan – Malpen-
sa, Mediolan – Bergamo oraz 
ośrodkiem narciarskim w Ao-

Uczniowie z Chrobrego 
na praktykach 
zagranicznych we Włoszech

ście. Uczniowie odwiedzili tak-
że wiele innych miejsc, m.in. sto-
licę regionu, czyli Aostę, a także 
Mediolan, Turyn, Lazurowe Wy-
brzeże oraz okolice. Turyn uka-
zał uczniom starożytne piękno 
Egiptu oraz niesamowite wyro-
by na targach czekolady. Medio-
lan jako stolica mody, zachwycił 
kolekcją ubrań znanych projek-

tantów oraz pięknymi i majesta-
tycznymi budynkami. Lazuro-
we Wybrzeże oczarowało swoimi 
plażami oraz morską bryzą. Ko-
lejne dni były dla uczniów ZSL 
bardziej pracowite ze względu na 
szkolenie z oprogramowania MS 
Excel. Szkolenie to było prowa-
dzone przez specjalistów, którzy 
wykonują na co dzień podobne 

zadania w swoich działalnościach 
gospodarczych. Oprócz tego 
uczestnicy wyjazdu poznali infra-
strukturę fi rmy SAVIO oraz por-
tu lotniczego Mediolan – Lina-
te. Podczas ostatnich dni pobytu 
na praktykach, młodzież odwie-
dziła górski szczyt Matterhorn 
o wysokości 4 478 m n.p.m., po-
łożony na granicy szwajcarsko-
-włoskiej w Alpach Zachodnich. 
Wjazd kolejką na górę i niesa-
mowite widoki, które podziwia-
li uczniowie, na pewno pozosta-
ną na długi czas w ich pamięci. 
Organizatorzy pobytu zadbali 
także o to, aby młodzież pozna-
ła bliżej włoską kulturę podczas 
wieczoru włoskiego. Wspaniała 
ludowa muzyka, śpiew oraz wy-
kwintne dania stanowiły esen-
cję tradycji tamtejszego regio-
nu. Na koniec pobytu uczniowie 
zwiedzili miasto na wodzie, czyli 
Wenecję. Gondole przepływają-
ce przez miasto to niecodzienny 
widok. Młodzież była pod wiel-
kim wrażeniem piękna włoskiej 
kultury, zabytków i krajobrazów, 
a już niebawem kolejna grupa 
uczniów ZSL wyruszy na prakty-
ki do Włoszech.

Dominik Kozłowski
Joanna Burek

4 grudnia 2018 r. odbyła się 
druga edycja konkursu „Chro-
bry ma TALENT!” Do udzia-
łu zgłosiło się 14 wykonawców 
prezentujących różnorodne ta-
lenty. Prezentacje zostały pod-
dane ocenie komisji konkurso-
wej w składzie: przewodniczący 
Rady Rodziców Ireneusz Su-
doł , Dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kultury w Leżajsku Irene-
usz Wołek, opiekun Samorządu 
Uczniowskiego Agnieszka Kwie-
cień, nauczyciel w-f, przewodni-
cząca Samorządu Uczniowskie-
go Zuzanna Ostolska.

W konkursie udział wzięli: Ju-
lia Kurasiewicz, Konrad Kie-
repka i Szymon Połeć, Klaudia 
Żyrek, Gabriela Sołga, Michał 
Martula, Iwona Lis, Ewelina Ko-
sior, Dayana Galaszyn i Olek-
sandr Kolomiiets, Wiktoria 
Zabłotnia, Przemysław Wilk, 
Magdalena Mach, Sebastian 
Niźnik, Jarosław Ryczko, Domi-
nik Tutryn.

Samorząd Uczniowski składa 
serdeczne podziękowania dyrek-
cji szkoły Zespołu Szkół Liceal-

nych im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku oraz Radzie Rodzi-
ców za ufundowanie atrakcyj-
nych nagród dla laureatów.

W trakcie konkursu szkolnego 
miała miejsce akcja charytatyw-
na „Mikołaj dla Bartusia” orga-
nizowana na rzecz chorego 4-let-
niego chłopca. Warto nadmienić, 
że Bartuś jest synem absolwentki 
ZSL. Zebrane fundusze zostaną 
przeznaczone w całości na lecze-
nie i rehabilitację chłopca.

Agnieszka Kwiecień

Chrobry 
ma talent

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Dominik Tudryn (śpiew)
II miejsce: Przemysław Wilk (pokaz iluzji).
III miejsce: Julia Kurasiewicz (śpiew) 
Pierwsze wyróżnienie ufundowane przez 
Radę Rodziców: Magdalena Mach
Drugie wyróżnienie ufundowane przez 
Radę Rodziców: Michał Martula
Nagroda ufundowana przez Samorząd 
Uczniowski: Sebastian Niźnik
Nagroda ufundowana przez Miejskie 
Centrum Kultury: Iwona Lis

„Młodzież z  ZSL w  Leżajsku 
aktywnie podnosi swoje 
kompetencje” to projekt, 
który umożliwił wyjazd na 
praktyki zawodowe 41 ucz-
niom z klas 3 TE oraz 3 TL do 
słonecznej Italii.
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Dbając o  rozwój oferty edukacyjnej poprzez aktywne uczestniczenie w  krajowych i  mię-
dzynarodowych programach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, od sierpnia 2018 roku 
w ZST realizowany jest projekt pod nazwą „Praktyki we Włoszech szansą rozwoju Zespołu 
Szkół Technicznych w Leżajsku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Głównym celem realizacji pro-
jektu jest wszechstronny rozwój 
osobisty i zawodowy uczestni-
ków praktyk, rozwój umiejętno-
ści językowych, wzrost przed-
siębiorczości, kreatywności, jak 
również rozwój kompetencji za-

wają umiejętności aklimatyza-
cji w innym środowisku kulturo-
wym.

W bieżącym roku, w pierw-
szej części przedsięwzięcia wzię-
ło udział 20 uczniów z klas trze-
cich. Młodzież realizowała 
projekt w dniach 4-17 listopa-
da br. w miejscowości Chatillon 
w regionie Aosta (Włochy). Ucz-
niowie odbywali praktyki w miej-
scowym hotelu Rendez Vous 
i restauracji Da Vinci. Zostali 
podzieleni na sześć grup i każde-
go dnia poszczególne grupy od-
bywały praktykę w różnych częś-
ciach hotelu i restauracji. Była to 
między innymi obsługa śniadań, 
praca w kuchni przy przygotowy-
waniu obiadów i kolacji, obsługa 
obiadów i kolacji, prace porząd-
kowe w hotelu, obsługa recepcji.

Program kulturowy projektu 
obejmował całodniową wyciecz-
kę do Mediolanu i Turynu oraz 
na Lazurowe Wybrzeże, wyjazd 
kolejką linową z miejscowości 
Cervinia na szczyt Małego Mat-
terhornu, wzięcie udziału w wie-
czorze włoskim w regionalnym 
stylu aostańskim oraz zwiedzanie 
Wenecji (w drodze powrotnej do 
Polski).

W jego ramach, Fundacja 
Młodzieżowej Przedsiębiorczo-
ści zaprosiła uczniów, nauczy-
cieli i przedsiębiorców do udzia-
łu w projekcie „Otwarta firma”, 
który daje możliwość wzbogace-
nia oferty edukacyjnej o cieka-
we zajęcia przygotowujące ucz-
niów do wejścia na rynek pracy. 
Od 12 do 16 listopada w Zespo-
le Szkól Technicznych odbył się 
szereg ciekawych lekcji i spot-
kań z przedstawicielami róż-
nych firm i instytucji naszego 
regionu. Szkołę odwiedzili pra-
cownicy: Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Rzeszowie, MTU 
Aero Engines Polska, Centrum 
Informacji i Planowania Karie-
ry Zawodowej WUP w Rzeszo-

wie, Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Leżajsku, Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Leżajsku, Akademickich In-
kubatorów Przedsiębiorczości 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Podkarpackiego Centrum Hur-
towego AGROHURT SA, Su-
perior Industries Production Po-
land Sp. z o.o., Zakładu Usług 
Elektroenergetycznych El-Chem 
Sp. z o.o., BorgWarner Poland, 
RSTECHNOLOGY. 

Dzięki takiej różnorodno-
ści problematyki, uczniowie 
ZST, mogli dowiedzieć się wie-
lu ciekawych informacji, na 
przykład o potrzebie rozwija-
nia tzw. kompetencji miękkich, 
czyli: kreatywności, umiejętno-

ści pracy w zespole, komunika-
tywności, zarządzania czasem. 
Warto w tym miejscu dodać, 
że właśnie na posiadanie tych 
kompetencji zwracają dzisiaj 
szczególną uwagę pracodawcy. 
Rozwój własnej ścieżki karie-
ry zawodowej, aktywny sposób 
kształtowania swoich zaintere-
sowań i cech przedsiębiorczych 
– to kolejne zagadnienia poru-
szone podczas zajęć. Prowadzą-
cy wykłady i warsztaty pracowni-

cy firm i instytucji uświadamiali 
młodzież, iż należy cały czas pra-
cować nad sobą, wzmacniając 
mocne strony swojej osobowo-
ści. A będąc osobą przedsiębior-
czą łatwiej jest zdobywać wiedzę 
w szkole, współpracować z inny-
mi i w przyszłości stać się świado-
mym uczestnikiem rynku pracy. 

Koordynatorzy projektu:
 Ewelina Surma,
Monika Karakuła, 

Barbara Tołpa

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowa 
inicjatywa, której celem jest stworzenie środowiska społecz-
nego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i ini-
cjatywy młodych ludzi.

Uczniowie ZST szkolą się we Włoszech

ZST

wodowych i międzykulturowych. 
Projekt realizowany będzie przez 
18 miesięcy i obejmuje uczniów 
klas drugich oraz trzecich tech-
nikum żywienia i usług gastrono-
micznych, a także technikum ho-
telarskiego. 

Składa się on z części prak-
tycznej, w ramach której ucznio-
wie odbywają praktyki zawodo-
we oraz programu kulturowego, 
dzięki któremu uczestnicy mają 
możliwość poznania zabytków 
i kultury Włoch, ponadto naby-
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Dwuletni projekt Erasmus 
plus rozpoczął się trzydnio-
wym spotkaniem nauczy-
cieli reprezentujących kraje 
partnerskie. Wizyta, która 
odbyła się w dniach 7-9 listo-
pada 2018 r., była okazją do 
poznania się osobiście oraz 
współpracy na rzecz projek-
tu. Wcześniejsza praca part-
nerów, planowanie i  aplika-
cja projektu odbywały się 
w przestrzeni internetowej. 

Nauczyciele z Włoch, Grecji, 
Litwy, Rumunii i Turcji wzię-
li udział w wielu wydarzeniach 
zaplanowanych na czas pobytu 
w Polsce, w leżajskim ośrodku. 
W pierwszym dniu wizyty goście 
uczestniczyli w akademii powi-
talnej, podczas której uczniowie 
placówki w przygotowanym na tę 
okoliczność programie artystycz-
nym zaprosili wszystkich w wie-
lojęzyczną podróży po Europie. 
W spotkaniu uczestniczyła cała 
społeczność szkolna oraz Staro-
sta Leżajski Marek Śliż. 

W ramach podjętych podczas 
wizyty zadań projektowych, do-
konano wyboru logo projektu 
spośród projektów przygotowa-
nych przez uczniów wszystkich 
szkół. Zorganizowano także szko-

lenia dla nauczycieli przeprowa-
dzone przez psychologa Domi-
nikę Zych oraz pedagoga Aga-
tę Burek, z zakresu metod pracy 
z uczniami ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi w ośrodku – 
„Metody Dobrego Startu prof. 
M. Bogdanowicz” oraz programu 
profi laktyki i promocji zdrowia 
– „Apteczka pierwszej pomocy 
emocjonalnej”, zaprezentowano 
programy terapeutyczne stoso-
wane w pracy z uczniami z prob-
lemami zachowania. Wicedyrek-
tor ośrodka Tomasz Chrząstek 
przeprowadził szkolenie z za-
kresu użycia narzędzi Google 
do realizacji projektu, następnie 
wspólnie opracowano materiały 
projektowe: plan ewaluacji i upo-
wszechniania projektu z użyciem 
ww. aplikacji. 

W drugim dniu wizyty odby-
ła się dwujęzyczna konferencja 

szkoleniowa z zakresu działań na 
platformie e-Twinning poprowa-
dzona przez krajowego konsul-
tanta tego programu. Nauczycie-
le ośrodka i zagraniczni goście 
zapoznali się z ofertą progra-
mu. Dodatkowo została założo-
na grupa projektowa i Twin Spa-
ce projektu C.H.A.N.G.E. 

W trakcie trzydniowej wizyty 
przedstawiciele ośrodka poka-
zali gościom atrakcje miasta i re-
gionu. Zwiedzili Bazylikę Zwia-
stowania NMP oraz centrum 
Leżajska. Odwiedzili zamek 
i park w Łańcucie. W tym szcze-
gólnym okresie świętowania 
100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości goście mieli 
okazję obserwować świętowanie 
tej rocznicy w środowisku lokal-
nym oraz uczestniczyć w akade-
mii szkolnej upamiętniającej to 
wydarzenie. 

Inauguracja projektu C.H.A.N.G.E 
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leżajsku

Podczas pierwszej wizyty pro-
jektowej zrealizowane zosta-
ły założone cele projektowe, 
takie jak: rozwój i poznanie no-
woczesnych metod pracy z ucz-
niami ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi, zapoznanie 
się z innowacyjnymi programami 
edukacyjnymi, samorozwój i do-
skonalenie umiejętności w za-
kresie wykorzystania technologii 
informacyjnych. Przed uczest-
nikami projektu kolejne miesią-
ce intensywnej pracy i realizacja 
kolejnych jego celów. Już wkrót-
ce następne spotkanie w kolejnej 
szkole partnerskiej – tym razem 
tureckiej.

Koordynator projektu
Monika Pęcak
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Jako pierwszy na scenie MCK 
wystąpił wrocławski Teatr A+A, 
który zaprezentował spektakl pt. 
„Związek otwarty”. Autorami 
sztuki są: noblista z 1997 r. Dario 
Fo oraz jego żona Franka Rame. 
Utwór został napisany w duchu 
komedii dell’arte i przedstawia 
historię małżeństwa w średnim 
wieku, które od dłuższego cza-
su przechodzi kryzys. Mąż wy-

OTWARCIE po raz drugi, 
czyli leżajszczanie kontra teatr
Sukces ubiegłorocznej edycji Festiwalu Teatralnego OTWARCIE zachęcił organizatorów do 
ponownego zaoferowania leżajszczanom spotkania z teatrem. Od 23 do 26 listopada scena 
kameralna Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku gościła artystów, którzy zaserwowali 
widzom szerokie spektrum wrażeń.

znaje ideę związku otwartego 
i ze szczegółami opowiada żo-
nie o swoich romansach. Kobie-
ta przeżywa załamanie nerwowe, 
ale potem sama próbuje wcielić 
tę ideę w życie, co z kolei nie od-
powiada mężowi. Anna Skubik 
i Arkadiusz Cyran niezwykle su-
gestywnie odegrali role znudzo-
nych sobą małżonków, co prze-
łożyło się na aplauz publiczności. 

Idealnym tłem dla małżeńskich 
potyczek była muzyka na żywo 
w wykonaniu Sylwestra Róży-
ckiego. 

24 listopada ze spektaklem 
„Pewniak” wystąpił znany z se-
rialu „Barwy szczęścia” Sebastian 
Cybulski. „Pewniak” to historia 
zmagań człowieka z uzależnie-
niem od hazardu. Główny boha-
ter Sławomir Głodek nie potrafi 
powstrzymać się przed obstawia-
niem meczy nawet w dniu ślu-
bu, mimo że wcześniej postano-
wił z tym skończyć. Prowadzi to 
do nieuniknionej katastrofy, nad 
którą Głodek próbuje usilnie za-
panować. 

W niedzielne popołudnie, 25 
listopada, na spotkanie z teatrem 
zaprosiła jego miłośników Grupa 
Teatralna BARATARIO, która 
zaprezentowała spektakl „Sza-
fa”. Aktorzy dali popis swoich 
najlepszych umiejętności wciela-
jąc się w rolę duchów wychodzą-
cych z szafy. Było zabawnie, z po-
lotem i pasją, więc nic dziwnego, 
że sztuka spotkała się z entuzja-
stycznym przyjęciem.

W roku bieżącym, podobnie 
jak w poprzednim, organizato-
rzy festiwalu zrobili ukłon tak-
że w stronę wielbicieli muzyki. 
Na scenie widowiskowej MCK 

wystąpiła grupa Guitars Organ 
Night, która obok popularnych 
jazzowych standardów, zapre-
zentowała swoje kompozycje. 
Zespół, tworzą: Tomasz Stężal-
ski (gitara), Wojciech Tramow-
ski (gitara), Mateusz Pęcak (per-
kusja) i Kajetan Galas (organy 
Hammonda). Z grupą gościnnie 
wystąpił wokalista Daniel Lipiec.

Poniedziałkowe przedpołud- 
nie upłynęło pod znakiem tea-
tru dla dzieci. Teatr kukiełko-
wy NEMNO, którego twórcą jest 
aktor rzeszowskiego Teatru Ma-
ska Henryk Hryniewiecki, wystą-
pił z opowieścią o Czerwonym 
Kapturku.

Frekwencja podczas tegorocz-
nej edycji festiwalu każe przy-
puszczać, że jego organizatorzy 
również i w przyszłym roku za-
proszą leżajszczan do interakcji 
z teatrem. Nie pozostaje zatem 
nic innego, jak tylko cierpliwie 
czekać i kibicować inicjatywom, 
które niosą ze sobą obietnicę wy-
siłku intelektualnego. Tego ni-
gdy za wiele.

NN

Fot. Tomasz Pytko
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Poziom, jaki prezentują chó-
ry biorące udział w konkursie 
jest bardzo wysoki, co podkre-
ślają także jurorzy. CANTIAMO 
zaczyna przygotowania do kon-
kursu już w lutym i pracuje nad 
każdym, nawet najdrobniejszym 
szczegółem, aby w październi-
ku zaśpiewać najpiękniej jak po-
trafi . – Emocje,  które  towarzyszą 
nam na scenie są nie do opisania 
– mówi dyrygentka i założycielka 
chóru Barbara Kuczek. 

 – W  tym  roku  nasz  chór 
był  szczególnie  zaangażowany 
w  udział  w  koncercie  galowym. 
Występował  kilkakrotnie  w  obu 
częściach  koncertu.  Po  odśpiewa-

Srebrny Kamerton i Nagroda Zarządu 
Województwa Podkarpackiego dla Cantiamo

niu  Gaude  Mater  Polonia,  Ogól-
nopolskiego  Konkursu  Chórów 
oraz Hymnu Trzeciego Tysiąclecia 
przychodzi czas na werdykt, z któ-
rego  jesteśmy  bardzo  zadowolo-
ne.  Od  kilkunastu  lat  utrzymuje-
my się w czołówce ogólnopolskiej, 
a  od  pewnego  czasu  nawet  mię-
dzynarodowej.  Mamy  na  swoim 
koncie kilkanaście Złotych, Srebr-
nych  i  Brązowych  Kamertonów, 
kilka  Złotych,  Srebrnych  i  Brązo-
wych Pasm, Srebrnych Strun oraz 

srebrnych  i  brązowych  dyplomów, 
a  także wiele  innych nagród  i pu-
charów. Bardzo cieszymy się z ko-
lejnej zdobytej nagrody.

Po koncercie konkursowym przy-
chodzi czas na chwile odpoczynku 
i  zabawy  na  wieczornych  warsz-
tatach  muzycznych  organizowa-
nych przez Pałac Młodzieży. W tym
roku oprócz zabawy z muzyką było 
również wyzwanie plastyczne. Każ-
dy  z chórów miał narysować  swo-
jego  dyrygenta.  Moje  chórzystki 

oprócz  zdolności  wokalnych,  po-
kazały  również  wielkie  predyspo-
zycje  plastyczne.  – dodaje Barba-
ra Kuczek.

Jeszcze nie ostygły emocje 
po bydgoskim sukcesie, a już 
przyszły kolejne. Zarząd Woje-
wództwa Podkarpackiego po-
stanowił przyznać grupie po raz 
szósty nagrodę w ramach reali-
zacji programu wspierania mło-
dzieży uzdolnionej „Nie zgubić 
talentu” za wybitne osiągnięcia 
ogólnopolskie i międzynarodo-
we w roku szkolnym 2017/2018. 
Wręczenie nagród odbyło się 15 
października br. w Filharmonii 
Podkarpackiej.

NN

Chór CANTIAMO pod ba-
tutą Barbary Kuczek, który 
od kilku lat święci triumfy 
na corocznym prestiżowym 
Ogólnopolskim Konkursie 
Chórów a’Cappella Dzieci 
i  Młodzieży w  Bydgoszczy, 
także i  w  tym roku udowod-
nił, że należy do ogólnopol-
skiej czołówki chórów mło-
dzieżowych. W październiku, 
na scenie Filharmonii Po-
morskiej Zespół wywalczył 
po raz kolejny Srebrnego Ka-
mertona.

W trakcie spektaklu arty-
ści amatorzy z Woli Zarczyckiej 
przedstawili oryginalne pieśni, 
tańce i obrzędy weselne związa-
ne z regionem. Scenariusz wi-
dowiska opracowano w oparciu 
o relacje najstarszych mieszkań-
ców wsi. Całości towarzyszyła 

przygotowana specjalnie na tę 
okazję scenografi a wiejskiej cha-
ty, a artyści wystąpili w barwnych 
strojach z epoki. Autorem scena-
riusza była Lucyna Lorenc, cho-
reografi ę opracował Stanisław 
Florek, a oprawę muzyczną przy-
gotowali: Bartłomiej Hajder, Da-

mian Zagaja i Tomasz Lorenc. 
Widowisko zostało dofi nansowa-
ne ze środków Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach Progra-
mu „Kultura – Interwencje 2018. 
Etno Polska”. 

OK Nowa Sarzyna
fot. Jan Zybura

Wolańskie wesele sto lat temu
Wieczorem 11 listopada 2018 r. 
w Ośrodku Kultury w Nowej 
Sarzynie licznie zgromadzo-
na publiczność obejrzała wi-
dowisko teatralno-muzyczne 
pt. „Dawne wesele wolańskie 
sprzed stu lat”. 
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Na konkurs wpłynęły 142 pra-
ce z terenu powiatu leżajskiego. 
31 października 2018 r. odbyło się 
posiedzenie komisji w składzie: 
przewodnicząca Aurelia Kryla
jako przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku, dyrek-
tor MCK w Leżajsku Ireneusz 
Wołek oraz nauczyciel plastyki 
w Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Leżajsku Paweł Kupras.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim uczestnikom oraz opieku-
nom konkursu za wspaniałą po-
stawę patriotyczną.

BP w Leżajsku

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbyło się 
wiele działań związanych ze świętowaniem jubileuszu. Bibliote-
ka Publiczna w Leżajsku również włączyła się w  te działania, min. 
ogłaszając powiatowy konkurs plastyczny ph. „Odzyskanie Nie-
podległości w wyobraźni dzieci i  młodzieży”

kl. I-III
I miejsce: Mateusz Tokarz – Szkoła Pod-
stawowa w Kuryłówce
II miejsce: Miłosz Szymański – Szkoła 
Podstawowa w Hucisku
III miejsce: Jan Wawrzaszek – Szkoła 
Podstawowa w Brzózie Królewskiej 
Wyróżnienia: Kornelia Maciałek – Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Leżaj-
sku, Maja Podobińska – Szkoła Podsta-
wowa w Hucisku, Milena Socha – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Leżajsku

kl. IV-VI
I miejsce: Nikola Szewczyk – Szkoła 
Podstawowa w Starym Mieście
II miejsce ex aequo: Marcin Gondek – 
Szkoła Podstawowa w Kuryłówce i Kac-
per Szenborn – Szkoła Podstawowa 
w Kuryłówce 

Wyróżnienia: Franciszek Szpetnar – 
Szkoła Podstawowa w Kuryłówce, Klau-
dia Niemczyk – Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 2 w Leżajsku

kl. VII-VIII 
i kl. III gimnazjum

I miejsce: Agnieszka Pytel – Zespół 
Szkół w Grodzisku Górnym 
II miejsce: Oliwia Kiełbowicz – Gimna-
zjum w Nowej Sarzynie
III miejsce ex aequo: Julia Stopyra – 
Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej; Ka-
mila Grabarz – Zespół Szkół w Brzózie 
Królewskiej; Krystian Różycki – Gimna-
zjum w Łętowni
Wyróżnienia: Patryk Szantula – Szkoła 
Podstawowa w Kuryłówce; Anna Ordy-
czyńska – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 3 w Leżajsku

Niepodległość w wyobraźni dzieci i młodzieży

Komisja przyznała następujące nagrody w kategoriach: 
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Pod hasłem „Zróbmy COŚ 
dobrego!” odbyły się w ośrod-
ku warsztaty rękodzieła. Napa-
wa wielką radością fakt, że tak 
wiele osób chciało w ten sposób 
pomóc innym, a także rozwijać 
swoje talenty lub je odkryć. Or-
ganizatorzy dziękują Natalii Ko-

Warsztaty rękodzieła, 
inspirujące poniedziałki  
i święty Mikołaj

w FOK-u
Franciszkański Ośrodek Kul-
tury nie ustaje w staraniach, 
aby tworzyć atrakcyjną ofer-
tę kulturalną dla każdego, 
bez względu na wiek i   zain-
teresowania. 

styrze i Anecie Barydze za bez-
interesowną pomoc i niezwykłe 
inspiracje, które choć na chwi-
lę przeniosły wszystkich w czas 
beztroskiego dzieciństwa. Efek-
ty pracy uczestników warsztatów 
można było zobaczyć 10 grud-
nia na spotkaniu w FOK Café. 
Ozdoby powstałe podczas war-
sztatów można było także zaku-
pić, a dochód ze sprzedaży zasi-
li konto Fundacji Podkarpackie 
Hospicjum dla Dzieci w Rzeszo-
wie.

W listopadzie zorganizowano 
kolejną Katechezę dla dorosłych. 
Tematem była Eucharystia. 

3 grudnia w FOK Café odby-
ło się spotkanie z cyklu „Inspi-
rujące poniedziałki”. Gościem 
spotkania był Tomasz Steliga, 
międzynarodowy instruktor nor-
dic walking. Jego prelekcja pt. 
„Przez marsz do zdrowia” uświa-
domiła wielu osobom, jak waż-
ny jest ruch w codziennym życiu. 
Ponadto intruktor zainspiro-
wał wiele osób do praktykowa-
nia tego popularnego sportu i już  
7 grudnia rozpoczęły się pierw-
sze warsztaty nordic walking.

Do dzieci uczęszczających na 
zajęcia do Akademii Odkryw-
cy, Akademii Baletu, Jeżyka An-
gielskiego i Poznaj świat przez 
doświadczenie działających przy 
FOK-u, ze swoją wizytą 5 grud-
nia przybył święty Mikołaj, który 
rozdał prawie 200 upominków, 
wywołując wielką radość w ser-
cach dzieci i ich rodziców.

o. Bartymeusz Kędzior
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W kategorii młodziczek I miej-
sce zajęła Joanna Muskus. W ka-
tegorii juniorek zdecydowane 
zwycięstwo odniosła Malwina 
Mul, a Natalia Muskus zdobyła 
w tej kategorii miejsce II. W ka-
tegorii juniorek również I miej-
sce zajęła Brygida Piersiak. VIII 
miejsce w kategorii junior młod-
szy zdobył Wojciech Kusiak. 

Klasę swoich umiejętności po-
twierdziły dwie zawodniczki Aza-
lii w Międzynarodowym Wyści-
gu Przełajowym w Podbrezovej 
na Słowacji, który odbył się 21 
października i jest punktowany 
do Międzynarodowej Unii Ko-
larskiej. Malwina Mul pojechała 
w świetnym stylu i przekroczyła 
linię mety jako pierwsza wyprze-
dzając drugą zawodniczkę o 45 
sekund. Jej starsza koleżanka 
klubowa Brygida Piersiak zajęła 
II miejsce i zdobyła ważne punk-
tu do UCI.

Bardzo dobrą formę zawod-
niczki Azalii pokazały również 
podczas III serii Pucharu Pol-
ski, która odbyła się w Mikoło-
wie. Joanna Muskus i Malwina 
Mul po raz kolejny wygrały te za-
wody, natomiast Brygida Pier-
siak uplasowała się na II pozy-
cji. Wojciech Kusiak wywalczył 

Azalia rozpoczęła sezon z przytupem
13 października w Kluczewsku w gminie Włoszczowa rozpo-
czął się sezon 2018/2019 w  kolarstwie przełajowym. I  serię 
Pucharu Polski zawodnicy Klubu Sportowego Smak Górno – 
Poltino Azalia Brzóza Królewska zakończyli z  bardzo dobrym 
wynikiem, wygrywając w trzech kategoriach wiekowych.

VIII miejsce w kategorii junio-
rów młodszych.

W listopadzie w Szczekoci-
nach i Koziegłowach odbyły się 
kolejne edycje Pucharu i Su-
per Pucharu Polski w kolarstwie 

przełajowym. Także podczas tych 
zawodów zawodniczki Azalii nie 
pozwoliły o sobie zapomnieć od-
nosząc trzy zwycięstwa. Malwina 
Mul i Joanna Muskus ponownie 
okazały się najlepsze w swoich 
kategoriach. I miejsce w kate-
gorii juniorek zdobyła również 
Brygida Piersiak. W Koziegło-
wach Malwina Mul nie miała so-
bie równych zwyciężając z dużą 
przewagą, zaś Joanna Muskus 
i Brygida Piersiak w swoich ka-
tegoriach zajęły II miejsca. Nata-
lia Muskus uplasowała się na po-
zycji III, a Wojciech Kusiak – na 
IX.

O zawodnikach Azalii był głoś-
no także w Kędzierzynie-Koźlu 
podczas Ogólnopolskiego Wy-
ścigu w Kolarstwie Przełajowym 
punktowanym do Challenge PZ-
Kol, który odbył się pod koniec 
listopada. W kategorii młodzi-
czek I miejsce zajęła Joanna 
Muskus, a jej młodsza koleżan-
ka klubowa zdobyła pozycję III. 
W kategorii juniorek młodszych 
Malwina Mul zdeklasowała po-
zostałe zawodniczki i ponownie 

wjechała na metę jako pierwsza. 
Bardzo dobre miejsce zajęła Na-
talia Muskus przekraczając metę 
jako trzecia. W kategorii junio-
rek wspaniałe zwycięstwo od-
niosła ponownie Brygida Pier-
siak. Znakomicie pojechał także 
Borys Kleczkowski, który w ka-
tegorii żaków zajął IV miejsce. 
Wojciech Kusiak uplasował się 
na pozycji XII w kategorii junior 
młodszy.

W Gościęcinie, gdzie odbył 
się najwyżej punktowany po Mi-
strzostwach Polski – Super Pu-
char Polski w Kolarstwie Prze-
łajowym również nie mogło 
zabraknąć zawodników Aza-
lii. Borys Kleczkowski zdobył po 
raz kolejny IV miejsce. W kate-
gorii młodziczek Joanna Mu-
skus przekroczyła linię mety 
jako druga, zaś Amelia Bożek – 
jako czwarta. Malwina Mul wy-
grała dziewiąty wyścig z kolei, 
co potwierdziło jej pozycję jed-
nej z najlepszych zawodniczek 
w kraju. Natalia Muskus zakoń-
czyła wyścig jako piąta.

Stanisław Zygmunt
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W  dniach 24-25 listopada 
w Warszawie podczas Pu- 
charu Europy w Karate Ky-
okushin reprezentantki Le-
żajskiego Klubu Kyokushin 
Karate z sekcji w Nowej Sa-
rzynie wywalczyły cztery 
złote i  dwa srebrne medale. 

Po rywalizacji w kumite i kata 
z zawodniczkami z Białorusi, 
Bułgarii, Grecji, Niemiec, Izra-
ela, Szwajcarii, Łotwy, Słowa-
cji, Rumunii, Kazachstanu, Ro-
sji, Hiszpanii, Ukrainy, Czech 
oraz Polski – Oliwia Wojtas zo-
stała dwukrotną złotą medalistką 
Pucharu Europy, Natalia Konde-
usz zdobyła złoty medal w kumi-
te i srebrny w kata, Julia Żak zło-
to w kumite, a Anna Szczuka swój 
start w kumite zakończyła na dru-
gim miejscu. Warto w tym miej-
scu wspomnieć, że wymienio-
ne zawodniczki są tegorocznymi 
medalistkami Mistrzostw Polski 
i Europy. Poziom organizacyjny 
i sportowy zawodów był bardzo 
wysoki. Na turnieju można było 
zobaczyć wiele ciekawych i efek-
townych walk. W składzie repre-
zentacji Polski była jeszcze jedna 
zawodniczka klubu Emilia Paszek 
oraz sędziowie: sensei Piotr Jezio-
rowski, sensei Adam Tokarz i kie-
rownik ekipy shihan Dariusz Bur-
da. W turnieju wzięło udział 453 
zawodników z 19 krajów ze świa-

Drużynowe wicemistrzostwo dla LKKK
towych organizacji kyokushin, tj.: 
WKB, IKO Matsushima, WKO, 
Kyokushin-kan, IFK, IKAK, IKO 
Catalunya, IKO Matsui, IKO Na-
kamura i Oyama. Organizatorem 
był KSW Bushi kierowany przez 
shihan Pawła Juszczyka. Udział 
w turnieju był możliwy dzięki 
wsparciu finansowemu Urzędu 
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 
oraz Powiatu Leżajskiego.

8 grudnia w Szczecinku od-
był się Puchar Polski Karate Ky-
okushin. 

W imprezie wzięło udział 460 
zawodników z 76 klubów zrze-
szonych w Polskim Związku Ka-
rate. Ekipa zawodników Leżaj-
skiego Klubu Kyokushin Karate 
przywiozła 5 medali oraz druży-
nowe wicemistrzostwo Pucharu 
Polski juniorów, juniorów młod-
szych i młodzików oraz tytuł naj-
lepszej zawodniczki tej imprezy.

Warto w tym miejscu podkre-
ślić, że po sukcesach w Mistrzo-
stwach Polski, Mistrzostwach Eu-
ropy i Pucharze Europy jest to 
bardzo znaczący sukces osiągnię-
ty pod koniec 2018 r. przez nasz 
klub w imprezach organizowa-
nych przez PZK. Złoto zdobyli: 
Mikołaj Złotek w kategorii junior 
młodszy – 50kg, Oliwia Woj-
tas kategorii juniorka młodsza – 

50 kg. Srebro wywalczyła Oliwia 
Wojtas w kategorii kata junio-
rek młodszych. Brąz powędro-
wał do Anny Szczuki w kategorii 
juniorek + 60 kg i Kewina Ma-
czugi w kategorii junior – 70 kg. 
Najlepszą zawodniczką Pucharu 
Polski została Oliwia Wojtas.

Hubert Fleszar, Julia Żak 
i Izabela Dec przegrali swoje 
walki o wejście do strefy medalo-
wej i rywalizację w swoich kate-
goriach zakończyli na miejscach 
od 5-8. W składzie reprezentacji 
klubu były jeszcze zawodniczki 
Emilia Paszek i Julia Sajdłowska, 
które musiały uznać wyższość 
swoich przeciwniczek już w po-
czątkowej fazie rywalizacji. Se-
kundantem i kierownikiem gru-
py był shihan Dariusz Burda, 
a opiekunem zawodników sensei 
Adam Tokarz. 

LKKK
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IMPREZY KULTURALNE – styczeń 2O19

NOWOROCZNY KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ 
Z GRODZISKA DOLNEGO

Termin: 6 stycznia 2019 r.
Miejsce: Kościół Parafialny pw. św. Barbary w Grodzi-
sku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Grodziska Orkiestra Dęta zaprasza na muzyczną 
ucztę. W programie tradycyjne kolędy i utwory świątec-
zno-noworoczne.

SPOTKANIE KOLĘDNICZO-OPŁATKOWE
Termin: 5 stycznia 
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizator: Rada Parafialna Parafii Tarnawiec, GOK 
w Kuryłówce

KONCERT KOLĘD

Termin: 6 stycznia 
Miejsce: Kościół w Kulnie i Kuryłówce 
Organizatorzy: Parafia Bystre, Parafia Tarnawiec, GOK 
w Kuryłówce
Opis: Czas Świąt Bożego Narodzenia to okres, kiedy 
w wielu polskich domach grane i śpiewane są kolędy. 
Najpiękniejsze wydają się te polskie, które istnieją 
w naszej tradycji od wieków. Gminny Ośrodek Kultury 
w Kuryłówce wspólnie z innymi instytucjami tę trady-
cję podtrzymuje, organizując na rozpoczynający się rok 
cykl koncertów.

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...
Termin: 13 stycznia
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Na program tego niezwykłego wieczoru składają 
się kolędy i pastorałki oraz bożonarodzeniowe programy 
artystyczne w wykonaniu zespołów działających pod pa-
tronatem Ośrodka Kultury. 

KONCERT KOLĘD – FINAŁ WOŚP
Termin: 13 stycznia 
Miejsce: WDK w Brzyskiej Woli
Organizatorzy: SP im. Józefa Świątoniowskiego 
w Brzyskiej Woli, GOK w Kuryłówce

KONCERT KOLĘD
Termin: 13 stycznia 
Miejsce: Kościół w Kolonii Polskiej 
Organizatorzy: Parafia Kolonia Polska, GOK w Kuryłówce

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
Termin: 16 stycznia godz. 16.30
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Krótki opis: Dyskusyjny Klub Książki tworzą czytel-
nicy w różnym wieku, których łączy pasja czytania 
i poznawania nowych książek.

DZIEŃ SENIORA 
Termin: 19 stycznia 
Miejsce: SP w Dąbrowicy 
Organizatorzy: SP w Dąbrowicy, GOK w Kuryłówce

GIEŁDA STAROCI
Termin: 19 stycznia w godzinach 8.00-12.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Krótki opis: Wszyscy fascynacji staroci i kolekcjonerzy, 
a także i ci, którzy po prostu chcą kupić coś starego, 
niepowtarzalnego i ładnego zarazem, będą mieli znów 
okazję do zakupów. 

SPOTKANIE Z KOLĘDĄ

Termin: 25 stycznia
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: Koncert kolęd z czytelnikami i dla czytelników. 

MAŁE I WIELKIE KOLĘDOWANIE – KONCERT KOLĘD
Termin: 27 stycznia 
Miejsce: Kościół pw. Trójcy Świętej w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Koncert kolęd organizowany w okresie świąt 
Bożego Narodzenia. W koncercie biorą udział zespoły 
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku oraz zaprosze-
ni goście.

Termin: 20 stycznia 2019 r.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Opis: Widowisko „Szopka kolędowa” w wykonaniu Teat-
ru Jaruga zakończone wspólnym śpiewaniem kolęd. 

KONCERT Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA
Termin: 21 stycznia 
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Krótki opis: Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka to 
koncert, na którym prezentują się zespoły wokalne i tan-
eczne Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Termin: 22 stycznia
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Uroczysta akademia okolicznościowa dedykowana 
babciom i dziadkom z okazji ich święta.

RODZINNE KOLĘDOWANIE Z CZYTELNIKAMI 
POŁĄCZONE Z NAGRODZENIEM 

NAJAKTYWNIEJSZYCH CZYTELNIKÓW W 2O18 ROKU

IMPREZY SPORTOWE – styczeń 2O19
XIV HALOWE MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA NOWEJ 

SARZYNY W PIŁCE NOŻNEJ – II ETAP
Termin: 2 stycznia – 10 lutego 
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR) 
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Nowej 
Sarzynie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej 
Sarzynie, Miejsko Zakładowy Klub Sportowy „Unia” 
Nowa Sarzyna 

XIII HALOWA LIGA PIŁKARSKA 
O PUCHAR NOWEJ SARZYNY – KATEGORIA OPEN

Termin: 5-27 stycznia 
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR) 
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Nowej 
Sarzynie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej 
Sarzynie, Miejsko Zakładowy Klub Sportowy „Unia” 
Nowa Sarzyna 

3 GRAND PRIX PODKARPACIA SENIORÓW 
W TENISIE STOŁOWYM 

Termin: 6 stycznia 
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR)
Organizatorzy: Podkarpacki Okręgowy Związek Teni-
sa Stołowego, Pariafialny Uczniowski Klub Sportowy 
„Arka” przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni Mie-
jski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

POWIATOWA LIGA HALOWA 2O19 
W PIŁCE NOŻNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 

Termin i miejsce: Giedlarowa – 12 stycznia (MŁODZIK), 
Leżajsk – 26 stycznia (JUNIORKI), Grodzisko Dolne –  
9 lutego (TRAMPKARZ) 
Organizatorzy: Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Spor-
towych w Leżajsku Starostwo Powiatowe w Leżajsku
Opis: Powiatowa Liga Halowa w piłce nożnej, rozgrywa-
na jest w kategorii Trampkarzy, Juniorek i Młodzików. 
W ramach rozgrywek zostaną przeprowadzone 3 turnie-
je w systemie „każdy z każdym” z udziałem drużyn, które 
wyłonią zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 
Uczestnikami imprezy są drużyny ze szkół z terenu Po-
wiatu Leżajskiego. 

GMINNA AMATORSKA LIGA W PIŁCE SIATKOWEJ 
Termin: styczeń 
Miejsce: Łętownia (szkoła podstawowa) 
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 
Szkoła Podstawowa w Łętowni 
Opis: Trzecia edycja rozgrywek ligi w piłce siatkow-
ej z udziałem amatorskich drużyn kobiecych i męskich 
z terenu Gminy Nowa Sarzyna.
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Brazylia

Rio de Janeiro
cz. 2Podróż 66

byli chrześcijańscy konkwistado-
rzy. Świątynia ma wysokość 80 m. 
Na powierzchni blisko 8000 m2 
może zmieścić się 20 000 wier-
nych. Wnętrze rozświetlają czte-
ry ogromne witraże i zwieńczają-
cy katedrę krzyż.

Jesteśmy w dzielnicy Lapa 
uważanej za siedlisko bohemy 
artystycznej Rio. Dzielnica wabi 
mieszkańców i turystów wyda-
rzeniami kulturalnymi, liczny-

mi kawiarniami i dwoma pereł-
kami architektury. Jedną z nich 
jest Arcos da Lapa – imponujący 
akwedukt zbudowany w XVIII 
wieku przez Portugalczyków, do-
prowadzający wodę do miasta ze 
wzgórz Santa Teresa i San Anto-
nio. Pełnił również rolę wiaduktu 
dla lokalnego tramwaju. Akwe-
dukt był i po renowacji nadal jest 
jedną z najbardziej spektakular-
nych budowli starego Rio.

Nie mniej oryginalną atrak-
cją dzielnicy i motywem licznych 
widokówek oraz niezliczonych 
zdjęć są tłumnie odwiedzane 
przez turystów „Schody Sela-
rón”. Jak wskazuje nazwa, de-
koracje zdobiące schody za-
wdzięczamy artyście Selarónowi, 
który do końca życia zajmował 
się utrzymaniem ich w dobrym 
stanie poprzez wymianę i uzu-
pełnianie mozaik. Początkowo 
schody zdobione były odpada-
mi z ulicy i uszkodzonej ceramiki 
użytkowej. Jorge Selarón, przez 
lata wyśmiewany za swe dziwa-
ctwa popadł w biedę. Jednak 
nie zaprzestał realizacji swojego 
marzenia. Po latach pracy, kie-
dy schody stały się atrakcją tury-
styczną, zaczął otrzymywać płyt-
ki od turystów. Wśród płytek z 60 
krajów jest i płytka z Polski. Nie-
stety, nie udało nam się jej zna-
leźć. W 2013 r. znaleziono mar-
twego artystę przy schodach. Do 
dzisiaj nie wiadomo czy popeł-
nił samobójstwo, czy został za-
mordowany. Jedno było pewne: 
transformacja schodów dobie-
gła końca. Dzisiaj schody zdobi 
2000 azulejos (ceramicznych pły-
tek), w przeważającej większości 
w czerwonych kolorze. 

Czas na jedzenie. A skoro je-
dzenie w Rio to obowiązkowo 
feijoada. Jest to rodzaj gulaszu, 
w skład którego wchodzi czar-

Pomnik Chrystusa Odkupiciela

Głowa Cukru

Rio jest fascynującą mikstu-
rą europejskiej ekstrawagancji 
i brazylijskiego charakteru. Rio 
pulsuje, wibruje i wciąga. Za-
chwyca swą lokalizacją i tempe-
ramentem. To miasto odbiera się 
wszystkimi zmysłami. Każdą go-
dzinę, każdą minutę poświęca-
my na zgłębianie atmosfery Rio, 
a nadal mamy wrażenie, że coś 
przegapiliśmy, że coś umknęło 
naszej uwadze. 

Opuszczając górę Corcovado 
jedziemy w stronę centrum mia-
sta. Wokół nas wznosi się kil-
ka nowoczesnych wieżowców 
i oryginalna, a zarazem kontro-
wersyjna budowla. To Katedra 
Świętego Sebastiana. Jest jedną 
z niewielu ekscentrycznych bu-
dowli sakralnych na świecie. Jej 
kształt ogromnego stożka we-
dług władz kościelnych miał na-
wiązywać do dawnych piramid 
Majów. Prawdopodobnie cho-
dziło o zadośćuczynienie wy-
darzeniom historycznym, które 
doprowadziły do upadku daw-
nych cywilizacji Ameryki Połu-
dniowej, za które odpowiedzialni 
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tekst, zdjęcia 
Ireneusz Wołek

You Tube – Niezwykly Swiat
www.niezwyklyswiat.com

na fasola i różnego rodzaju mię-
sa oraz podroby (np. wieprzowe 
ozory, uszy czy golonka). Podaje 
się ją najczęściej z ryżem, sałat-
ką i farofą (prażoną i zasmażaną 
mąką z manioku).

Ruszamy dalej. Przed nami 
dzielnica Centro i Teatr Miejski, 
uważany za jeden z najpiękniej-
szych i najważniejszych teatrów 
w Brazylii. Budynek zbudowany 
na początku XX wieku w eklek-
tycznym stylu, zainspirowany 
Operą Paryską. Tuż obok Plac 
Floriano – mieszanka nowoczes-
nych wieżowców i zabytkowych 
budowli. Ponoć, zabawa trwa 
tu na okrągło. Odnosimy jed-
nak zgoła inne wrażenie. Z oba-
wą wyciągamy aparaty i kamerę. 
Nieustannie podchmieleni faceci 
gestykulują i wołają w naszą stro-
nę. Takie jest Rio. Plac Repub-
liki i obelisk Rio Branco, posta-
wiony w czterechsetną rocznicę 
osiedlenia się pierwszych osadni-
ków w Rio de la Plata. Pomnik 
poległych w II wojnie światowej. 
To mauzoleum 467 żołnierzy ar-
mii brazylijskiej, którzy zginę-
li w akcji we Włoszech podczas 
II Wojny Światowej. Zostali po-
chowani na cmentarzu w Toska-
nii. W 1960 roku, zwłoki zostały 
przeniesione do Brazylii i pocho-
wane tutaj, w dzielnicy Santa Te-
resa, naprzeciwko Paryskiego 
Parku.

Następnego dnia wcześnie 
rano, by wyprzedzić tłumy tury-
stów, jedziemy w stronę atrakcji, 
której nie można pominąć bę-
dąc w Rio – słynnej Głowy Cukru 
– Pao de Açúcar. Po kilkunastu 
minutach jazdy stajemy przy dol-
nej stacji kolejki linowej, tuż przy 
skalnym monolicie.

Wagoniki kolejki pokonują 
trasę dwuetapowo. Pierwszy po-
stój to Morro da Urca. Już stąd 
rozpościerają się przepiękne wi-

doki na górę Corcovado z po-
mnikiem Chrystusa, najdłuższy 
most w Brazylii – 13 kilometro-
wy Rio-Niteroi oraz oryginalne 
Lotnisko Santos Dumont. Kolej-
ny odcinek i jesteśmy na słynnej 
górze, wznoszącej się blisko 400 
metrów nad wody zatoki. Trwają 
odwieczne spory, czy panorama 
z Głowy Cukru przebija tę z Cor-
covado i nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi na to pytanie. Trze-
ba po prostu odwiedzić obydwa 

miejsca i wyrobić sobie własna 
opinię. Niezależnie od naszego 
wyboru, widok z Pao de Açúcar 
potrafi oczarować każdego od-
wiedzającego ten skalny monolit.

Wpatrując się w rozległe pa-
noramy na granicy szafirowe-
go morza, odciętego beżem plaż 
od ciemnej zieleni tropikalnych 
lasów i bieli domów przestaje-
my kontrolować uciekający czas. 
I chyba jedynym argumentem, by 
wejść do sklepików z pamiątka-

mi, jest ucieczka przed palącym 
słońcem.

Opuszczamy imponująca ska-
łę, nieustannie oglądając się za 
siebie. Jeszcze jedno zdjęcie, 
jeszcze kilka sekund filmu i to 
uporczywe przeświadczenie, że 
coś nam jeszcze umknęło.

cdn.

Katedra Świętego Sebastiana Akwedukt – Arcos da Lapa

Imponujący widok na miasto z Pao de Açúcar

Schody Selarón Lapa – dzielnica bohemy artystycznej
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Aby zarezerwować wizytę, należy wejść 
na stronę internetową starostwa 

www.starostwo.lezajsk.pl
i skorzystać z zakładki Internetowa reje-
stracja do kolejki, następnie postępować 
zgodnie z instrukcją.

Rejestracja  
do Wydziału Komunikacji 

i Transportu 

bez kolejki

Chcąc zapewnić jakość usług na 
wysokim poziomie, a  także w  celu 
usprawnienia obsługi interesantów 
w Wydziale Komunikacji i Transpor-
tu, Starostwo Powiatowe w Leżajsku 
oferuje internetową rejestrację do 
kolejki.

Elektroniczna Platforma Usług Admini-
stracji Publicznej, czyli ePUAP zapewnia 
zintegrowany dostęp do usług publicznych 
drogą elektroniczną. Wśród usług świadczo-
nych przez e-PUAP znajduje się Profil Za-
ufany, czyli narzędzie umożliwiające m.in. 
logowanie i składanie podpisu elektronicz-
nego, dzięki któremu można załatwiać okre-
ślone sprawy urzędowe online w serwisach 
administracji publicznej bez wychodzenia 
z domu. Starostwo Powiatowe w Leżajsku 
również oferuje możliwość załatwiania spraw 
urzędowych za pomocą ePUAP-u z użyciem 
Profilu Zaufanego. Można w ten sposób zło-
żyć wniosek o udostępnienie informacji pub-
licznej, wniosek o zezwolenie sprowadzenia 
zwłok z zagranicy, a także wnioski o wyda-
nie wskazanych przez petentów zaświadczeń. 

Aby założyć konto na ePUAP-ie należy wejść 
na stronę

www.epuap.gov.pl
i postępować zgodnie z instrukcją. Założenie 
Profilu Zaufanego wymaga potwierdzenia 
w jednym z uprawnionych do tego podmio-
tów (np. bank, ZUS, urząd skarbowy). Konta 
ePUAP używa się jako skrytki elektronicznej 
do odbierania korespondencji urzędowej. 
Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu na-
leży wskazać adres skrytki ePUAP jako elek-
troniczny adres zwrotny.

Maskotki można 
przynosić do:

* Biura Poselskiego Posła 
RP Jerzego Paula:

- w Nowej Sarzynie 
 (Kopernika 1)
- w Leżajsku 
 (Mickiewicza 20A)
- Rudniku nad Sanem 
 (Sandomierska 2)

* Kościoła lub plebanię  
w Chałupkach Dębiańskich

Zbiórkę organizuje Koło Misyjne Missio Misericordiae 
działające przy Parafii w Chałupkach Dębniańskich

Załatwiaj sprawy 
urzędowe 
z ePUAP-em

Adres Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej ePUAP Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku to: 

/458qj7fhup/skrytka
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NAKŁAD: 3000 egz.
TEREN ROZPOWSZECHNIANIA:

powiat leżajski
miasto Leżajsk, miasto i gmina Nowa Sarzyna,

gmina Grodzisko Dolne,
gmina Kuryłówka, gmina Leżajsk

KONTAKT: 17 240 45 72

Zareklamuj się
w „Kurierze Powiatowym”!

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE
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1  Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu 
reprezentatywnego na dzień 03.07.2018 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 
5,99%, całkowity koszt kredytu: 5 091,99 zł obejmuje: prowizję: 2 213,72 zł, odsetki: 2 870,17 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 8,10 zł. 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 12,02%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania 
umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 25 459,12 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 535,39 zł, wysokość ostatniej 48 raty 535,31 zł.

 Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 6 000 zł do 35 000 zł z maks. okresem kredytowania 
60 miesięcy i dostępna jest dla nowych Klientów Banku rozumianych jako pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, z min. dochodem 2 500 zł netto, posiadających min. 5-miesięczną historię kredytową w raporcie BIK w sektorze bankowym, których na 
dzień zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie łączy i nie łączyła żadna umowa: pożyczki/kredytu gotówkowego, pożyczki/kredytu konsolidacyjnego, 
karty kredytowej, kredytu ratalnego z Santander Consumer Bankiem lub Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A.

 Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem 
oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły sprawdź w  oddziałach Banku lub na  
www.santanderconsumer.pl.

Zmieniamy logo, 
nie zasady!

od 3,99%
1

Mistrzowski Kredyt 
Gotówkowy

RRSO

12,02 %

kredyty gotówkowe

          LEŻAJSK
ul. MICKIEWICZA 78

OGŁOSZENIE PŁATNE



27KURIER POWIATOWY n nr 12/2018 (169)

blok REKLAMOWY
OGŁOSZENIE PŁATNE



OG
ŁO
SZ
EN
IE
 P
ŁA
TN
E

OG
ŁO
SZ
EN
IE
 P
ŁA
TN
E


