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Zwierzęta patrzą na nas
Kogut pośrodku podwórza
zapiał: – Kukurykukuku!
Proszę państwa, nowina duża,
miałem telefon: nowina straszna:
nie nadajemy się,
nie nadajemy się,
nie nadajemy się
do druku.
 - Jak to? – gdaknęła pewna kurka. 
 - Nie nadajemy się? O rety!
 - Tak, proszę kur, bowiem te piórka
 to wszystko jest parszywy estetyzm.
Więc patrzcie na mnie, zaraz się zmienię.
I rzeczywiście: przez parę godzin
wyrwał sobie cale barwne upierzenie
i jako szkielet chodził.
 Cierpiała przez to produkcja jajek,
 lecz on się śmiał do rozpuku
 i tylko śpiewał: – Już się nadaję,
 już się nadaję
 do druku.
Kury poszły w ślad kogutowy
i według wszelkich reguł
ta sobie oko wyrwała z głowy,
ta nogę, ta inny szczegół:
(bo, rozumiecie, na co mi noga?
przez nogę tylko zamęt;
bo niby, wiecie, kto wie, czy noga
to także nie jest ornament?)
 Jelenie słysząc w sprawie tej nogi
 o dąb, co szumiał w lecie,
 obtłukły sobie na głowach rogi,
 żeby też być na tapecie.
Dąb, oczywiście, jeleni śladem
spróchniał. Na wszelki wypadek.
A gwiazdka śniegu, ach, jak śliczna!
krzyknęła roniąc łzę:
- A może jestem estetyczna?
I rozpuściła się.
 Księżyc jak lustro pęknął. Pierzchły:
 dzięcioł, że barwny, zając, że śmieszny.
A wtedy, na radość światu,
gdy wiatr o północy zahulał,
z pobliskiego cmentarza biurokratów
wyszli biurokraci,
bo pasowali do tego pejzażu jak ulał.
 Pootwierali wentyle z nudą,
 gwiazdy wesołe zasnuli nudą.
 Świat stał się nudny, zarozumiały,
 samotny i bez ruchu,
 lecz wszystkie rzeczy się nadawały,
 już nadawały,
 się nadawały,
 się nadawały
 do druku.

Konstanty Ildefons Gałczyński 1953
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Muzeum Ziemi Leżajskiej informuje, iż od dnia 1 lipca 2018 r. 
plac przed Muzeum nie będzie zamykany o godzinie 16.00. 

Aby udostępnić mieszkańcom i turystom możliwość odpoczynku  
i spędzenia miło czasu, rokrocznie w okresie od lipca do września plac 
będzie otwarty każdego dnia do godzin zmierzchu.

Dyrekcja i Pracownicy Muzeum serdecznie zapraszają do spędzania 
czasu w otoczeniu pięknego Zespołu Dworu Starościńskiego.

MZL

Plac przed Muzeum Ziemi Leżajskiej 
dostępny dłużej dla mieszkańców miasta i turystów
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LX sesja Rady Powiatu 
Leżajskiego

u Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego 
z dnia 26 kwietnia 2017 roku, w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Pub-
licznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku,

u Uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w No-
wej Sarzynie z siedzibą przy ul. I. Łukasiewicza 3,

u Uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Leżajskiego, 

u Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego Powiatu Le-
żajskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,

u Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżajskiego 
z tytułu wykonania budżetu za rok 2017,

u	Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok.

Dodatkowo Radni przyjęli informację o realizacji zadań z zakresu 
kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej 
i turystyki za 2017 rok, sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 
Powiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017, a także 
informację z działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej za 2017 rok.

KB

27 czerwca o godz. 16:00 w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła 
się LX sesja Rady Powiatu Leżajskiego, podczas której radni 
podjęli następujące uchwały:

W okresie międzysesyjnym w czerwcu Zarząd Powiatu Obra-
dował na czterech posiedzeniach, podczas których zapoznał się 
z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie, w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyj-
nej Rady Powiatu Leżajskiego o udzielenie absolutorium Zarządo-
wi Powiatu Leżajskiego za 2017 r., zatwierdził Program działalno-
ści Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej, zatwierdził Plan 
pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej oraz posta-
nowił przeprowadzić konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu 
Leżajskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/200/20117 Rady Po-
wiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania sta-
tutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej 
w Leżajsku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w terminie od dnia  
6 do 13 czerwca 2018 r.

Ponadto powołał komisję konkursową do przeprowadzenia kon-
kursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Bole-
sława Chrobrego w Leżajsku, z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skło-
dowskiej 8. 

Zarząd Powiatu uznał za celową realizację zadania publiczne-
go pn. „Festiwal Miodu i Kultury Ludowej” organizowanego przez 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jelna „Złoty Potok” z Jelnej, 
wspierając wydarzenie środkami finansowymi, realizację zadania 
publicznego pn. „Wieczory ze Świętą Anną organizowanego przez 
Stowarzyszenie „Jeden dla drugiego” z Grodziska Dolnego oraz 
realizację zadania publicznego pn. Międzynarodowe zawody kawa-
lerii wraz z  Kwalifikacjami do Mistrzostw Polski Kawalerii „Mili-
tarii 2018” organizowanymi przez Oddział Kawalerii Ochotniczej 
„WIERZAWICE” W BARWACH 20 Pułku Ułanów im. Króla 
Jana III Sobieskiego, wspierając obie inicjatywy środkami finanso-
wymi. 

Zarząd Powiatu uczestniczył również w wielu wydarzeniach 
kulturalno-społecznych i sportowych odbywających się na tere-
nie powiatu leżajskiego oraz województwa podkarpackiego, m.in.  
w: inauguracji XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Or-
ganowej i Kameralnej, obchodach 75. rocznicy pacyfikacji Woli 
Zarczyckiej, wojewódzkich uroczystościach zakończeniu roku 
szkolnego 2017/2018, odbywających się w Szkole Podstawowej im. 
M. Curie-Skłodowskiej w Nowej Sarzynie.

KB

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU
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Dotychczas wykonano podbu-
dowę istniejących fundamentów, 
przeprowadzono roboty murowe 
na poziomie parteru. Wykona-
ne zostały również badania kon-
serwatorskie z odkrywką nawar-
stwień malarskich i tynkowych na 
ścianach. Na podstawie wyników 
badań obiekt powróci do pierwot-
nej kolorystyki elewacji.

Oprócz przebudowy zabytkowe-
go budynku dawnej szkoły na cele 

Dworek na Sandomierskiej 
w trakcie modernizacji

użytkowe Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Le- 
żajsku, z podjazdem dla osób nie-
pełnosprawnych oraz wszystkimi 
instalacjami wewnętrznymi, prace 
modernizacyjne obejmą również 
zagospodarowanie terenu, czyli: 
– przebudowę istniejącego zjazdu 

z ulicy Sandomierskiej do para-
metrów zjazdu publicznego,

– utwardzenie dojść i dojazdów 
oraz miejsc parkingowych w czę- 

ści północno-wschodniej dział-
ki oraz utwardzone dojścia 
w części rekreacyjnej, 

– planowanych jest 8 miejsc par-
kingowych oraz dwa miejsca 
przeznaczone dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych, 

– budowę placu zabaw z po-
wierzchnią częściowo utwar-
dzoną, urządzeniami rekreacyj-
nymi oraz ogrodzeniem, 

– wykonanie przyłącza wodocią-
gowego, 

– wykonanie instalacji oświetle-
niowej terenu, 

– budowę dwóch altan ogrodo-
wych, 

– wykonanie instalacji zasilania 
bramy automatycznej oraz do-
mofonu przy furtce, 

– budowę ogródka sensoryczne-
go, wyposażonego w roślinność 
oraz ścieżki o różnych typach 
nawierzchni, 

– budowę boiska do gier zespoło-
wych, 

– przebudowę istniejącego przy-
łącza kanalizacji sanitarnej. 
Całkowita wartość zadania to 

2 116 830 zł. Przewidywane odda-
nie budynku do użytku planowa-
ne jest na czerwiec 2019 r. 

NN, KB

W  kwietniu ruszyły prace modernizacyjne dworku przy 
ulicy Sandomierskiej w  Leżajsku, obejmujące przebudowę 
istniejącego już obiektu, ujętego w  Gminnej Ewidencji Za-
bytków.
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8 września 2018 r.
XIX Pielgrzymka Służb Mundurowych

Województwa Podkarpackiego
oraz XIX Dożynki Powiatowe

Godz. 10:15 - Zbiórka żołnierzy i służb mundurowych na placu przy Miejskim 
     Centrum Kultury

Godz. 10:30 - Uroczysty przemarsz do Bazyliki Zwiastowania Najświętszej 
     Maryi Panny w Leżajsku

Godz. 11:00 - Uroczysta Msza  Święta przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem 
     biskupa pomocniczego przemyskiego Stanisława Jamrozka 

Godz. 13:00 - 15:00 - Wspólny poczęstunek na placu przy Domu Pielgrzyma

Program:

Organizatorzy:
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Wysłane do Woli Zarczyckiej 
z Jarosławia oddziały gestapo, od-
dział egzekucyjny z Rzeszowa i le-
żajska żandarmeria miały za za-
danie zlikwidować działalność 
prężnie działającego tu podziemia. 
Mieszkańcy, kompletnie zasko-
czeni pojawieniem się Niemców 
przyprowadzonych przez konfi-
dentów, nie mieli szans na obro-
nę. Na placu szkolnym zgroma-
dzono kilkuset mężczyzn w wieku 
od 16 do 65 lat, którzy leżeli tam 
od 6.00 do 16.00 z wymierzonymi 
w nich lufami gestapowców. Tym-
czasem w jednej ze szkolnych sal, 
sąd złożony z kilku niemieckich 
oficerów – wspomagany przez 
konfidenta – decydował o losach 
każdego z pojmanych. Konfi-
dent ręką wystającą przez dziurę 

Rekonstrukcja historyczna 
pacyfikacji Woli Zarczyckiej

17 czerwca w Woli Zarczy-
ckiej odbyła się rekon-
strukcja historyczna pacy-
fikacji wsi dokonanej przez 
hitlerowców. Jej celem 
było przybliżenie miesz-
kańcom powiatu leżajskie-
go tragicznych wydarzeń, 
które rozegrały się w nocy 
z  19 na 20 czerwca 1943 
roku.

Fot. Dawid Wiech

w kocu, za którym był ukryty, po-
kazywał liczbę palców odpowia-
dającą numerowi grupy, do której 
kwalifikowano mężczyzn. Jedyn-
ka oznaczała wolność, dwójka – 
zesłanie do obozu w Pustkowie, 
trójka – osadzenie w jarosławskim 
więzieniu, a czwórka – śmierć. 
W ostatniej grupie znalazło się 76 
mieszkańców wsi, których skaza-
no na rozstrzelanie. Zanim to na-
stąpiło, mężczyźni zostali okrutnie 
skatowani.

Obecnie w miejscu egzekucji 
znajduje się pomnik ofiar pacyfi-
kacji, pod którym corocznie od-
bywają się uroczystości upamięt-
niające dramatyczne wydarzenia 
sprzed kilkudziesięciu lat. W tym 
roku główne obchody rocznicowe 
odbyły się 24 czerwca. NN
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Jedni złośliwie komentują pod nosem, 
drudzy patrzą na nią z sentymentem – 
co roku od kilku lat, gdy tylko na kar-
tach kalendarzy pojawia się maj, łąka 
rosnąca na terenie ogrodów przy klaszto-
rze OO. Bernardynów znów wraca na języki. 
Zarówno tym złośliwie komentującym, tym sen-
tymentalnym, jak i  wszystkim ciekawym powodów, dla 
których łąka powstała, warto przybliżyć kilka niezbędnych informacji, które być może sprawią, że złośliwi przestaną ko-
mentować, sentymentalni do sentymentów dołączą wartościową wiedzę, a ciekawi zaspokoją swoją ciekawość.

W 2014 r. w ramach projek-
tu „Rewaloryzacja i poprawa do-
stępności bazyliki i klasztoru OO. 
Bernardynów w Leżajsku” współ-
fi nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, tereny przyklasztor-
ne uległy znacznemu przeobraże-
niu. Najistotniejszą zmianą było 
oczywiście to, że tereny dotych-
czas ukryte za klasztornym mu-
rem, w całości zostały udostęp-
nione mieszkańcom i turystom. 
Zniknął mur oddzielający bernar-
dyńskie ogrody od alejki prowa-
dzącej do bazyliki. Dawne stajnie, 
po przebudowie i dostosowaniu, 
stały się bazą dla budowy Fran-
ciszkańskiego Ośrodka Kultu-
ry. Zniknęły szklarnie, w których 
w warzywa niegdyś zaopatrywa-
li się u zakonników mieszkań-
cy miasta. W ich miejsce powstał 
ogród kwiatowy, którego założe-
nia mają odniesienie historyczne, 

Stowarzyszenia „Ekoskop” kilka 
rzeszowskich szkół wzięło udział 
w zakładaniu łąk kwietnych na te-
renach przyszkolnych.

Twórcą mieszanki nasion, 
z których powstała leżajska łąka, 
jest botanik Łukasz Łuczaj, au-
tor książek i programów o tema-
tyce botanicznej oraz wykładow-
ca Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Poza wyżej wspomnianymi walo-
rami, łąki pomagają także zacho-
wać niezbędną bioróżnorodność 
oraz cenną wodę tam, gdzie jest 
potrzebna. Zatrzymują również 
pyły tworzące smog. Istotne jest 
jednak to, aby nie pozostawiać 
łąki samej sobie, gdyż o ekspansję 
chwastów nietrudno.

To, czy przyklasztorna łąka 
przetrwa, pokażą najbliższe lata, 
więc warto się nią cieszyć póki 
jest.

NN

Na co komu łąka polska?

o czym przypominają m.in. dwa 
zachowane stawy. Ogród podzie-
lony jest na dwie części. Jedną zaj-
mują rabaty z roślinami ozdobny-
mi, drugą – łąka kwietna. 

– Przyklasztorna łąka kwietna po-
wstała około 3,5 roku temu, a wy-
konała ją fi rma Skanska – mówi 
Wiesław Dąbek, doświadczony 
ogrodnik, właściciel szkółki roślin 
ozdobnych i obecny opiekun łąki. 
– Jedną z jej zalet są niewielkie wy-
mogi pielęgnacyjne, ponieważ na-
leży ją skosić dwa lub trzy razy do 
roku. Nie wymaga również nawo-
żenia ani podlewania, jeśli nie ma 
jakiejś sporej suszy. Jej niekwestio-
nowanym walorem jest to, że na 
przełomie maja i czerwca kwitnie 
wiele gatunków roślin, które przy-
ciągają oko. Ponadto taka łąka jest 
rajem przede wszystkim dla pszczół 
oraz domem dla innych pożytecz-

nych owadów i mniejszych zwierząt. 
Przy zakładaniu takiej łąki powin-
no być zasianych ok 30-40 gatun-
ków roślin rodzimych, ale trzeba 
mieć świadomość, że niektóre ga-
tunki jak na przykład chabry lub 
maki nie lubią koszenia, stąd też 
na przyklasztornej łące maki moż-
na było w tym roku dostrzec właś-
ciwie tylko w jednym miejscu. Nie-
stety, w drugiej połowie roku łąka 
traci swą dekoracyjność, ale pomi-
mo tego warto taką łąkę utrzymać, 
właśnie ze względu na jej nieocenio-
ną wartość przyrodniczą.

Na założenie takich pozornie 
dzikich terenów decyduje się co-
raz więcej miast. Jednym z pierw-
szych promotorów tego rozwią-
zania była Gdynia. Następnie 
dołączyły do niej: Gdańsk, Kra-
ków, Lublin, Wrocław i Pszczy-
na. W ubiegłym roku z inicjatywy 

drudzy patrzą na nią z sentymentem – 
co roku od kilku lat, gdy tylko na kar-
tach kalendarzy pojawia się maj, łąka 
rosnąca na terenie ogrodów przy klaszto-
rze OO. Bernardynów znów wraca na języki. 
Zarówno tym złośliwie komentującym, tym sen-

Ogrody klasztorne dawniej

Fragment przyklasztornej łąki dziś
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„Cząstka Boga”, czyli rzecz o dopalaczach

lek. med. WOJCIECH 
KWIECIŃSKI, kierownik 
Oddziału Leczenia 
Alkoholowych Zespołów 
Abstynencji (Detoksykacja) 
przy SPZOZ w Leżajsku

- Dopalacze są tzw. nowymi 
środkami psychoaktywnymi. Do 
pewnego czasu na świecie funk-
cjonowały tylko klasyczne narko-
tyki tj. opiaty, amfetamina, LSD, 
czy marihuana. I mniej więcej na 
początku XXI w. zaczęły się roz-
powszechniać nowe substancje, 
mające podobne działanie i właś-
ciwości do tych starych grup nar-
kotyków. Są przeważnie jakimiś 
modyfikacjami np. kanabinoli. 

Dopalacze zdobyły inne kana-
ły dystrybucji, niż klasyczne nar-
kotyki sprzedawane przez deale-
rów poprzez sieć sklepów, która 
powstała w roku 2008. I dopiero 
po różnych wypadkach śmiertel-
nych i zatruciach te sklepy zosta-
ły bodajże w 2010 r. zlikwidowa-
ne. Na jakiś czas sprawa została 
opanowana, natomiast obecnie, 
przeważnie sprzedawane są one 
w internecie, poprzez sklepy re-
klamujące się jako sprzedające 
towary dla „kolekcjonerów” lub 
jako środki czystości. Oczywi-
ście wszyscy zainteresowani wie-
dzą, że jest to tylko przykrywka. 
Substancje te są bardzo ładnie 
opakowane, noszące przykłado-
wo nazwy „cząstka Boga”. Cza-
sem sugerują one działania tych 
substancji np. pobudzające, spo-
walniające, czy halucynogenne. 

W zasadzie wszystkie produko-
wane są w Chinach i Indiach. 

Dopalacze bez wątpienia nie są 
obojętne dla stanu zdrowia czło-
wieka. Jeżeli mówimy o przedaw-
kowaniu to już są oczywiście stany 
ciężkie w sferze psychiki – psy-
chozy ponarkotykowe, przeważ-
nie ze stanem pobudzenia, z oma-
mami, co skutkuje zaburzeniem 
zachowania oraz zagrożeniem 
dla otoczenia. Zazwyczaj takie 
osoby są agresywne, a ich agre-
sja nakierowana jest na przypad-
kowe osoby lub przedmioty, zda-
rzają się również samobójstwa, 
ale także sytuacje czysto przypad-
kowe, tj. wychodzenie przez okno 
znajdujące się na dziesiątym pię-
trze, jak przez drzwi. Również po-
jawiają się bardzo poważne skut-
ki somatyczne, tzn. substancje te 
powodują cały szereg uszkodzeń 
różnych układów np. mięśni, gro-
żą niewydolnością nerek, niewy-
dolnością oddechową. Niebezpie-
czeństwo polega na tym, że ludzie 
tak naprawdę nie wiedzą, co za-
żywają. Przeważnie tacy pacjenci 
trafiają na oddziały toksykologii 
lub na oddziały intensywnej tera-
pii, a leczenie jest wyłącznie ob-
jawowe, ponieważ zarówno kon-
sumenci, jak i lekarze nie wiedzą 
z czym mają do czynienia. Identy-
fikacja takich substancji jest bar-
dzo trudna i wymaga specjali-
stycznej aparatury, której nie ma 
w zwykłym szpitalu. Jeżeli jest 
brak powikłań somatycznych, nie 
ma niewydolności oddechowej, 

albo uszkodzenia mięśnia serco-
wego tacy pacjenci zazwyczaj tra-
fiają na oddziały psychiatryczne, 
gdzie sprawiają ogromne proble-
my diagnostyczne. 

Sygnałem ostrzegawczym, za-
równo dla rodziców, jak i nauczy-
cieli jest przede wszystkim zmiana 
zachowania. Widać, że człowiek 
się zmienił, ma dość dziwny spo-
sób wypowiadania się, bełkotliwą 
mowę, brak apetytu lub też od-
wrotnie, ale również rozszerzo-
ne źrenice lub zwężone. Można 
znaleźć też ślady zakupów w in-
ternecie, czy też kontaktowania 
się z grupą zażywającej narkotyki, 
gdzie młoda osoba prowadzi dys-
kusje na temat tego, jakie działa-
nie wywołuje dany środek. Jeżeli 
osoba bierze systematycznie duże 
ilości, to nie jest to trudne do za-
uważenia. Nie czarujmy się, w ta-
kich małych miasteczkach jak 
Leżajsk jest generalnie nieco spo-
kojniej, jeśli chodzi o dopalacze, 
niż np. w Łodzi, czy Warszawie. 
Niemniej jednak nie powinniśmy 
marginalizować tego niebezpiecz-
nego zjawiska. 

aspirant TOMASZ 
POTEJKO, Komenda 
Powiatowa Policji  
w Leżajsku 

– Obecnie prowadzimy jedną 
sprawę związaną z dopalaczami. 
Niedawno pojawiła się na naszej 
stronie internetowej informacja 
o rozbiciu szajki handlującej do-
palaczami, która była związana ze 

sławnymi lokalami zwanymi „sió-
demkami”, wskutek czego zatrzy-
mano cztery osoby, a jedna z nich 
trafiła do aresztu. Sprawa jest 
w toku. Natomiast oficjalne punk-
ty sprzedaży nie istnieją na tere-
nie naszego powiatu. Oczywiście, 
wspomniane wcześniej „siódem-
ki” oficjalnie działały, jednakże 
nie jako sklep z dopalaczami. To 
była ich taka cicha działalność. 
Człowiek musiał wiedzieć, że coś 
takiego jest i odpowiednio się za-
chować, żeby zakupić jakiś dopa-
lacz. To nie było w ofercie między 
piwem, czy innymi wystawiony-
mi rzeczami, trzeba było wykazać 
się odpowiednią wiedzą, żeby taki 
środek uzyskać. 

Po zarekwirowaniu przez poli-
cję podejrzanych substancji, wy-
syłane one są na badania labo-
ratoryjne w celu sprawdzenia 
ich zawartości, bo może to być 
substancja legalna i praktycz-
nie w takim przypadku nie jeste-
śmy w stanie nic zrobić. Musiała-
by być to substancja wymieniona 
w załączniku ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii. Podział do-
palaczy jest różny, mają rozmaite 
nazwy typu „smerfik”, „mocarz”. 
Trudno też mówić o powszechnej 
obecności dopalaczy, ale istnieją 
uzasadnione obawy, że ich kon-
sumpcja będzie się zwiększała, 
choćby dlatego, że uchodzą za le-
galne. Ponadto ich produkcja jest 
relatywnie prosta. 

W przypadku konsekwencji 
prawnych obecnie możemy jedy-
nie ścigać z art. 165 &1 pkt. 2. Ko-
deks Karny przewiduje karę od 
sześciu miesięcy do ośmiu lat po-
zbawienia wolności. Tyle, że trze-
ba sprawcy udowodnić, że posiada 
substancję, która powoduje nie-
bezpieczeństwo dla życia i zdro-
wia. Tak jak już mówiłem na 
początku, poddaje się takie sub-
stancje badaniom, natomiast póź-
niej biegły wypowiada się, jaki 
mają wpływ na organizm ludzki, 
i dopiero na tej podstawie może-
my podjąć, jakieś konkretne dzia-
łanie. Przyznam szczerze, że ciągle 
czekamy na nowelizację przepi-
sów, która będzie takim konkret-
nym narzędziem do działania. 

Natomiast przez cały rok szkol-
ny przeprowadzamy działania 
profilaktyczne w szkołach, zarów-
no podstawowych, jak i średnich 
skierowane na substancje psycho-

Nie od dziś wiadomo, że 
używki i  różnego rodzaju 
dopalacze działają negatyw-
nie zarówno na zdrowie, jak 
i  psychikę człowieka, a  mło-
dzi, uzależnieni od nich lu-
dzie trafiają na odwyk do kli-
nik psychiatrycznych. Często 
zaczyna się to niewinnie – od 
jednego specyfiku, a finał jest 
druzgocący. Trucizny stoso-
wane w  dopalaczach, które 
uzależniają, często są po-
wszechnie dostępne w  zwy-
kłych sklepach. 
O  problemie z  dopalaczami 
w lokalnym środowisku, opo- 
wiadają „Kurierowi Powia-
towemu” osoby, które mają 
styczność ze skutkami ich 
działania niemalże na po-
rządku dziennym.
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aktywne, w tym właśnie dopala-
cze. Dodatkowo wyświetlamy też 
materiały filmowe z wypowiedzia-
mi osób, które już miały problem 
z narkomanią. Jeżeli chodzi o na-
uczycieli i rodziców, to od tego 
roku dysponujemy taką specjalną 
walizką, w której można zobaczyć 
te środki zakazane, ale również 
sprzęt służący do ich produkcji. 
Nie ukrywam, że problem jest 
duży, jednakże robimy wszystko 
co w naszej mocy, by go zminima-
lizować. 

mgr IZABELA MIAZGA, 
pedagog w Zespole Szkół 
Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku 

– Okres dorastania jest bardzo 
często trudnym okresem w życiu 
człowieka. Wkracza on w rzeczy-
wistość, która nie zawsze się mu 
podoba. Jest to okres konfronta-
cji wyobrażeń o życiu, przyjaźni, 
świecie, miłości z bolesnym zazwy-
czaj stanem realnym i akceptowa-
niem tego, że życie nie jest jedynie 
pasmem przyjemności i radości. 

Dlaczego młodzi ludzie sięgają 
po dopalacze czy narkotyki? Ro-
bią to z prostej przyczyny, jaką 
jest poszukiwanie doznań i inte-
gracja ze środowiskiem. Jednak 
przyczyn jest oczywiście bardzo 
wiele i nie można wyodrębnić tej 
jednej właściwej. Najczęściej po 
środki odurzające sięga młodzież, 
która odczuwa brak poczucia bez-
pieczeństwa, osamotnienie, pre-
sję kolegów, zawód miłosny, czy 
też niemożność sprostania obo-
wiązkom w domu czy w  szko-
le. Inne przyczyny to chęć zaim-
ponowania grupie rówieśniczej, 
przeżycie ryzyka, chęć dobrej za-
bawy, ucieczka od otaczającej co-
dzienności. 

Przyczyn sięgania po używ-
ki upatruje się przede wszystkim 
w braku zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb. Chłód, obojętność, 
rygoryzm rodziców, samotność 
dziecka prowadzą do deprywa-
cji, która najczęściej przejawia 
się różnego rodzaju lękami prze-
szkadzającymi w normalnym roz-
woju osobowości. Dlatego jedną 
z głównych przyczyn sięgania po 
narkotyki jest właśnie zły klimat 
domu rodzinnego oraz brak wię-
zi z rodziną. 

Analizując powody sięgania na-
leży wspomnieć jeszcze o proble-
mie naśladownictwa. Młodzi lu-
dzie sięgają po nie m.in. dlatego, 
że robią to starsi. Oglądając roz-
maite filmy przedstawiające mło-
dych idoli, czytając o muzykach 

z młodzieżowych zespołów, często 
są wręcz zachęcani do brania nar-
kotyków, aby móc poczuć się kimś 
lepszym. Jest to swoisty warunek 
osobistego i zawodowego sukcesu.

Niestety, środowisko szkolne 
na całym świecie bywa miejscem, 
w którym młodzież po raz pierw-
szy spotyka się nie tylko z osobami 
biorącymi dopalacze i narkotyki, 
ale także z tymi, którzy je sprzeda-
ją. Środki odurzające są towarem, 
na którym można bardzo dobrze 
zarobić. Dlatego dealerzy handlu-
ją narkotykami, stojąc pod szkoła-
mi, a także wykorzystują uczniów 
do ich dystrybucji. 

Osobiście uważam, że skutecz-
nym sposobem walki z szeroko 
pojętą narkomanią jest zarządze-
nie sukcesem i talentem. Napro-
wadzanie ucznia, pokazywanie 
jego mocnych stron, udowadnia-
nie mu, że tkwi w nim potencjał. 
Oczywiście wymaga to bardzo 
dużej pracy zarówno ze stro-
ny szkoły, jak i rodziców. Waż-
ne jest uświadomienie ucznio-
wi, że wszystko można osiągnąć 
własnymi siłami i ciężką pracą, 
a niekoniecznie poprzez substan-
cje psychoaktywne. Jeśli pokaże-
my młodym ludziom, jak prawid-
łowo budować poczucie własnej 

wartości i odstresować się, to nie 
będą sięgać z nudów po dopala-
cze lub inne używki. Chcę rów-
nież dodać, że narkomanem nie 
zostanie dziecko, które czuje sil-
ne więzi z rodziną, ma poczucie 
bezpieczeństwa, posiada odpo-
wiednie warunki do rozwoju swo-
ich zainteresowań i pasji. Dlate-
go ogromna odpowiedzialność 
leży po stronie dorosłych, rodzi-
ców i nauczycieli, którzy powinni 
być drogowskazem i oparciem dla 
młodych ludzi poszukujących au-
torytetów. 

Opracowanie: KB
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W czerwcu Powiat Leżajski 
gościł grupę siedemnastu ucz-
niów ze szkół funkcjonujących 
na terenie rejonu pyriatyńskiego, 
wraz z trójką opiekunów. Byli to 
uczniowie, którzy osiągnęli naj-
lepsze wyniki w nauce – laureaci 
konkursów i olimpiad przedmio-
towych na szczeblu lokalnym oraz 
krajowym.

Wizyta w Polsce była dla ukra-
ińskiej młodzieży sporym przeży-
ciem. Po zakwaterowaniu w inter-
nacie Zespołu Szkół Licealnych 
odbyło się ofi cjalne powitanie, 
w którym uczestniczyli: Starosta 

Leżajski Marek Śliż, Członek Za-
rządu Powiatu Leżajskiego Lu-
cjan Czenczek, dyrektor ZSL 
Zbigniew Trębacz, wicedyrektor 
ZSL Dymitr Malec, nauczycielka 
ZSL Aleksandra Zdulska, która 
na czas obecności uczniów w Pol-
sce pełniła rolę tłumacza, pracow-
nicy Wydziału Promocji i Współ-
pracy oraz Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku, którzy 
przygotowali program pobytu de-
legacji. 

Uczniowie odwiedzili szkoły pro-
wadzone przez Powiat Leżajski: 
Zespół Szkół Licealnych i Zespół 
Szkół Technicznych. W pierwszej 
z placówek wzięli udział w lek-
cjach pokazowych z fi zyki i che-
mii, które cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Młodzież podczas 
odwiedzania szkół porównywała 
zaplecze sprzętowe i dydaktyczne 
w nich z tym, jakie ma w swoich 
szkołach. Trudna sytuacja gospo-

darczo-ekonomiczna Ukrainy od-
bija się również na oświacie, stąd 
zarówno wyposażenie szkół, jak 
i baza dydaktyczno-rekreacyjna 
prezentują się tam skromniej niż 
tutaj, co ukraińscy uczniowie kil-
kakrotnie podkreślali.

Podczas pobytu w Polsce mło-
dzież odwiedziła m.in. Zamek 
w Łańcucie, Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów podczas II woj-
ny światowej im. Rodziny Ulmów 
w Markowej, Muzeum Ziemi Le-
żajskiej, grób cadyka Elimele-
cha, Cerkiew pw. Przemienienia 
Pańskiego w Jarosławiu, Muze-
um Dzwonów i Fajek w Przemy-
ślu oraz park linowy w Grodzisku 
Dolnym. Ponadto uczestniczyła 
w inauguracji XXVII Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej oraz w pik-
niku zorganizowanym przez 
młodych członków Jednostki 
Strzeleckiej „Strzelec”, działają-
cej przy ZSL. 

Uczniowie z rejonu pyriatyńskiego na Ukrainie

Towarzysząca dzieciom nie-
malże przez cały pobyt tłumaczka 
Aleksandra Zdulska, którą obda-
rzyły dużą sympatią, chętnie odpo-
wiadała na ich pytania dotyczące 
nie tylko nauki, ale także codzien-
nego życia w Polsce, dzięki czemu 
zyskały wiedzę, która posłużyła im 
do wieloaspektowego porównywa-
nia obu krajów. W trakcie pożeg-
nania kończącego pobyt uczniowie 
podzielili się wrażeniami m.in. ze 
Starostą Leżajskim, który zachęcał 
ich do ponownych odwiedzin po-
wiatu leżajskiego i kontynuowania 
nauki w Polsce w przyszłości. Ro-
man Szam, nauczyciel informaty-
ki i jeden z opiekunów młodzie-
ży, występując w imieniu władz 
rejonu pyriatyńskiego podzięko-
wał Zarządowi Powiatu Leżaj-
skiego za zorganizowanie pobytu 
dzieci w Polsce i podtrzymywanie 
dobrych praktyk we współpracy 
partnerskiej między obu regiona-
mi. 

Idea współpracy partnerskiej 
miast lub regionów euro-
pejskich nie jest zjawiskiem 
świeżym, bowiem już wiele 
lat temu zarówno mniejsze, 
jak i  większe ośrodki życia 
społecznego chętnie nawiązy-
wały porozumienia z  podob-
nymi im ośrodkami w  pań-
stwach sąsiednich. Do dziś 
współpraca partnerska jest 
jedną z  możliwości wymia-
ny doświadczeń, pomysłów 
i  wiedzy z  różnych dziedzin. 
Z takiej możliwości skorzystał 
również Powiat Leżajski, któ-
ry w  2007 r. nawiązał współ-
pracę z  Rejonem Pyriatyń-
skim na Ukrainie. W  ramach 
współpracy oba regiony zo-
bowiązały się do wzajemne-
go wsparcia w  zakresie eko-
nomii, zarządzania, kultury 
i  oświaty, ochrony zdrowia 
oraz ochrony porządku pub-
licznego.

o���e����� p��ia� ��ż�j���
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

W jedenastej edycji festiwalu 
udział wzięło kilkudziesięciu ucz-
niów. Konkurs został podzielony 
na dwie kategorie wiekowe: gim-
nazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Wszystkie występy oceniało jury 
w składzie: Dyrektor Ogniska Mu-
zycznego w Leżajsku i Wiceprezes 
Towarzystwa Ognisk i Szkół Ar-
tystycznych w Rzeszowie. Bog-
dan Pęcak (przewodniczący jury), 
nauczyciel języka niemieckiego 
w Zespole Szkół Technicznych 
w Leżajsku Małgorzata Pienią-
żek i kierownik Zespołu Pieśni 

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
i Tańca „Ziemia Leżajska” oraz 
nauczyciel języka angielskiego 
w Zespole Szkół Technicznych 
w Leżajsku Artur Pęcak.

W kategorii gimnazjum miej-
sce I zajęły Aleksandra Szozda 
oraz Małgorzata Malita z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr  2 
w Leżajsku. Miejsce II przypad-
ło Aleksandrze Kostek z Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w No-
wej Sarzynie, natomiast miejsce 
III wywalczyli Izabela Koguc oraz 
Jakub Bogdanowicz z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Szyszko-

wie. Wyróżniono Izabelę Osetek 
z Zespołu Szkół w Wólce Niedź-
wiedzkiej.

W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych I miejsce przyznano 
Weronice Jeleśniański z Zespo-
łu Szkół Technicznych w Leżaj-
sku. Miejsce II zajęła Magdalena 
Mach z Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku, a miejsce III – Mag-
dalena Pustelny z Zespołu Szkół 
Technicznych w Leżajsku. Wy-
różnienie otrzymała Zuzanna Ko-
pyt z Zespołu Szkół Technicznych 
w Leżajsku.

Zwycięzcy Festiwalu otrzymali 
nagrody rzeczowe, a opiekunowie 
występujących artystów – pisem-
ne podziękowania za przygoto-
wanie uczniów do XI Międzypo-
wiatowego Festiwalu Piosenki 
Obcojęzycznej.

Organizatorzy dziękują spon-
sorom, którzy wsparli wydarzenie 
finansowo i rzeczowo: Powiatowi 
Leżajskiemu, Radzie Rodziców 
przy Zespole Szkół Technicznych 
w Leżajsku, Wydawnictwu Ox-
ford, księgarni „Eurydyka” z Le-
żajska, Powiatowemu Urzędowi 
Pracy w Leżajsku, Inspektorato-
wi ZUS w Leżajsku, Rosyjskie-
mu Ośrodkowi Nauki i Kultury 
w Warszawie, firmie „Apex Plus”, 
drogerii „Beauty” oraz Bankowi 
Spółdzielczemu w Leżajsku.

ZST

Aby podnieść kompetencje ucz-
niów w tym zakresie, współpracu-
jąca ze szkołą firma MTU Aero En-
gines, stworzyła projekt „Mission 
in aviaton”. Zakładał on przygo-
towanie przez pracowników MTU 
Aero Engines tekstów technicznych 
w języku angielskim, które następ-
nie miały zostać przetłumaczo-
ne przez młodzież ZST. Do udzia-
łu w projekcie zgłosiła się grupa 
18 uczniów, a koordynatorem czu-
wającym nad jego realizacją zosta-
ła nauczycielka języka angielskiego 
Jolanta Maczała. 

Efekty swojej pracy uczniowie 
zaprezentowali 15 czerwca w sie-
dzibie MTU Aero Engines. W spot-
kaniu, oprócz młodzieży i koor-
dynatorów projektu, udział wzięli 
również pracownicy firmy. Specjal-
nie na tę okazję została przygoto-

wana prezentacja, nakręcono też 
film przedstawiający metody i eta-
py pracy nad tekstami. Ich uzupeł-
nieniem były wypowiedzi uczniów 
o wrażeniach z pracy nad przekła-
dami, trudnościach związanych ze 
specyfiką języka angielskiego tech-
nicznego. Na koniec projekt pod-
sumowały: dyrektor personalna 
w MTU Aero Engines Polska Rena-
ta Markowska i dyrektor ZST Ha-
lina Samko, a uczniowie otrzyma-
li upominki. 

Przetłumaczone przez młodzież 
teksty zostaną sprawdzone i oce-
nione przez pracowników MTU 
Aero Engines. Następnie zostanie 
wydana broszura, która będzie wy-
korzystywana podczas nauki języka 
angielskiego zawodowego. 

ZST

13 czerwca w IV Liceum Ogól-
nokształcącym w Rzeszowie od-
było się podsumowanie XVIII 
Podkarpackiego Konkursu Ma-
tematycznego im. Franciszka 
Leji. Wspaniały wynik osiągnął 
uczeń klasy drugiej technikum 
mechatronicznego Kajetan Wa-
lawski, który w zawodach woje-
wódzkich zajął IV miejsce. 

ZST

Kajetan Walawski 
wśród najlepszych 

młodych matematyków 
Podkarpacia

Projekt „Mission in aviation” O pracach nad 
projektem opowiada 

Jakub Stepaniak, uczeń 
trzeciej klasy technikum 

mechatronicznego: 
Na pierwszym spotkaniu wszy-

scy uczestnicy projektu zostali przy-
pisani do poszczególnych grup 
zajmujących się wyznaczonymi roz-
działami, w zależności od zaintere-
sowań oraz zdolności. Wraz z  ko-
legą z klasy Piotrkiem Piwońskim 
zostaliśmy przydzieleni do tłuma-
czenia rozdziału zajmującego się 
diagnostyką uszkodzeń – temat nam 
dość bliski ze względu na materiał, 
który poznaliśmy w tym roku na za-
jęciach zawodowych. Dużą część 
pracy związanej z samym tłumacze-
niem wykonywaliśmy w domach, 
komunikując się ze sobą przez inter-
net. Nie obyło się także bez spotkań 
całej grupy, miały one jednak ra-
czej funkcję kontrolną, skupialiśmy 
się na nich bardziej ma omawianiu 
wszystkich problemów oraz wątpli-
wości związanych z tłumaczonym 
tekstem, niż na samym przekładzie 
dostarczonej nam dokumentacji. 
Cały projekt zakończył się prezen-
tacją w placówce MTU, gdzie pre-
zentowaliśmy system naszej pracy 
oraz przebieg poszczególnych eta-
pów prac nad projektem.

Jak podają branżowe portale internetowe, w  kolejnych 
latach firmy związane z  przemysłem lotniczym, potrze-
bować będą rocznie co najmniej pięciu tysięcy pracowni-
ków znających język angielski. Dla uczniów planujących 
związać swoją przyszłość z tą branżą, znajomość języka an-
gielskiego zawodowego staje się więc koniecznością.
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OŚWIATA – z życia szkół

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

W pierwszym dniu poby-
tu odbyła się piękna akademia. 
Uczniowie tej szkoły przywita-
li wszystkie delegacje prezentu-
jąc swoje umiejętności muzyczne 
i taneczne. Uroczyście powitane 
zostały delegacje nauczycieli ze 
szkół europejskich uczestniczą-
cych w projekcie Erasmus+ tj. 
Bułgarii, Belgii, Rumunii, Wiel-
kiej Brytanii i Polski.

W trakcie spotkania, jego 
uczestnicy zostali zapoznani ze 

W  dniach 3-8 czerwca grupa 
nauczycieli Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w  Leżajsku 
uczestniczyła w  wizycie pro-
jektowej w  szkole ÖZ-DE-BIR 
Özel Eitim Uygulama Merke-
zi I  Kademe w  miejscowości 
Gölcük. Wizyta w  Turcji była 
ostatnim spotkaniem w  ra-
mach projektu Erasmus+.

specyfi ką pracy tamtejszej pla-
cówki, stosowanymi metodami 
oraz zapleczem dydaktycznym. 
Delegacje nauczycieli wszyst-
kich krajów prowadziły także za-
jęcia otwarte dla uczniów oraz 
były obserwatorami różnych cie-
kawych zajęć szkolnych. Grupa 
projektu Erasmus+ uczestniczy-
ła także w spotkaniu z dyrekto-
rem do spraw edukacyjnych oraz 
z merem regionu Kocaeli. Pod-
czas spotkania została omówiona 

specyfi ka pracy z uczniem niepeł-
nosprawnym w Turcji. Nauczy-
ciele wzięli udział także w pane-
lu szkoleniowym i warsztatowym 
dotyczącym Treningu Umiejętno-
ści Społecznych – Historyjek Spo-
łecznych autorstwa Carol Gray.

Wizyta była również okazją do 
poznania kultury, tradycji i oby-
czajów Turcji. Uczestnicząc w wy-
cieczce do Istambułu – najwięk-
szego i naj ludniejszego miasta 
tego kraju oraz jego centrum kul-

turalnego, handlowego i fi nanso-
wego grupa zwiedziła m.in. Ba-
zylikę Hagia Sophia, Błękitny 
Meczet, Wielki Bazar, Podziem-
ną Cysternę, Pałac Topkapi. Był 
to niezwykły czas, który umożliwił 
uczestnikom zdobycie nowej wie-
dzy w zakresie pracy z uczniem 
niepełnosprawnym, a także oka-
zja do wymiany doświadczeń i na-
wiązania trwałej współpracy oraz 
przyjaźni.

Monika Pęcak

Wizyta projektowa nauczycieli SOSW 
w Turcji
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Wakacje w pełni, więc Francisz-
kański Ośrodek Kultury zaprasza 
wszystkich do swojej chrześcijań-
skiej kawiarni. Poza możliwością 
spędzenia czasu w klimatycznym 
miejscu, poczytania wartościo-
wej książki, posłuchania muzyki 
oraz spróbowania słodkich prze-
kąsek i orzeźwiających napojów 
w kawiarni, FOK zaprasza do 
udziału w kilku ciekawych wyda-
rzeniach. Pierwszym z nich jest 
koncert plenerowy, który odbę-
dzie się 2 sierpnia, w Święto Mat-
ki Bożej Anielskiej, o godz. 21.00. 
Zagra i zaśpiewa zespół Zapa-
trzeni. W każdy piątek o 20.30 
w okresie wakacyjnym odbywa się 
również „Kino pod gwiazdami”. 
Nadal również trwa cykl „Inspi-
rujące Poniedziałki”. W wakacje 
stałym gościem będzie Małgorza-
ta Duczmańska, która wprowa-
dzi uczestników w świat zdrowego 
odżywiania. Najbliższe spotkania 
odbędą się 30 lipca i 20 sierpnia.

10 czerwca plac obok FOK 
zamienił się w miejsce wielkie-
go spotkania rodzinnego. Wspa-
niali artyści, niezwykłe poka-
zy na scenie i poza nią, place 
zabaw, słodkości i stanowiska te-

„Czytelnik Roku” to konkurs 
organizowany przez Miejską 
i  Gminną Bibliotekę Publiczną 
w  Nowej Sarzynie, a  także bib- 
lioteki szkolne z  terenu gminy 
Nowa Sarzyna, którego celem 
jest promowanie czytelnictwa  
wśród młodzieży. 7 czerwca od-
był się finał konkursu, a główną 
nagrodą w nim była wycieczka 
w  Bieszczady, podczas której jej 
uczestnicy podróżowali drezy-
nami rowerowymi. W  wypra-
wie, która odbyła się 15 czerwca, 
wzięły udział dzieci ze szkół pod-
stawowych. 

Wyruszyliśmy ze stacji Uher-
ce Mineralne, po drodze prze-
jechaliśmy przez tunel kolejowy 
i dotarliśmy do stacji Jankow-
ce. Oczywiście trzeba było jesz-
cze wrócić, co nie było takie ła-
twe gdyż drezyny napędzało się 
siłą własnych mięśni. Następne 
na trasie wycieczki były ruiny Za-

mku Sobień skąd mieliśmy przy-
jemność podziwiać dolinę Sanu. 
Po zejściu z góry umorusani, ale 
weseli odwiedziliśmy jeszcze Sa-
nok wraz z jego pięknym skanse-
nem, po którym oprowadził nas 
przewodnik. W skansenie odwie-
dziliśmy miasteczko galicyjskie, 
w którym przymierzaliśmy ele-

Wakacje 
z  FOK-iem

Z biblioteką na bieszczadzkim szlaku
menty strojów z epoki. Zwiedzili-
śmy także cerkiew. W starej szko-
le przewodnik wcielił się w rolę 
nauczyciela i z przymrużeniem 
oka wymierzył karę niegrzecz-
nym uczniom. Nie zabrakło oczy-
wiście też czasu na kupno pamią-
tek. Wieczorem w doskonałych 
humorach wróciliśmy do domów. 

matyczne Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku, to tylko 
niektóre atrakcje kolejnego już 
Festynu Rodzinnego u Bernar-
dynów. Gwiazdą imprezy był Kry-
stian Herba, rekordzista Guines-
sa w skakaniu na rowerze.

W czasie wakacji FOK organi-
zuje również 3 turnusy „Półkolo-
nii ze Świętymi”. Cóż to takiego 
jest? Najkrócej rzecz ujmując: ra-
dosny i twórczy czas poznawania 
świata wokół przez pryzmat świę-
tych. Każdy dzień „Półkolonii ze 

Świętymi” zaczyna się nabożeń-
stwem, któremu patronują świę-
ci: Franciszek, Rita, Pier Giorgio 
Frasatti i Małgorzata. W każdym 
turnusie bierze udział ponad 40 
dzieci, które pod opieką wycho-
wawców i animatorów przeżywa-
ją tydzień pełen rozmaitych zajęć.

Wyprawa do ZOO w Zamoś-
ciu, do Fabryki czekolady w Rze-
szowie, czy Szkółki roślin ozdob-
nych „Dąbek” z Giedlarowej, to 
tylko niektóre z proponowanych 
atrakcji. Ponadto wyjścia na ba-

sen i mnóstwo ciekawych warszta-
tów tematycznych: kulinarnych, 
muzycznych czy artystycznych. 
Następne turnusy odbędą się 
w dniach od 30 lipca do 3 sierpnia 
oraz od 13 do 17 sierpnia.

FOK składa serdeczne po-
dziękowania dzieciom i ich 
rodzicom za udział, a wy-
chowawcom i animato-

rom za pomoc w organiza-
cji „Półkolonii ze Świętymi”. 

O. Bartymeusz Kędzior

Uczestnicy podekscytowani wy-
pytywali o przyszłoroczną edycję 
konkursu i kolejną wycieczkę.

Konkursowi patronowali, a tak- 
że sponsorowali nagrody: Poseł 
na Sejm RP Jerzy Paul, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna Andrzej Rychel oraz LGD 
Stowarzyszenie Regionu Sanu 
i Trzebośnicy. 

Biblioteka Publiczna 
w Nowej Sarzynie
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Na wstępie dyrektor Porad-
ni Wojciech Kostek powitał dzie-
ci z klas I-III szkół podstawo-
wych – uczestników przeglądu. 
Wydarzenie dotyczyło profilak-
tyki zagrożeń dziecka/ucznia we 
współczesnym świecie. Zawierało 
następujące obszary tematyczne: 
– Zdrowy i aktywny styl życia.
– Współczesne urządzenia mo-

bilne.
– Komunikacja, współpraca w gru- 

pie.
– Używki – niebezpieczeństwo 

uzależnień.
W przeglądzie wystąpiły trzy 

grupy teatralne ze szkół podsta-
wowych w Jelnej, Wólce Łętow-
skiej i Brzyskiej Woli. 

Jury oceniające występy praco-
wało w składzie: Bernadeta Sza-
łajko, Bożena Zygmunt i Kacper 
Burda (przewodniczący). Jury po 
obejrzeniu przedstawień udało 
się naradę, a organizatorzy przy-
stąpili do zakończenia I Powiato-
wego Profilaktycznego Konkursu 
Plastycznego Bezpieczny w niebez-
piecznym świecie i rozdania na-
gród laureatom oraz finalistom 
konkursu. 

Zgodnie z regulaminem kon-
kursu plastycznego 30 kwietnia 
2018 r. zakończono przyjmowanie 
prac. Prace plastyczne w ilości 56 
nadesłało 6 szkół podstawowych: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
w Leżajsku, Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Leżajsku, Szkoła Pod-
stawowa w Giedlarowej, Szkoła 
Podstawowa w Kuryłówce, Szko-
ła Podstawowa w Laszczynach 
i Szkoła Podstawowa w Grodzi-
sku Dolnym. 7 maja 2018 r. na-
stąpiło rozstrzygnięcie konkursu. 
Komisja konkursowa w składzie 

I Powiatowy Przegląd Dziecięcych Małych Form Teatralnych 
i I Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plastyczny 
Bezpieczny w niebezpiecznym świecie

Paweł Kupras (przewodniczący) 
i Magdalena Szklanny, dokona-
ła oceny nadesłanych prac wg na-
stępujących kryteriów: samodziel-
ność wykonania pracy, zgodność 
treści z tematem i formą, orygi-
nalny pomysł oraz estetyka wyko-
nania. 

Jury przyznało 6 nagród i 13 
wyróżnień.

Nagrody otrzymali: Miłosz Świ-
drak, Aleksandra Kania – Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Leżajsku, Ju-
lia Danak – Szkoła Podstawowa 
w Laszczynach, Nina Stawowy, 
Karolina Pysz, Oskar Murdzia – 
Szkoła Podstawowa w Giedlaro-
wej.

Wyróżniono następujących ucz- 
niów: Patrycję Sęk – Szkoła Pod-
stawowa w Grodzisku Dolnym, 
Natalię Ciołek, Martynę Derylak, 
Antoniego Banasia – Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Leżajsku, Wikto-
ra Banacha, Julię Bochórz – Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
w Leżajsku, Filipa Lizaka, Pauli-
nę Boroń, Szymona Kiełbickiego 
– Szkoła Podstawowa w Laszczy-
nach, Emilię Pasek – Szkoła Pod-
stawowa w Kuryłówce, Izabe-
lę Mazur, Alicję Staroń, Maję 
Malach – Szkoła Podstawowa 
w Giedlarowej.

Po rozstrzygnięciu konkur-
su plastycznego ogłoszono wer-
dykt w przeglądzie teatralnym. 
I miejsce przyznano zespołowi te-
atralnemu „Promyczek” ze Szko-
ły Podstawowej w Brzyskiej Woli 

za przedstawienie pt. „Porwanie 
Rusałki” (opiekunowie: Elżbieta 
Fus, Dorota Lewkowicz). II miej-
sce zajął zespół teatralny „Fran-
ciszek” ze Szkoły Podstawowej 
w Jelnej za przedstawienie pt. 
„Kopciuszek po raz drugi – wer-
sja sportowa” (opiekunowie: Ka-
tarzyna Stanaszek, Karolina Ry-
chel). III miejsce powędrowało 
do Szkoły Podstawowej w Wólce 
Łętowskiej za przedstawienie pt. 
„Jestem widoczny – jestem bez-
pieczny”, (opiekunowie: Krystyna 
Rogala, Jolanta Kisiel).

Jury przyznało również nagro-
dy – statuetki dla najlepszych ak-
torek: Gabrieli Cichoń ze Szko-
ły Podstawowej w Brzyskiej Woli 
i Oliwii Kowal ze Szkoły Podsta-
wowej w Jelnej. 

Zespoły teatralne za swoje wy-
stępy otrzymały pamiątkowe sta-
tuetki i dyplomy, słodycze i soki, 
a uczniowie nagrody książkowe. 
Nauczyciele otrzymali dyplomy 
z podziękowaniem za przygoto-
wanie dzieci do udziału w prze-
glądzie i konkursie plastycznym. 

Nagrody młodym artystom 
i podziękowania dla nauczycieli 
wręczali: Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Naczelnik Wydziału Eduka-
cji i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku Alina 
Cebulak oraz dyrektor Poradni 
Wojciech Kostek. 

Przegląd teatralny i konkurs 
plastyczny koordynowały: Marta 
Stelmarczyk i Edyta Palus.

Powiatowy Przegląd Dzie-
cięcych Małych Form Tea-
tralnych Bezpieczny w nie-
bezpiecznym świecie został 
zorganizowany w  dniu 22 
maja 2018 r. w  Francisz-
kańskim Ośrodku Kultury 
w  Leżajsku przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedago-
giczną i  Franciszkański 
Ośrodek Kultury. 

Przegląd oraz konkurs pla-
styczny objęli patronatem: Pod-
karpacki Kurator Oświaty i Sta-
rosta Leżajski. 

Sponsorami wydarzeń były: Po-
lenergia Elektrociepłownia Nowa 
Sarzyna, Podkarpackie Cen-
trum Hurtowe AGROHURT 
S.A w Rzeszowie i Starostwo Le-
żajskie.

Przebieg przeglądu i konkur-
su był nagrywany przez Telewi-
zję Kablową LokalTel z Nowej Sa-
rzyny.

Wojciech Kostek

rozstrzyg
nięte
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Figurki z Władcy Pierścieni 
w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Muzeum Ziemi Leżajskiej serdecznie zaprasza na wystawę minia-
turowych figurek postaci z filmu „Władca Pierścieni”. Na prezento-
wanej od 3 lipca 2018 r. wystawie można będzie zobaczyć ok. 200 
ręcznie malowanych figurek z powieści J.R.R. Tolkiena.

Wystawa będzie czynna do 17 sierpnia 2018 r.
Wstęp: 2 zł bilet normalny, 1 zł bilet ulgowy.

MZL

16 czerwca Muzeum Ziemi Le-
żajskiej zaprosiło mieszkańców 
powiatu leżajskiego na wernisaż 

ZIELONE MARTENSY, Joanna Jagiełło
Feliks Maślanka jest uczniem pierwszej klasy 

gimnazjum. Wiódłby beztroskie życie trzynasto-
latka, którego jedynym zmartwieniem jest znale-
zienie idealnego specyfiku na trądzik, gdyby nie 
fakt, że przypadła mu przedwczesna rola głowy 
rodziny. Ojciec Feliksa opuścił rodzinę kilka lat 
wcześniej, więc na matkę spadł ciężar jej utrzy-
mania, a że jest z zawodu polską pielęgniarką 

pomnóżmy ów ciężar razy dziesięć. Potrzeba zapewnienia godziwego 
bytu dzieciom wygnała ją do Niemiec, gdzie pracuje jako opiekunka 
starszych osób. Feliks i jego młodsza siostra Wika zostają pod opieką 
schorowanej babci i dołączają tym samym do grona eurosierot. Feliks 
nie grzeszy popularnością i atrakcyjną fizjonomią, więc szkoła nie jest 
jego ulubionym miejscem, ale gdyby nie ona nie poznałby Opty – bły-
skotliwej i sympatycznej dziewczyny z burzą rudych włosów oraz lek-
ką nadwagą w bonusie. Chłopak z pomocą Opty stara się podołać do-
datkowym obowiązkom, które spadają na niego, gdy babcia trafia do 
szpitala. Dodatkowo przepełnia go żal do matki, której nie spieszy się 
z powrotem do domu, bo musi zarobić na kilkutysięczny rachunek za 
prąd. Jakby tego było mało, dziesięcioletnia Wika, pozbawiona właś-
ciwej opieki i dozoru wpada w tarapaty po tym, gdy zakłada konto na 
Facebooku. To chyba trochę za dużo jak na barki trzynastoletniego 
chłopca, nieprawdaż? I to zdaje się być główną konkluzją książki Jo-
anny Jagiełło. O emocje i uczucia dzieci, których rodzice wyjechali do 
pracy za granicą raczej mało kto pyta. Najczęściej zostawia się je pod 
opieką babć i cioć. Słyszą wówczas, że mają być grzeczne, odpowie-
dzialne i pomocne. Wywiera się na nich tym samym presję, której czę-
sto nie są w stanie podołać. Powieść dla nastolatków, ale niejeden do-
rosły skorzysta jeśli też ją przeczyta. Ku przestrodze.

Na Kres i jeszcze dalej…

Fot. Jakub Magiera

wystawy „Na kres i jeszcze dalej” 
autorstwa trzech młodych arty-
stek: Ludmiły Sakharchuk, Ireny 
Lawruszko i leżajszczanki Rena-
ty Gogol. Tematem prac pokaza-
nych na wystawie były Kresy, czy-
li Białoruś i Ukraina wzbogacone 
pierwiastkiem bałkańskim w po-
staci Bułgarii. 

Ekspozycję można było odwie-
dzać do końca czerwca.

MZL

Pozycję posiadają w swoich księgozbiorach:  
Miejska Biblioteka Publiczna w Leżajsku oraz Filia nr 1,  

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce,  
Gminna Biblioteka w Giedlarowej oraz jej filia w Dębnie.

Powiatowy Regał Książkowy poleca

NN

ODEZWIJ SIĘ, Magdalena Zimniak
Boom na literaturę kryminalną trwa nadal. Co praw-

da ostatnio nieco osłabł, jak to zwykle bywa po tym, 
gdy rynek się nasyci, ale mimo to, Polacy wciąż chęt-
nie czytają kryminały. Na szczęście zrobili się wybredni 
i nie zadowala ich fabularny paździerz. Doceniają rze-

telny research, dobry suspens, błyskotliwe dialogi i wiarygodny język. 
Dzięki temu, dziś wśród nazwisk rodzimych autorów liczy się tylko kil-
ka. Nie ma wśród nich nazwiska Magdaleny Zimniak, ponieważ wątek 
kryminalny stanowi w jej książkach jedynie tło do ukazania skompliko-
wanych relacji międzyludzkich i psychologicznych wynaturzeń. Zatem 
bardziej precyzyjnym będzie nazwanie powieści Zimniak thrillerem. 

Oddając się lekturze Odezwij się czytelnik nie zada sobie pytania 
„Kto zabił?”, bo nie popełniono tam żadnego morderstwa, ale groza 
sytuacji, w jakiej znaleźli się bohaterowie z powodzeniem rekompensu-
je ten „brak”. Pewnego dnia z domu znika rodzeństwo: 14-letnia Wik-
toria i 4-letni Rafałek. Zniknięcie dzieci otwiera puszkę Pandory, któ-
ra jak się okazuje, tkwiła w rodzinie Mielczarków od jakiegoś czasu, ale 
skrzętnie ukryta w cieniu pozorów. Wychodzi na jaw długo skrywany 
sekret, który, jak się okaże, nie pozostanie bez związku ze zniknięciem 
dzieci. Słowem: nic nie jest takie, jakim wydawało się być. Mocną stro-
ną książki Zimniak jest warstwa psychologiczna, która sprawia, że bo-
haterowie są trójwymiarowi, a ich perypetie tchną autentyzmem. Jest 
jednak jeden wyjątek, a mianowicie monologi wewnętrzne czternasto-
letniej Wiktorii są raczej wynurzeniami dorosłej kobiety. Z pewnością 
jest to wina języka, którym operuje. Można byłoby odnieść się do tego 
z pewną dozą pobłażliwości, gdyby nie fakt, że autorka podkreśla, iż pi-
sząc książkę konsultowała się ze swoimi nastoletnimi córkami. Nawet 
jeśli mamy do czynienia z bohaterką, która jest wyjątkową nastolatką, 
to i tak nadal jest ona tylko nastolatką, z nastoletnim życiem wewnętrz-
nym, a nie duchowością dojrzałej emocjonalnie kobiety, na dodatek 
trafnie samodiagnozującej się i sprawnie posługującej się freudowski-
mi pojęciami rodem z wykładów na studiach psychologicznych. Gdyby 
nie ten zgrzyt, powieść Zimniak mogłaby śmiało aspirować do najwyż-
szej półki, ale druga, czy trzecia też nie jest zła – byle na wysokości oczu 
głodnego dobrej fabuły czytelnika. Na wakacje w sam raz.

Pozycję posiadają w swoich księgozbiorach:  
Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce,  

Miejska i Gminna Biblioteka w Nowej Sarzynie oraz jej filie  
w Jelnej, Łętowni i Sarzynie, Miejska Biblioteka Publiczna  
w Leżajsku, Gminna Biblioteka Publiczna w Giedlarowej.
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16 czerwca odbył się V Memoriał im. Ryszarda Ostrowskiego. Wy-
darzenie to jest wyrazem uczczenia pamięci o zmarłym pracowniku 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku. Piłka nożna była dla Ryszarda 
Ostrowskiego wielką pasją i postrzegał ją jako możliwość doskona-
lenia swojego charakteru w atmosferze sportowej rywalizacji. Trud-
no więc o lepszy sposób na pielęgnowanie pamięci o nim niż organi-
zacja turnieju.

Wydarzenie objął honorowym patronatem Starosta Leżajski Marek 
śliż. W spotkaniu wzięły udział 4 drużyny z powiatu leżajskiego, które 
walczyły ze sobą w systemie każdy z każdym. Podczas rozgrywek nie 
mogło zabraknąć żony i synów zmarłego którzy wzięli czynny udział 
w turnieju. Zwieńczeniem memoriału było wręczenie pamiątkowych 
pucharów, którego dokonał Starosta Leżajski.

NN

Obecnie 170 młodych piłkarzy 
trenuje w siedmiu grupach wieko-
wych, a od września w ośmiu od 
rocznika 2002 do 2011 oraz trzech 
grupach wiekowych roczniki 2011 
do 2015 w przedszkolu Legia Soc-
cer Schools pod patronatem wie-
lokrotnego Mistrza Polski Legii 
Warszawa. Adepci klubu w sezo-
nie 2017/2018 brali udział w roz-
grywkach I Podkarpackiej Ligi 
Piłki Nożnej. Oprócz regularnych 
rozgrywek wynikających z termi-
narza PZPN, młodzi piłkarze bra-
li udział w licznych turniejach, 
w których odnosili sukcesy i zaj-
mowali czołowe miejsca. O suk-
cesach i umiejętnościach adeptów 
klubu, świadczy fakt dużego zain-
teresowania zawodnikami ze stro-

ny profesjonalnych klubów takich 
jak Stal Stalowa Wola, Stal Rze-
szów, Resovia Rzeszów, w któ-
rych już kilkunastu zawodników 
kontynuuje swój rozwój. Duży ta-
lent, ciężka i sumienna praca oraz 
ogromny wkład trenerów spowo-
dował również powołania do Ka-
dry Podkarpacia.

23 czerwca mimo niesprzyjają-
cej aury członkowie klubu roze-
grali ostatnie mecze sezonu pił-
karskiego 2017/2018, po których 
tradycyjnie odbył się piknik ro-
dzinny z udziałem sponsorów 
oraz przedstawicieli władz miasta 
i powiatu. 

8 lipca w Kuryłówce odbył się 
IX Memoriał Józefa Hajdasza, 
w którym kolejny raz udział wzię-

ła broniąca tytułu zeszłoroczne-
go zwycięzcy drużyna Sparty Le-
żajsk, reprezentowana przez 
członków zarządu, trenerów, ro-
dziców a także zawodników. Tym 
razem drużyna ostatecznie zajęła 
II miejsce ulegając w finale druży-
nie z Ukrainy.

Tak dużego rozwoju i sukcesów 
nie osiągnąłby klub, gdyby nie za-
angażowanie jego Zarządu, de-
terminacja i zaangażowanie dzie-
ci, a przede wszystkim rodziców, 

V Memoriał im. Ryszarda Ostrowskiego

Sparta podsumowuje sezon
Miniony rok piłkarski 
był dla Klubu Piłkarskie-
go Sparta Leżajsk czasem 
intensywnego rozwoju. 
Możliwości, które oferu-
je klub przyciągają coraz 
więcej dzieci i  młodzie-
ży, pragnących rozwi-
jać swój talent piłkarski 
w szeregach Sparty.

którzy od samego początku ist-
nienia Sparty zawsze służyli po-
mocą i wsparciem. Nieocenione 
jest także wsparcie władz mia-
sta i powiatu Burmistrza Leżaj-
ska Ireneusza Stefańskiego, Sta-
rosty Leżajskiego Marka Śliża 
oraz Dyrektora MOSiR w Leżaj-
sku Wojciecha Surmy, wszystkich 
sponsorów i licznych przyjaciół, 
którym należą się podziękowania.

Sparta Leżajsk

Zarząd Klubu zaprasza wszystkich chętnych 
do wstąpienia w szeregi SPARTY LEŻAJSK. 
Wszelkie informacje na stronie www.sparta.lezajsk.pl
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Na linii startu stanęło 247 za-
wodników, w tym żołnierze Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Trasa wy-
nosiła 15 km i na swej drodze za-
wierała szereg atrakcji Brzóź-
niańskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu: zalew w Brzózie Kró-
lewskiej, osadę leśną „Zerwan-
ka”, Pałac Myśliwski Potockich 
w Julinie. Trasa obejmowała wy-
łącznie drogi leśne, o zróżnico-
wanej nawierzchni i kilka pod-
biegów. Start i meta znajdowały 
się nad zalewem w Brzózie Kró-
lewskiej. Pogoda do biegania była 
idealna. Zawodnicy wystartowa-
li o 10.30, później pozostawało 
już tylko czekać na zwycięzców, 
a pierwszego z nich można było 
zobaczyć już po 51 minutach. Na 

30 czerwca dzięki Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Brzóza Kró-
lewska już po raz trzeci „tropiono wilka” w brzózańskich la-
sach. W tym roku bieg miał wyjątkowy charakter, gdyż był 
częścią obchodów Dni Gminy Leżajsk. 

Po raz trzeci pobiegli 
Tropem Brzózańskiego Wilka

ZAWODY REALIZOWANE BYŁY PRZY WSPARCIU PROJEKTU NAWIGATOR 

mecie na wszystkich czekały me-
dale, a dla najlepszych oczywi-
ście dyplomy i puchary. Każdy 
skorzystał również z posiłku re-
generacyjnego przygotowanego 
przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Brzózy Królewskiej. Warto za-
uważyć, że swoją kondycję fi zycz-
ną mogły sprawdzić także dzie-
ci, które wystartowały w różnych 
kategoriach wiekowych i dystan-
sach. Zawody były bardzo emo-
cjonujące, panowała znakomita 
sportowa atmosfera i niesamowi-
te emocje, które udzielały się nie 
tylko zawodnikom, ale i kibicom. 
Wyniki biegu dostępne na stronie 
www.timekeeper.pl 

Marta Marzęciak 

ZAWODY REALIZOWANE BYŁY PRZY WSPARCIU PROJEKTU NAWIGATOR 
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Mistrzostwa Polski Mażoretek 
w Leżajsku

VI edycja międzynarodowe-
go turnieju karate Polish Kara-
te Tournament 6 th TATARIA 
CUP rozegrana 16 czerwca w hali 
sarzyńskiego MOSiR-u zgroma-
dziła ponad 150 karateków. Za-
wodnicy przyjechali z 14 polskich 
miejscowości: Brzostka, Gorzyc, 
Góry Kalwarii, Niepołomic, Jó-
zefowa pod Warszawą, Ostrowa 
Mazowieckiego, Radomska, Rze-
szowa, Rudnika nad Sanem, No-
wej Sarzyny, Leżajska, Bielska 
Białej, Sarzyny, Michalina oraz 
zagranicznych klubów z Łotwy 
i Rumunii.

Po ofi cjalnym otwarciu, któ-
rego dokonał Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej 

Rychel wraz z obecnymi Preze-
sem LKKK Mirosławem Hołdą 
i sensei Dariuszem Burdą rozpo-
częły się zmagania zawodników 
na trzech matach tatami. Zawody 
odbywały się formule kata i ku-
mite full contact według pełnych 
przepisów karate kyokushin. Ry-
walizacja odbywała się na bardzo 
wysokim poziomie. Szczególnie 

goście z Rumunii wysoko podnie-
śli poprzeczkę, pokazując bardzo 
dobre przygotowanie do turnieju. 
Można było zobaczyć wiele wido-
wiskowych i efektownych walk. 

Zawodnicy Leżajskiego Klu-
bu Kyokushin Karate wywalczy-
li drużynowo pierwsze miejsce. 
Drugie miejsce w klasyfi kacji dru-
żynowej zajął Bielski Klub Ky-
okushin Karate, a trzecie – KSW 
Bushi z Józefowa.

Honorowy patronat nad impre-
zą sprawowali: Wojewoda Pod-

karpacki Ewa Leniart, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl, Starosta Leżaj-
ski Marek Śliż, Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej 
Rychel oraz Poseł na Sejm RP Je-
rzy Paul, a sędzią głównym turnie-
ju był shihan Paweł Juszczyk. 

Organizatorzy dziękują licznie 
przybyłym gościom oraz wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się 
do sprawnego przebiegu sarzyń-
skiego turnieju, a w szczególno-
ści władzom samorządowym, re-
gionu, zarządu klubu, działaczom 
klubu, sędziom, obsłudze me-
dycznej, sympatykom i kibicom. 
Organizatorzy kierują podzię-
kowania również do sponsorów 
wydarzenia, tj. Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna oraz Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

LKKK

Głównym celem imprezy było 
wyłonienie zespołów, które będą 
reprezentować Polskę na Mi-
strzostwach Europy w chorwa-
ckim Opatiji oraz propagowanie 
sportu mażoretkowego w Polsce. 
Ideą przedsięwzięcia było rów-
nież pokazanie ważności działal-
ności mażoretkowej w zetknię-
ciu z jej ogromną popularnością 
na świecie. W tym ważnym wyda-
rzeniu udział wzięło ponad 420 
uczestników z 26 zespołów, po-
kazując 253 rozmaite choreogra-
fi e. W skład grupy sędziowskiej 
wchodzili: Jana Defeldova, Mar-
ta Stepankova, Iren Ronto Toth, 
Sarolta Pappne Bedei i Adam 
Antoszczyk. 

Leżajsk reprezentowała grupa 
gimnastyczna „Lilia” z ZSP nr 2 
w Leżajsku, składająca się z  dzie-
ci w wieku od 6-14 lat z różnych 
szkól powiatu leżajskiego. Jej in-
struktorem jest Lilianna Dziki, 
a choreografkami: Julia Tofi lska 
i Kamila Kisielewicz. 

Organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie Mażoretek Pol-
skich, Rozwoju Kultury i Sportu, 
zaś współorganizatorami: Ucz-
niowski Klub Sportowy przy ZSP 

nr 2 w Leżajsku i Centrum Sztuk 
Walki i Sportu w Leżajsku.

Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem sprawował: Burmistrz 
Leżajska Ireneusz Stefański, Sta-
rosta Leżajski Marek Śliż oraz 
Dyrektor ZSP nr 2 w Leżajsku 
Maciej Polański, a patronat me-
dialny – Kurier Powiatowy, Biu-
letyn Miejski i Tygodnik Sztafeta. 

Lilianna Dziki

6th TATARIA CUP

16 czerwca w Leżajsku odby-
ło się prestiżowe przedsię-
wzięcie sportowo-kulturalne 
– IV Mistrzostwa Polski Ma-
żoretek IAM.
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KALENDARZ IMPREZ – sierpień/wrzesień 2018 r.
imprezy kulturalne  MIODOBRANIE

Termin: 12 sierpnia
Miejsce: plac obok Domu Kultu-
ry w Jelnej
Organizator: Ośrodek Kultury  
w Nowej Sarzynie, Stowarzysze-
nie „Złoty Potok”, Koła Pszcze-
larzy z Leżajska i Nowej Sarzyny

DOŻYNKI GMINNE W GRODZISKU DOLNYM

Termin: 15 sierpnia
Miejsce: Stadion sportowy LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Gór-
nym
Organizatorzy: Wójt Gminy Grodzisko Dolne, Ośrodek Kultury w Gro- 
dzisku Dolnym
Opis: Dożynki to święto dziękczynienia za zbiory, dlatego wszyst-
kie sołectwa przywożą w tym dniu wieńce dożynkowe, które wcześ-
niej poświęcone w kościołach parafialnych są prezentowane ogółowi 
społeczności gminnej. Tradycyjnym obrzędom dożynkowym (wręcza-
nie chleba Gospodarzowi Gminy przez Starostów i degustacja chleba  
z miodem) towarzyszy część rozrywkowa w wykonaniu amatorskich 
zespołów artystycznych.

DOŻYNKI GMINNE W NOWEJ SARZYNIE
Termin: 26 sierpnia
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

WYKŁADY Z CYKLU „OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” 
Termin: wrzesień
Miejsce: Muzeum Ziemi Le-
żajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi 
Leżajskiej
Opis: Pierwszy wykład dotyczyć 
będzie działalności niepodle-
głościowej Ignacego Paderew-
skiego na arenie międzynaro-
dowej. Druga prelekcja swoim 
zakresem obejmować będzie 
koncepcję niepodległościową w 
działalności Ignacego Daszyń-
skiego. Cykl wykładów prowa-
dzonych przez Muzeum wpi-
suje się w przypadającą w tym 
roku setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Wydarzenia prowadzi dyrektor MZL 
Jacek Kwieciński, a patronuje im Starosta Leżajski Marek Śliż. Pre-
legentem jest dr Dariusz Półćwiartek. Informacja o dokładnej dacie 
wykładów będzie dostępna od 10 sierpnia na stronie www.muzeum-
-lezajsk.pl

PÓŁKOLONIE ZE ŚWIĘTYMI
Termin: 30 lipca-3 sierpnia, 13-17 sierpnia
Miejsce: Franciszkański Ośrodek Kultury
Organizator: FOK
Opis: Radosny i twórczy czas poznawania świata wokół przez pryzmat 
świętych. Każdy dzień „Półkolonii ze Świętymi” zaczyna się nabożeń-
stwem, któremu patronują święci: Franciszek, Rita, Pier Giorgio Fra-
satti i Małgorzata. W każdym turnusie bierze udział ponad 40 dzieci, 
które pod opieką wychowawców i animatorów przeżywają tydzień pe-
łen rozmaitych zajęć.

KONCERT PLENEROWY
Termin: 2 sierpnia
Miejsce: FOK Cafe, godz. 21.00
Organizator: FOK
Opis: W Święto Matki Bożej Anielskiej zagra i zaśpiewa zespół „Za-
patrzeni”.

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

Termin: sierpień (wtorki i czwartki w godzinach 11.00-13.00)
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku, Współorganiza-
tor: Powiat Leżajski
Opis: „Sposób na wakacyjną nudę” to cykl warsztatów skierowanych 
do dzieci i młodzieży z terenu Leżajska i okolic. Zajęcia odbywają się 
w Bibliotece Publicznej w Leżajsku, dwa razy w tygodniu w okresie 
wakacji (we wtorki i czwartki), a prowadzą je: instruktorzy, plastycy 
i bibliotekarze. Na zakończenie warsztatów odbędzie się podsumo-
wanie i prezentacja osiągnięć dzieci. Instruktorzy przygotują wystawę 
prac plastycznych, a także wystawione zostanie przedstawienie, nad 
którym dzieci pracować będą podczas warsztatów teatralnych. Sceno-
grafia i kostiumy do spektaklu zostaną przygotowane przez dzieci pod-
czas zajęć plastycznych.

LATO Z MCK

Termin: 5, 12, 19, 26 (każda niedziela sierpnia)
Miejsce: plac przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Opis: W każdą niedzielę wakacyjną o godz. 18.00 na estradzie przed 
MCK prezentować się będą zespoły artystyczne oraz soliści z miasta 
i powiatu. Będą to występy i koncerty zespołów muzycznych, tanecz-
nych, spektakle i programy artystyczne dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. 

INSPIRUJĄCE PONIEDZIAŁKI
Termin: 30 lipca i 20 sierpnia
Miejsce: FOK Cafe
Organizator: FOK 
Opis: Gościem najbliższych spot-
kań w ramach cyklu będzie Mał-
gorzata Duczmańska, która wpro- 
wadzi uczestników w świat zdro-
wego odżywiania. 
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KALENDARZ IMPREZ – sierpień/wrzesień 2018 r.
NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIE” STEFANA ŻEROMSKIEGO

Termin: 1 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 szósty.

DOŻYNKI GMINNE W KURYŁÓWCE

Termin: 2 września
Miejsce: Grzybek obok strażnicy OSP
Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK w Kuryłówce 
Opis: Pierwsza niedziela września to obchody gminnych dożynek  
w Kuryłówce, które rozpoczyna msza święta w Kościele Parafialnym 
pw. Św. Józefa w Tarnawcu. Po modlitwie w intencji rolników i po-
święceniu wieńców barwny korowód udaje się na plac przed OSP, 
gdzie odbywają się obrzędy dożynkowe. W uroczystościach uczestni-
czą wieńce żniwne z niemal wszystkich sołectw gminy, a zwieńczeniem 
wydarzenia jest wykonanie przez wszystkie grupy wieńcowe staropol-
skich pieśni dożynkowych: „Błogosławiony chleb ziemi czarnej” oraz 
„Zawołanie żniwne”.

„GDZIE KUCHAREK SZEŚĆ” – POTYCZKI KULINARNE 
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU LEŻAJSKIEGO

Termin: 2 września
Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

III LEŻAJSKIE TARGOWISKO SZTUKI

Termin: 7-9 września
Miejsce: Ulice, place i skwery miasta.
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: To trzy dni, kiedy prawa codzienności ulegają zawieszeniu, a cały 
społeczny i kulturowy porządek ulega wywróceniu. Miasto przechodzi 
w panowanie kuglarzy, żonglerów, sztukmistrzów, dziwaków i objazdo-
wych trup. 

XIX PIELGRZYMKA SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO I XIX DOŻYNKI POWIATOWE

Termin: 8 września
Miejsce: Bazylika ZNMP
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 połączo-
na jest z dożynkami powiatowymi. 

POŻEGNANIE WAKACJI
Termin: 8 września
Miejsce: plac przed MOSiR w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

GIEŁDA STAROCI
Termin: 16 września 
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Opis: Comiesięczne spotkania kolekcjonerów i miłośników przedmio-
tów „z duszą”, podczas których wymienić się można informacjami i na-
być nowy okaz do swoich zbiorów.



KURIER POWIATOWY n nr 7-8/2018 (165)22

KALENDARZ IMPREZ – sierpień/wrzesień 2018 r.

imprezy sportowe

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO 
Termin: 5 sierpnia 
Miejsce: Grodzisko Dolne (za-
lew „Czyste”) 
Organizator: Polski Związek 
Wędkarski Koło nr 37 „Pstrąg” 
w Grodzisku Dolnym  

ZAWODY WĘDKARSKIE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Termin: 12 sierpnia 
Miejsce: Leżajsk (zalew Flory-
da)
Organizator: Polski Związek 
Wędkarski Koło nr 18 w Le-
żajsku 

V TURNIEJ OTWARCIA SEZONU TENISA STOŁOWEGO „NOWA SARZYNA 2018” 

Termin: 25 sierpnia 
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR)
Organizatorzy: Pariafialny Uczniowski Klu Sportowy „Arka” przy Pa-
rafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni, Podkarpacki Okręgowy Zwią-
zek Tenisa Stołowego w Rzeszowie 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
Opis: Tenisiści stołowi z Podkarpacia i sąsiednich województw na 14 
stołach będą rywalizować w 8 kategoriach, od młodzika po weterana.

MEMORIAŁ G. GORZKIEWICZA (METODA GRUNTOWA) 
Termin: 26 sierpnia
Miejsce: Ożanna 
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło nr 18 w Leżajsku 

WĘDKARSKIE ZAWODY TOWARZYSKIE – METODA DOWOLNA 
Termin: 2 września 
Miejsce: Leżajsk (zalew Floryda) 
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło nr 18 w Leżajsku 

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA 
Termin: 16 września 
Miejsce: Nowa Sarzyna (stawy Janda) lub Żwirownia w Łętowni 
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło „Szuwarek” w Nowej 
Sarzynie, Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie 

ZAWODY WĘDKARSKIE PUCHAR OŻANNY (METODA GRUNTOWA) 
Termin: 23 września 
Miejsce: Ożanna 
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło nr 18 w Leżajsku 

XI OGÓLNOPOLSKIE NOWOSARZYŃSKIE ZAWODY NA ORIENTACJĘ „BUDZYŃ 2018” 
Termin: 28-30 września 
Miejsce: teren gminy Nowa Sarzyna 
Organizatorzy: Klub Turystyczny „Przygoda” Nowa Sarzyna, Urząd 
Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Szkoła Podstawowa w Nowej Sa-
rzynie, Podkarpacka Komisja Imprez na Orientację PTTK 
Opis: Impreza na stałe wpisana w kalendarz wydarzeń turystycznych 
województwa podkarpackiego. Zawody sa formą doskonalenia orien-
tacji w terenie w opraciu o tradycyjne metody (kompas), jak i nowo-
czesne systemy informatyczne (GIS,GPS).

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW 
W KOLARSTWIE SZOSOWYM 

Termin: wrzesień 
Miejsce: Nowa Sarzyna 
Organizator: Kolarski Ludowy Klub 
Sportowy „Azalia” w Brzózie Królew-
skiej 
Opis: W Mistrzostwach, punktowa-
nych do współzawodnictwa dzieci, bio-
rą udział zawodnicy kategorii młodzik  
i młodziczka z woj. podkarpackiego  
i małopolskiego. Odbywają się one  
w dwóch konkurencjach: jeździe dwój-
kami mężczyzn oraz wyścigu ze startu 
wspólnego dla dziewcząt i chłopców. 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
Termin: 19 września
Organizator: MCK 
Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku
Miejsce: Bibliote-
ka Publiczna w Le-
żajsku, w godzinach 
16.30-18.00
Opis: DKK to klub 
dla wszystkich, któ-
rzy lubią czytać i chcą dzielić się wrażeniami z lektury z innymi czy-
telnikami. 

PIKNIK JESIENNY Z OKAZJI ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Termin: 20 września
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Opis: Będzie to piknik jesienny dla dzieci uczęszczających na zajęcia 
pozalekcyjne do Ośrodka Kultury oraz ich rodziców. Dzieci wraz z ro-
dzicami upieką kiełbaski i ziemniaki na ognisku. Będą zabawy i śpiewy 
przy muzyce, a także konkursy, zawody, zagadki i quizy. 

„WIECZÓR INDYJSKI” – W RAMACH CYKLU „PODRÓŻE DOOKOŁA ŚWIATA”
Termin: 20 września
Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

SPOTKANIE KLUBU LITERACKIEGO „ŚWIT” 
Termin: 27 września 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Opis: Spotkania literackie, na których omawiane są różne zagadnienia 
z dziedziny literatury, głównie współczesnej.
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PORADNIK

Z pomocą może przyjść Euro-
pejskie Centrum Konsumenckie, 
działające w 28 krajach Unii Eu-
ropejskiej. Celem tej organizacji 
jest zapewnianie konsumentom 
informacji o ich prawach związa-
nych z dokonywanymi przez nich 
zakupami transgranicznymi towa-
rów i usług, doradzanie im w przy-
padku problemów, wspomaganie 
ich w rozpatrywaniu reklamacji 
tak, aby w pełni umożliwić im ko-
rzystanie, z rynku wewnętrznego. 

ECK radzi jak poradzić sobie 
z problemami i uniknąć wakacyj-
nych pułapek, innymi słowy: nie 
dać się oszukać. Oto podstawowe 
zasady, które powinien zapamię-
tać każdy, kto planuje podróż lub 
ma ją już za sobą i nie wie, jakie 
prawa ma przysługują w związ-
ku z niespełnieniem standardów 
przez organizatora.

Należy poszukiwać opinii na 
temat hotelu, do którego się wy-
bierasz. Jeśli ma dużo ocen nega-
tywnych, szukaj innego. Sprawdź 
także jego położenie poprzez 
zdjęcia satelitarne (dostępne 
w wielu turystycznych serwisach 
internetowych). Może się okazać, 
że opis „blisko plaży” jest daleki 
od rzeczywistości i oznacza ko-
nieczność półgodzinnego marszu 
lub przekraczania ruchliwej auto-
strady.

Pamiętaj, że liczba gwiazdek 
wcale nie odzwierciedla standar-
du hotelu, który określany jest 
według przepisów lokalnych, dla-
tego różni się między regiona-
mi świata. W krajach arabskich 
(Egipcie, Tunezji, Maroku) oraz 
w Grecji  3*** oznaczają zwykle 
skromny standard (odpowiednik 
2** w porównaniu do większo-
ści hoteli europejskich). Warto 
o tym pamiętać wykupując za-
kwaterowanie w jednym z wymie-
nionych krajów.

Prawo do odstąpienia od umo-
wy zawartej przez Internet bez 
konsekwencji (w ciągu 7 dni ro-
boczych w UE i 10 dni kalenda-
rzowych w Polsce) nie przysługuje 

Krótki poradnik dla podróżujących

m.in. w przypadku zakupu biletów 
lotniczych, na mecze, koncerty 
czy dokonywania rezerwacji w ho-
telu. Jeśli surfując w Internecie 
pochopnie klikniesz „rezerwuj”, 
a potem zmienisz zdanie, hotel 
może zażądać zapłaty odstępne-
go (w przypadku hoteli w Austrii 
i Włoszech zdarza się, że jest to 90 
proc. wartości rezerwacji).  

W przypadku choroby można 
zrezygnować z opłaconego wy-
jazdu bez ponoszenia kosztów, 
ale tylko wtedy, gdy posiadasz 
tzw. ubezpieczenie od rezygnacji. 
W pozostałych przypadkach or-
ganizator ma prawo obciążyć cię 
kosztami odstępnego, nawet 100 
proc. ceny wycieczki. Wszystko 
zależy od zapisów w umowie z da-
nym biurem podróży.

Pamiętaj, że cena ustalona 
w umowie może ulec zmianie tyl-
ko w przypadku: wzrostu kosztów 
transportu, wzrostu opłat urzędo-
wych (np. podatków czy opłat lot-
niskowych), wzrostu kursów wa-
lut. Organizator musi udowodnić 
wystąpienie takich czynników. 
Gdy do czasu wyjazdu zostało 20 
dni lub mniej, cena nie może zo-
stać podwyższona bez względu na 
okoliczności.

Bagaże, tj. laptopy, tablety, 
sprzęty do nurkowania lub inne 
cenne przedmioty warto dodatko-
wo ubezpieczyć. W regulaminach 
większości linii lotniczych istnie-
je zapis mówiący o wyłączeniu od-
powiedzialności przewoźnika za 
przedmioty cenne w przypadku, 
gdy np. bagaż zaginie.

Gdy bagaż nie przyleciał z pa-
sażerem lub walizka uległa znisz-
czeniu, wypełnij protokół niepra-
widłowości bagażowej (tzw. PIR 
– Property Irregularity Report), 
będąc jeszcze na lotnisku. Na-
stępnie złóż reklamację do prze-
woźnika w terminie: 7 dni od od-
bioru uszkodzonego bagażu i 21 
dni od stwierdzenia opóźnienia 
bagażu.

W razie opóźnienia czy odwo-
łania lotu linie lotnicze zobowią-

zane są do udzielenia informacji 
i opieki (bezpłatnych napojów, 
posiłków, a nawet zakwaterowa-
nia w sytuacji, gdy musisz oczeki-
wać na lot przez noc lub dłużej).

Wypożyczając auto sprawdź, czy 
auto jest objęte pełnym ubezpie-
czeniem. Przy promocyjnej ofercie 
wynajmu z najtańszym ubezpiecze-
niem może się okazać, że w razie 
kolizji ubezpieczyciel nie pokrywa 
100 proc. kosztów powstałej szko-
dy, a jedynie ich część. Zdarza się 
też, że polisa nie obejmuje niektó-
rych części auta, np. gdy złodziej 
stłucze szyby, zapłacisz z własnej 
kieszeni. Przed odjazdem sprawdź 
stan samochodu. Jeśli na karoserii 
są zarysowania lub wgniecenia, do-
magaj się potwierdzenia tego stanu 
na piśmie. Dzięki temu unikniesz 
posądzenia o dokonanie zniszczeń.

Jeśli udajesz się na wakacje do 
jednego z krajów Unii Europej-
skiej, a także Norwegii, Szwajca-
rii, Islandii lub Księstwa Lichten-
steinu wystąp do oddziału NFZ 
o wydanie Europejskiej Kar-
ty Ubezpieczenia Zdrowotnego, 
która zapewni ci bezpłatną opie-
kę lekarską w razie nagłych wy-
padków. Ma ona ograniczony za-

kres, dlatego warto też wykupić 
dodatkowe, prywatne ubezpie-
czenie.

Przed wykupieniem ubezpie-
czenia turystycznego należy do-
kładnie dowiedzieć się, jaki ro-
dzaj opieki otrzymasz w zamian. 
Zwykle najtańsze ubezpiecze-
nie nie pokrywa kosztów poby-
tu w szpitalu osoby, która trafiła 
tam z powodu przewlekłej choro-
by (np. zawał u osoby cierpiącej 
na chorobę wieńcową), czy też le-
czenia, np. złamanej ręki po wy-
padku spowodowanym uprawia-
niem sportów ekstremalnych (do 
takich zalicza się np. nurkowanie, 
surfing, rafting).

Gdy standard pokoju hotelowe-
go był inny niż w ofercie (np. brak 
klimatyzacji, duża odległość od 
plaży, hałas, itp.) złóż reklamację 
u organizatora wycieczki (w ciągu 
30 dni od jej zakończenia) korzy-
stając z tzw. Tabeli Frankfurckiej 
(http://www.konsument.gov.pl/
files/t_frankfurcka.pdf).

Kiedy wakacje okazały się być 
nie do końca idealne, pamiętaj 
o zgłoszeniu skargi do przedsię-
biorcy (biura podróży, linii lotni-
czych). Gotowe wzory reklama-
cji dostępne są tutaj (http://www.
konsument.gov.pl/http://www.
konsument.gov.pl/pl/kontakt/
skarga-do-eck.html)

Jeśli Twoja skarga nie zosta-
nie uwzględniona, w dochodze-
niu roszczeń pomogą:
n Europejskie Centrum Konsu-

menckie (tel. 22 55 60 118): gdy 
zagraniczne biuro podróży lub 
przewoźnik nie odpowie na re-
klamację, linie lotnicze zagubią 
albo opóźnią bagaż;

n Urząd Lotnictwa Cywilnego 
(tel. 22 520 74 84): gdy lot jest 
opóźniony, odwołany lub od-
mówiono przyjęcia na pokład;

n rzecznik konsumentów (powia-
towy, miejski): pomoże w przy-
padku sporu z biurem podróży 
zarejestrowanym w Polsce;

n infolinia konsumencka (tel. 800 
007 707): tu uzyskasz porady 
dotyczące twoich praw.

KB

Wyobraź sobie sytuację, w  której lądujesz na egzotycznej 
wyspie, niestety, bez bagażu, bo przewoźnik go zagubił lub 
wyobraź sobie zarezerwowany np. na Wyspach Kanaryj-
skich drogi pokój hotelowy, który nie spełnia standardu 
z oferty biura podróży. Albo wyobraź sobie, że z jakiegoś na-
głego powodu musisz zrezygnować z opłaconej już wycieczki 
do Grecji. Co w takich wypadkach robić? 

Opracowano w oparciu o materiały 
dostępne na http://www.wakacyjne.
szkolenia24h.pl/poradnik/urlopowe-
-abc-konsumenta/1091/ oraz https://
konsument.gov.pl/



KURIER POWIATOWY n nr 7-8/2018 (165)24

PODRÓŻE

Dumni 
i wolni

Podróż 62

KENIA

Afryka, Afryka.... marzenie 
z dzieciństwa. Bo kto nie pamię-
ta wierszyka „Bambo” Juliana 
Tuwima? Kto z nas nie ściskał 
w ręku kredki, by pokolorować 
pierwszą żyrafę, słonia czy lwa? 
Potem były bajki, książki z obo-
wiązkową serią o Tomku Wil-
mowskim Szklarskich, lektura 
„W pustyni i w puszczy” i wresz-
cie godziny spędzone na wpatry-
waniu się w błękitny ekran, na 
którym Tony Halik, Elżbieta Dzi-
kowska, Ryszard Badowski hip-
notyzowali nas reportażami z po-
dróży na krańce świata. Mija czas, 
a my wciąż głęboko w sercu czuje-
my, że ta odległa, dzika i tajemni-
cza Afryka nas wzywa. Czujemy, 
że choć raz w życiu powinniśmy 
wyruszyć na Czarny Ląd. Przekro-
czyć Równik i poczuć zrównanie 
dnia i nocy. Głęboko odetchnąć 
ciepłym powietrzem i godzina-
mi patrzeć na bezkresne równiny. 
Spojrzeć na majestatyczne żyrafy, 
spokojnie obrywające wysoko za-
wieszone listki kolczastych aka-
cji. Stada słoni, pokonujące roz-
ległe sawanny. Lwy wylegujące 
się w cieniu ciernistych krzewów. 
Pękate szare Baobaby wyrastają-
ce z czerwonej ziemi. Wyciągnąć 
rękę do nagich dzieciaków bawią-
cych się kawałkiem patyka i kilko-

ma kamykami. Podnieść wysoko 
głowę, aby podziwiać ośnieżony 
wierzchołek Kilimandżaro. Ale 
kiedy nadchodzi ten dzień i po-
dróż jest w naszym zasięgu, zaczy-
namy – sami przed sobą – piętrzyć 
problemy. Bo niebezpiecznie, 
drogo, bo bród, smród i choroby. 
Gdzieś nasz bajkowy ląd z dzie-
ciństwa zamienia się w zakurzo-
ny, chaotyczny świat przykryty 
grubą zasłoną odmienności i nie-
zrozumienia. 

Jednak kiedy robimy ten krok 
i stajemy na Czarnym Lądzie, 
przedrzemy się przez współczes-
ną i chaotyczną Afrykę, zoba-
czymy obrazy z dzieciństwa. Ma-
giczne miejsca pełne zwierząt, 
cudownych krajobrazów i ludzi 
wyjętych wprost z naszych dzie-
cięcych wyobrażeń. 

Po kilku dniach podróży po Ke-
nii jesteśmy na granicy Parku Na-
rodowego Amboseli. To najczęś-
ciej odwiedzany Park Narodowy 
Kenii. Popularność zawdzięcza 
przede wszystkim potężnemu ma-
sywowi Kilimandżaro, najwyższej 
górze Afryki (5895 m n.p.m.), do-
minującej od południa nad roz-
ległą sawanną. Park zajmuje 
powierzchnię blisko 400 km² i nie-
mal w całości leży na rozległej ot-
wartej równinie, stąd prawdopo-
dobieństwo zobaczenia większych 
ssaków, głównie słoni i drapieżni-
ków jest spore. Jednak nie zwie-
rzęta, ale ludzie zawładnęli nasze 
serca. Kilkanaście kilometrów od 
naszego campingu, natrafiliśmy 
na miejsce, które śmiało można 
uznać za kwintesencję Czarnej 
Afryki – wioskę Masajów. 

Zatrzymujemy busa na rozle-
głej równinie, na której majaczy 
kilka karłowatych drzew.  W od-
dali podłużna sterta kolczastych 
krzewów, z której to w naszym 
kierunki idzie kilku kolorowo 
ubranych Masajów. Po chwili wi-
tają nas i od razu przechodzą do 
negocjacji. Masajowie bez wąt-
pienia potrafią się sprzedać. Moż-
na by powiedzieć, że opanowali 
sztukę autopromocji do perfekcji. 
Co z tego, że są jednym z najmniej 
licznych plemion Kenii (stanowią 
jedynie około 2% społeczeństwa), 
jeśli jednocześnie są najbardziej 
rozpoznawalni. Mówisz – miesz-
kańcy Kenii, a pierwsze two-
je skojarzenie to Masajowie. Ale 
być w Afryce i nie widzieć Masa-
jów – to nie może się zdarzyć. Tak 
więc negocjujemy ze starszyzną 

Wspólny taniec

Kobiecy chór Pamiątkowe zdjęcie

Małym dzieciom 
wybijano przedni ząb,
by przez to miejsce w razie 
choroby wlać mleko
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cenę za wstęp do wioski – o dziwo 
po angielsku.

Masajska wioska to zazwyczaj 
wielki okrąg domów ulepionych 
z gliny, popiołu i krowiego łajna 
ugniecionego z dodatkiem mo-
czu. Woda jest zbyt cenna. Za 
ogrodzeniem z ciernistych krze-
wów miejsce dla krów które są 
najcenniejszym dobrem tego 
wojowniczego plemienia i fun-
damentem ich tożsamości. To 
właśnie liczba tych zwierząt jest 
wyznacznikiem masajskiej za-
możności. Można powiedzieć, 
że do podstawowych zadań do-
rosłego mężczyzny należy licze-
nie sztuk bydła. Według wierzeń 
Masajów Bóg podarował im całe 
bydło świata i właśnie dlatego np. 
wykradanie bydła sąsiadom jest 
usprawiedliwione. Nagle, delikat-
ny gest w stronę współplemień-
ców – w domyśle zapłacili – i wo-
kół nas pokazało się kilka pięknie 
ubranych kobiet i ciekawskich 
dzieciaków. Kilka zdjęć i zosta-
jemy zaproszeni do jednej z le-
pianek. Ilość „domów” zwanych 
Manyatt, wskazuje na ilość żon 
Masaja, bo każda ma swój włas-
ny. Mocno pochylając się wcho-
dzimy do środka, do którego pro-
wadzi tylko jedno wejście. Nasze 
oczy przez kilka sekund próbu-
ją przeniknąć obezwładniającą 
ciemność. Małe szpary pomiędzy 
dachem, a ścianami nie są w sta-
nie dostarczyć wystarczającej ilo-
ści światła. W centralnym punk-
cie pierwszego pomieszczenia, 
umieszczone jest palenisko. Kil-
ka okopconych garnków, plasti-
kowy kubek, bezładnie rzucony 
na klepisko – to wszystko. Dalej 
wnęka, gdzie znajduje się plecio-
na z patyków platforma, pełniącej 
rolę łóżka. W nocy śpi tutaj męż-
czyzna, reszta gniecie się na pod-
łodze. Co prawda jest tutaj znacz-
nie chłodniej niż na zewnątrz, ale 
zaduch jest trudny do zniesienia, 
tak więc dom szybko wypluwa nas 
na zewnątrz. Z ulgą przyjmuje-
my wyprostowaną pozycję homo 
sapiens. Niestety, poza chatą nie 

jest lepiej. Ze względu na nie-
prawdopodobne ilości much, któ-
re wciskają się do ust, nosa i uszu, 
pobyt tutaj staje się prawdziwą 
udręką. Z niesmakiem, ale i po-
dziwem przyglądamy się dziecia-
kom, które zupełnie nie reagują 
na plagi much obsiadających ich 
twarze i ciała. Próbujemy ignoro-
wać czarne, bzyczące bestie, wsłu-
chując się w głos wodza.

Koczownicze plemiona zawsze 
to, co mają najcenniejsze noszą 
na sobie. Masajowie to dobitny 
tego przykład. Szarobure domy 
mają się nijak do barwnych stro-
jów i mnogości ozdób. Mężczyź-
ni noszą czerwone lub purpu-
rowe tuniki w kratę lub rzadziej 
w pasy. Tak naprawdę jest to ma-
sajski koc zwany shuka. Masajo-
wie okrywają się dwoma lub na-
wet trzema sztukami. Kobiety 
noszą się równie kolorowo, choć 
te upodobały sobie kolor niebie-
ski. Zarówno u kobiet, jak i męż-
czyzn zobaczymy ogromną licz-
bę ozdób. Mali chłopcy w wieku 
około 2-3 lat mają wypalany na 
obu policzkach znak odróżniają-
cy ich od innych plemion. Ozda-
biają sobie także małżowiny usz-
ne, poprzez nacięcie rozciągają je, 
by włożyć w nie kolce, kamienie, 

patyki czy kły zwierząt. Czy Ma-
sajowie noszą jakiekolwiek obu-
wie? Otóż tak, są to indukutuki 
lub akala, czyli sandały z motocy-
klowych opon. Niestety nie mieli-
śmy naszych do zamiany – bo tyl-
ko wymiana wchodziła w grę.

Teraz, chcemy czy nie – po-
kaz rozpalania ognia przy uży-
ciu suszonych krowich „placków” 
i dwóch tartych o siebie patyków. 
Po kilku minutach pocierania 
z radością powitaliśmy pierwszy 
dymek – i wcale nie z podziwu dla 
ich umiejętności, ale dym przego-
nił uciążliwe muchy. 

W latach 70. sytuacja Masajów 
nie wyglądała za ciekawie. Rząd 
kładł nacisk na ochronę parków 
narodowych, przyrody oraz dzi-
kich zwierząt. Coraz więcej ziemi 
podlegało ochronie, dlatego też 
zaczęły się wysiedlenia wojowni-
czego plemienia. W odwecie  za 
politykę wysiedleńczą, Masajo-
wie zaczęli masowo zabijać dzi-
kie zwierzęta, zwłaszcza lwy, sło-
nie i nosorożce. W związku z tym 
w latach 80-tych zmieniono stra-

tegię. Pozwolono Masajom za-
mieszkiwać tereny parków naro-
dowych, jednak w zamian za to 
nie mogli już dłużej polować na 
dzikie zwierzęta. Zgodzono się 
także na pobieranie przez Ma-
sajów opłat od turystów za zwie-
dzanie ich wiosek i sprzedaż tra-
dycyjnych wyrobów, dzięki czemu 
obecnie można na własne oczy 
zobaczyć, jak mieszkają i żyją. 
Masajowie to dumny koczowni-
czy lud, który jako jedyny w Kenii 
nie musi posiadać żadnych doku-
mentów i może swobodnie prze-
mieszczać się i wypasać bydło  na-
wet w parkach narodowych, gdzie 
ze względów bezpieczeństwa, tu-
rystom i przewodnikom, zakaza-
ne jest wysiadanie z samochodów. 

Mamy ochotę tutaj pozostać, 
ale nie możemy się opędzić od 
tych natrętnych owadów. Z ra-
dością przyjmujemy zaproszenie 
na pokaz tańców na obrzeżach 
wioski. Ten taniec – symbol Afry-
ki – znają chyba wszyscy. Pulsu-
jąco-rytmiczne podskoki z włócz- 
niami w ręku w rytm mrucząco-
-gardłowych dźwięków  hipnoty-
zują i nas. Włączamy się do tańca, 
niestety z kuriozalnym skutkiem 
ku radości Masajów.

Pozostawiamy za sobą eks-
cytujący świat dumnych i wol-
nych wojowników. Czy biednych? 
W naszym mniemaniu tak. Choć 
rzadko kto z nas ma krowy.  

tekst, zdjęcia 
Ireneusz Wołek

Tradycyjny sposób rozpalania ognia

Kuchnia Posłanie

Imponujące kobiece ozdoby

Ze względów higienicznych 
masajskie kobiety golą głowy

Buty z opon motocyklowych
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PORADNIK

Na zarejestrowanie narodzin 
dziecka rodzice mają 21 dni od 
dnia wystawienia karty urodze-
nia. Do tej pory mieli tylko jed-
ną opcję – wizyta w urzędzie. Od 
1 czerwca mają wybór – pędzić do 
urzędu czy spędzić ten czas z no-
wym członkiem rodziny. 

Zdążysz w trakcie drzemki
Prościej, szybciej i wygodniej – 

to najkrótszy opis uruchomionej 
usługi. Jak z niej skorzystać? Cały 
proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie 
rejestrował narodziny (może to 
być zarówno mama, jak i tata) 
musi mieć aktualny Profi l Zaufa-
ny. Jeśli go nie masz, sprawdź jak 
to zmienić.

 Co dalej? Wejdź na stro-
nę www.obywatel.gov.pl i tam wy-
bierz usługę, z której chcesz sko-
rzystać. Po zalogowaniu, system 
poprosi Cię o potwierdzenie, że 
jesteś matką/ojcem dziecka. Na-
stępnie – o zweryfi kowanie Two-
ich danych.  

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz 
do zarejestrowania narodzin po-
tomka. To czego potrzebujesz na 
tym etapie to m.in. nazwa szpi-
tala, w którym dziecko przyszło 
na świat oraz imię dziecka. Do-
brze, by było uzgodnione przez 
oboje rodziców ;-) Ustal tak-
że numer Twojego aktu małżeń-
stwa lub urodzenia (jeśli nie je-
steś w związku małżeńskim) – to 
znacznie ułatwi weryfi kację Two-
ich danych w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

 Kolejny krok to wybór adre-
su, pod którym chcesz zameldo-
wać dziecko oraz sposobu ode-
brania dokumentów. Do wyboru 
masz skrzynkę na ePUAP, odbiór 
osobisty lub przesyłkę tradycyjną 
pocztą. Ostatni krok to podgląd 
wniosku i podpis (Profi lem Za-
ufanym). 

Gotowe! Wszystko powinno 
potrwać krócej, niż poobiednia 
drzemka malucha. 

 
Rejestracja w 5 krokach
Tak to wygląda w skrócie:

Krok 1: oświadczasz, że jesteś 
matką/ojcem dziecka
Krok 2: sprawdzasz poprawność 
swoich danych, wprowadzasz 
dane drugiego rodzica
Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres za-
meldowania dziecka i sposób, 
w który chcesz odebrać doku-
menty (elektronicznie – skrzyn-
ka na ePUAP, osobiście, pocztą 
tradycyjną)
Krok 5: podgląd wniosku i… 
podpis (Profi lem Zaufanym).

 
Odpis aktu urodzenia, w zależ-

ności od wybranej przez Ciebie 
opcji, zostanie przesłany w wer-
sji papierowej lub elektronicznej. 
Razem z nim otrzymasz powiado-
mienie o nadanym numerze PE-
SEL oraz zaświadczenie o zamel-
dowaniu.

 
To nie koniec zmian 

 To nie jedyne zmiany, któ-
re wkrótce zaczną obowiązy-
wać, a które dotyczą rodziców. 
W funkcjonujących dotychczas 
przepisach i rejestrach publicz-
nych brakuje mechanizmów jed-

noznacznie łączących dziecko 
z rodzicami (tzw. parentyzacja). 
Gromadzone w aktach imiona, 
nazwiska i nazwiska rodowe ro-
dziców nie zawsze jednoznacznie 
ich wskazują. Utrudnia to nie tyl-
ko prowadzenie rozmaitych staty-
styk publicznych, ale też np. rea-
lizację programów pomocowych 
państwa, takich jak Rodzina 500 
plus.

 
Dlatego Ministerstwo 

Cyfryzacji przygotowało 
też takie zmiany:

 jednoznaczne powiązanie da-
nych rodziców i dzieci w reje-
strze PESEL (tzw. parentyza-
cja): Numery PESEL rodziców 
pojawią się w danych groma-
dzonych przy akcie urodzenia 
dziecka oraz w rejestrze PE-
SEL. Planowane wejście w ży-
cie – od 1 grudnia 2018 r.,

 szybsze poprawianie niezgod-
nych z prawdą informacji zgro-
madzonych w rejestrze PESEL:
Organy korzystające z do-

stępu do rejestru PESEL będą 
mogły zgłaszać niezgodność 
bezpośrednio do właściwego kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego 
za pomocą dedykowanej do tego 
e-usługi. Planowane wejście w ży-
cie – 1 maja 2019 r. 
Źródło: Wydział Komunikacji 

Ministerstwo Cyfryzacji

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
Profi l zaufany i  kilka minut 
– to wszystko czego potrzeba, 
by zarejestrować narodziny 
dziecka online. Nowa usłu-
ga ruszyła 1 czerwca 2018 r. 
Rodzicu, już nie musisz spie-
szyć się do urzędu. Wszystko 
czego potrzebujesz to Profi l 
Zaufany i kilka minut. 

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
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