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Marszałek Woje-
wództwa Podkarpa-
ckiego Władysław Or-
tyl przyznał Powiatowej 
Informacji Turystycz-
nej w Leżajsku Certy-
fikat Miejsca Przyja-
znego Rowerzystom na 
Wschodnim Szlaku Ro-
werowym Green Velo. 
Zlokalizowany w bu-
dynku Muzeum Ziemi 
Leżajskiej punkt infor-
macyjny jest miejscem, 
które odwiedza wielu 
turystów i rowerzystów 
zwiedzających miasto. 
Każdy może otrzymać 
tu rzetelną poradę oraz 
zakupić pamiątki.

Wschodni Szlak Ro-
werowy Green Velo to 
najdłuższy, spójnie oznakowany 
szlak rowerowy w Polsce. Obej-
muje ponad 2000 km specjalnie 
wytyczonej trasy. Szlak wiedzie 
przez pięć województw wschod-
niej Polski (warmińsko-mazur-
skie, podlaskie, lubelskie, podkar-
packie i świętokrzyskie). Miejsca 
Przyjazne Rowerzystom (MPR) 
są ważnym elementem rozwo-
ju produktu turystycznego. Idea 
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Powiatowa Informacja Turystyczna
w leżajskim Muzeum

Miejscem Przyjaznym Rowerzystom

MPR-ów polega na nawiązaniu 
stałej współpracy z podmiotami 
oferującymi usługi noclegowe, 
gastronomiczne, i atrakcje tury-
styczne, znajdujących się na tere-
nach, przez które przebiega szlak.

Wszystkich rowerzystów, po-
dróżujących Wschodnim Szla-
kiem Rowerowym Green Velo 
serdecznie zapraszamy do powia-
tu leżajskiego i do Muzeum.

Panie: już pora. Wielkie było lato,

Cieniom zegarów pozwól - niech się dłużą

i po obszarach pozwól hulać burzom.

Owocom każ dopełnić się, a jeśli

potrzeba, daj im ze dwa dni gorętsze.

Do dojrzałości nakłoń je i ześlij

słodycz ostatnią w ciężkie wina wnętrze.

Kto teraz domu nie ma, już go nie zdobędzie.

Kto jest samotny, ten zostanie sam.

Czuwać i czytać, listy pisać będzie

długie i po alejach – tam i sam – 

błąkać się w liści niespokojnym pędzie.

Rainer Maria Rilke

Dzień jesieni

.
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Wakacyjne sesje Rady Powiatu Leżajskiego

Na przełomie lipca i sierpnia Zarząd Powiatu Leżajskiego ob-
radował na czterech posiedzeniach, podczas których m.in. doko-
nał zmian w planach wydatków jednostek podległych Powiatowi na 
wniosek ich dyrektorów oraz kierowników, przedstawił stanowisko 
w sprawie wniosków dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat 
w sprawie zatrudniania nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019. 
Zarząd podjął również decyzję dotyczącą przyznania nagród i wy-
różnień Powiatu Leżajskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz 
osiągnięcia w działalności sportowej, a także osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania dóbr kultury 
w roku 2018, udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Licealnych w Leżajsku do podpisania umowy i wszelkich dzia-
łań związanych z realizacją projektu „Młodzież z ZSL w Leżajsku 
aktywnie podnosi swoje kompetencje” oraz uzgodnił Regulamin 
Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Zespole Szkół Tech-
nicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.

Zarząd uczestniczył również w wydarzeniach o charakterze spo-
łeczno-kulturalnym i sportowym, odbywających się na terenie po-
wiatu i poza nim, m.in. w obchodach Święta Policji, 74. rocznicy 
wybuchu powstania warszawskiego oraz 98. rocznicy bitwy pod Za-
dwórzem. Ponadto starostowie przyjmowali mieszkańców powiatu 
w sprawach różnych.

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU

10 i  25 lipca br. w  sali kon-
ferencyjnej Muzeum Ziemi 
Leżajskiej odbyły się dwie 
sesje nadzwyczajne Rady Po-
wiatu Leżajskiego.

W trakcie pierwszego posie-
dzenia radni podjęli uchwałę 
w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Powiatu na 2018 rok. 
Podczas drugiego posiedzenia 
radni przyjęli uchwały w sprawie:
u udzielenia przez Powiat Leżajski po-

mocy finansowej Gminie Nowa Sa-
rzyna ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych

u udzielenia przez Powiat Leżajski po-
mocy finansowej Gminie Grodzi-
sko Dolne ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych

u wprowadzenia zmian w budżecie Po-
wiatu na 2018 r.

29 sierpnia 2018 r. odbyła się 
LXIII sesja Rady Powiatu Le-
żajskiego.

Podczas spotkania radni wzię-
li udział w teście sprawdzającym 
urządzenia do głosowania elek-
tronicznego. Konieczność zakupu 

tego typu sprzętu nałożyła na sa-
morządy nowelizacja ustawy o sa-
morządzie. Ma to przyczynić się 
do maksymalnej transparentno-
ści głosowań, ponieważ ich wyni-
ki wyświetlane są na tablicy. We-
dług nowych zapisów posiedzenia 
sesji rady mają być także utrwala-
ne oraz transmitowane za pomo-
cą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk. Następnie nagrania 
będą udostępniane m.in. w Biule-
tynie Informacji Publicznej. Obo-
wiązek rejestracji posiedzeń rady 
pojawi się po najbliższych wybo-
rach samorządowych.

Po przyjęciu porządku obrad 
i protokołów z LX, LXI i LXII se-
sji Rady Powiatu radni przyjęli in-
formacje:
u o przebiegu wykonania planu finan-

sowego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżaj-
sku za I półrocze 2018 r.;

u o przebiegu wykonania planu finan-
sowego Muzeum Ziemi Leżajskiej za 
I półrocze 2018 r.;

u Zarządu Powiatu o przebiegu wyko-
nania budżetu Powiatu za I półrocze 
2018 r.;

u z wykonania uchwał Rady Powiatu 
Leżajskiego za I półrocze 2018 r.;
Rada Powiatu podjęła również 

następujące uchwały:
u Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 

LV/258/2018 Rady Powiatu Le-
żajskiego z dnia 28 lutego 2018 r. 
w sprawie określenia zadań z zakre-
su rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudniania osób niepełno-
sprawnych oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych prze-
znaczonych na realizację tych zadań 
w 2018 r.;

u Uchwałę w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr XXXVIII/227/09 Rady Powiatu 
Leżajskiego z dnia 25 lutego 2009 r. 
w sprawie ustalenia regulami-
nu określającego wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego, szczegółowe warunki obli-

czania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw oraz na-
gród i innych świadczeń wynikają-
cych ze stosunku pracy nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzo-
nych przez Powiat Leżajski.;

u Uchwałę w sprawie udzielenia po-
mocy rzeczowej Miastu i Gminie 
Nowa Sarzyna

u Uchwałę w sprawie zmian w wielo-
letniej prognozie finansowej Powia-
tu Leżajskiego;

u Uchwałę w sprawie wprowadze-
nia zmian w budżecie Powiatu na 
2018 r.;

u Uchwałę w sprawie zaciągnięcia zo-
bowiązania na 2019 rok na realizację 
zadania;

u Uchwałę w sprawie statutu Powiatu 
Leżajskiego.

Sprawozdania z działalnoś-
ci za I półrocze 2018 r. przedsta-
wiły komisje stałe Rady Powiatu 
Leżajskiego, natomiast starosta 
przedstawił sprawozdanie z prac 
Zarządu Powiatu w okresie mię-
dzysesyjnym.

NN

NN
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Kilka minut po 16.00 prezyden-
cki śmigłowiec wylądował na sta-
dionie Pogoni, gdzie głowę pań-
stwa, jako gospodarz, przywitał 
Burmistrz Leżajska Ireneusz Ste-
fański. Następnie prezydent udał 
się do Muzeum Ziemi Leżajskiej. 
Powitał go Starosta Leżajski Ma-
rek Śliż oraz pracownicy muzeum 
na czele z dyrektorem placówki 
Jackiem Kwiecińskim. Pierwszym 
punktem w programie prezyden-
ckiej wizyty było spotkanie z Za-
rządem Powiatu i zaproszonymi 
gośćmi, m.in.: posłami na Sejm 
RP Jerzym Paulem i Mieczysła-
wem Miazgą, Marszałkiem Wo-
jewództwa Podkarpackiego Wła-
dysławem Ortylem, Wojewodą 
Podkarpackim Ewą Leniart, Prze-
wodniczącym Zarządu Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego 
Jerzym Cyprysiem, sędzią Trybu-
nału Stanu i prof. nadzw. WSPiA 
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 

Wizyta Prezydenta RP
Andrzeja Dudy w Leżajsku

Czesławem Kłakiem, Burmist- 
rzem Leżajska Ireneuszem Ste-
fańskim oraz przedstawicielami 
duchowieństwa. 

Następnie na placu muzealnym 
prezydent złożył kwiaty przed po-
mnikami Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej 1940 r. oraz Katastrofy 

W  ramach obchodów setnej 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości na za-
proszenie Zarządu Powiatu 
Leżajskiego 11 września przy-
był do Leżajska Prezydent RP 
Andrzej Duda.
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Smoleńskiej i spotkał się z miesz-
kańcami powiatu leżajskiego.

Starosta Leżajski Marek Śliż 
dziękując prezydentowi za przy-
bycie podkreślił, że wizyta gło-
wy państwa w Leżajsku świadczy 
o tym, że małe miasta są ważne 
dla kraju.

Na wstępie przemówienia pre-
zydent wskazał na charakter swo-
jej wizyty:

 – Nie przyjechałem tu w związ-
ku z jakimś wydarzeniem, ale żeby 
z państwem porozmawiać. Tu jest 
korzeń naszej tożsamości, naszej 
mentalności. Tu polskość była pod-
czas zaborów, okupacji, najazdów 
i polskości nie dało się wyplewić. 
To zasługa wasza i waszych dziad-
ków. Tu budujecie Rzeczpospoli-
tą. (…)

Następnie odniósł się do człon-
kostwa Polski w Unii Europej-
skiej: – Uczynimy wszystko, żeby-
ście państwo mieli przekonanie, 
kiedy będą się kończyły nasze ka-
dencje (...) że ktoś wreszcie myślał 
o obywatelach, a nie tylko o swoich 
sprawach, czy jakiejś wyimagino-
wanej wspólnocie, z której dla nas 
niewiele wynika. Wspólnota jest 
potrzebna tutaj, w Polsce, dla nas – 
własna, skupiająca się na naszych 
sprawach, bo one są dla nas spra-
wami najważniejszymi; kiedy nasze 
sprawy zostaną rozwiązane, będzie-
my się zajmować sprawami euro-
pejskimi. A na razie, niech nas zo-
stawią w spokoju i pozwolą nam 
naprawić Polskę, bo to jest najważ-
niejsze.” – stwierdził.

Bezpośrednio po wystąpie-
niu mieszkańcy mogli zrobić so-
bie z głową państwa pamiątko-
we zdjęcie, wymienić uścisk dłoni 
oraz porozmawiać.

Po spotkaniu z mieszkańcami 
prezydent w towarzystwie mar-
szałka, wojewody, Zarządu Po-
wiatu, parlamentarzystów, po-
zostałych zaproszonych gości 
oraz dziennikarzy złożył wizy-
tę w Sanktuarium Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny i Klasz-
torze OO. Bernardynów w Le-
żajsku, gdzie pomodlił się przy 

ołtarzu i odwiedził m.in. zabyt-
kową sień, w której przez wiele 
lat pod warstwami farby ukryte 
było malowidło, w latach 90. przy-
padkowo odkryte przez jednego 
z zakonników. Prezydent Duda 
wpisał się również do klasztornej 
księgi pamiątkowej i spotkał się 
z zakonnikami.

NN

Fot. Jakub Magiera, Dawid Wiech
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Po uroczystym przemarszu 
kompanii honorowych i przed-
stawicieli pozostałych służb, któ-
ry wyruszył spod Miejskiego Cen-
trum Kultury do Sanktuarium, 
rozpoczęła się polowa msza świę-
ta pod przewodnictwem ks. bi-
skupa Stanisława Jamrozka, któ-

Pielgrzymka Służb Mundurowych
Województwa Podkarpackiego

i             Dożynki Powiatowe

XIX

8 września, w Święto Narodzenia Matki Bożej, do leżajskiego 
Sanktuarium Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny po 
raz dziewiętnasty przybyły formacje mundurowe z  całego 
Podkarpacia. Tegoroczna Pielgrzymka Służb Mundurowych 
Województwa Podkarpackiego i Dożynki Powiatowe w Le-
żajsku miały wyjątkowy charakter, ponieważ odbyły się 
pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

rą koncelebrowali m.in. kustosz 
Sanktuarium Zwiastowania NMP 
o. Sylwester Skirliński oraz ks. 
dziekan Marek Cisek.

W wydarzeniu wzięli udział za-
proszeni goście, wśród których 
znaleźli się: Dyrektor Gabine-
tu Politycznego Ministra Obro-
ny Narodowej Łukasz Kudlicki, 
Marszałek Województwa Pod-
karpackiego Władysław Ortyl, 
który również objął swoim pa-
tronatem uroczystość, senator 
RP Janina Sagatowska posło-
wie na Sejm RP: Krystyna Wrób-
lewska, Jerzy Paul i Mieczysław 
Miazga, Członek Zarządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego Sta-
nisław Kruczek, radni Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego: 
Stanisław Bartnik i Marek Ordy-
czyński, Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Wicestarosta Leżajski Zdzi-
sław Leśko, Członek Zarządu Po-
wiatu Leżajskiego Lucjan Czen-
czek, wójtowie i burmistrzowie, 
komendanci policji i straży po-
żarnej z terenu województwa oraz 
dowódcy pozostałych służb mun-
durowych, samorządowcy, rad-
ni powiatowi i gminni, dyrektorzy 
instytucji powiatowych, gminnych 
i szkół, kierownicy jednostek, 
przedsiębiorcy, przedstawiciele 
duchowieństwa oraz organizacji 

XIX
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społecznych, a także pielgrzymi 
przybywający w tym dniu do sank-
tuarium. Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwała policja oraz 
członkowie Jednostki Strzeleckiej 
nr 2035 i ratownicy medyczni ze 
Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego w Leżajsku. Gospodarzem 
tegorocznych Dożynek Powiato-
wych była gmina Miasto Leżajsk, 
reprezentowana przez Burmi-
strza Leżajska Ireneusza Stefań-
skiego. Posługę liturgiczną mszy 
św. pełnił Bieszczadzki Oddział 
Straży Granicznej, zaś o oprawę 
muzyczną zadbała Orkiestra Woj-
skowa z Lublina. Akcentami pod-
kreślającymi wagę i nadzwyczajny 
charakter celebrowanego wyda-
rzenia były: odnowienie Aktu Za-
wierzenia Służb Mundurowych 
Matce Boskiej Leżajskiej, który 
odczytał Dowódca 3 Podkarpa-
ckiej Brygady Obrony Terytorial-
nej płk Dariusz Słota oraz Mod-
litwa Rolnika do Matki Bożej 
Leżajskiej odczytana przez Staro-
stę Dożynek Alfreda Pelca.

Tradycyjnie w trakcie nabożeń-
stwa biskup poświęcił przyniesio-
ne wieńce dożynkowe, a przed-
stawiciele poszczególnych służb 
mundurowych, instytucji samo-
rządowych oraz gmin złożyli sym-
boliczne dary jako wyraz wdzięcz-

ności Matce Bożej Leżajskiej za 
okazane łaski. Po mszy św. uczest-
nicy peregrynacji udali się na cie-
pły posiłek przy Domu Pielgrzy-
ma. O przygotowanie grochówki 
zadbała Komenda Powiatowej 
Straży Pożarnej w Leżajsku.

Fot. Wacław Padowski, Dawid WiechNN

Organizatorzy pragną wyrazić ser-
deczne podziękowania sponsorom: 
Zakładowi Mięsnemu Smak-Gór-
no, ZPOW Orzech i Piekarni Mi-
chał Garbacz Bernadeta Kuźniar 
oraz Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej, Jednostce Strzeleckiej 
nr 2035 z Leżajska, harcerzom 
z Komendy Hufca Leżajsk, Spe-
cjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wy-
chowawczemu, Miejskiemu Zakła-
dowi Komunalnemu w Leżajsku, 
gminnym i miejskim ośrodkom kul-
tury, Zespołowi Szkół Licealnych 
w Leżajsku, Zespołowi Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku, leżajskie-
mu szpitalowi, a także wszystkim 
tym, bez których wsparcia, życz-
liwości i pomocy organizacja tak 
dużego przedsięwzięcia nie była-
by możliwa.
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8  września to już nie tylko 
data zarezerwowana dla or-
ganizowanej przez Powiat 
Leżajski Pielgrzymki Służb 
Mundurowych, ponieważ 
tego dnia oficjalnie otwarto 
most w  Rzuchowie na rzece 
San – przeprawę o znaczeniu 
strategicznym.

Oficjalne otwarcie obiektu od-
było się z udziałem zaproszonych 
gości: Szefa Gabinetu Polityczne-
go Ministra Obrony Narodowej 
Łukasza Kudlickiego, Wojewody 
Podkarpackiego Ewy Leniart, po-
słów na Sejm RP Krystyny Wrób-
lewskiej, Jerzego Paula i Mieczy-
sława Miazgi, Członka Zarządu 
Województwa Podkarpackie-
go Stanisława Kruczka, Starosty 
Leżajskiego Marka Śliża, Wice-
starosty Leżajskiego Zdzisława 
Leśki, Członka Zarządu Powia-
tu Leżajskiego Lucjana Czencz-
ka, Burmistrza Leżajska Ire-
neusza Stefańskiego, radnego 
Sejmiku Województwa Podkar-
packiego Marka Ordyczyńskie-
go, radnych powiatowych na 
czele z przewodniczącą Danu-
tą Pinderską i wiceprzewodni-
czącymi: Mieczysławem Tołpą 
i Franciszkiem Krajewskim, ko-
mendantów powiatowych poli-
cji i straży pożarnej: kierowników 
jednostek organizacyjnych powia-
tu, przedstawicieli firm: BANI-
MEX i AZI-BUD, które wykona-
ły prace budowlane, dyrektorów 
instytucji powiatowych, kustosza 
Sanktuarium ZNMP o. Sylwestra 
Skirlińskiego, ks. dziekana Marka 
Ciska, który dokonał poświęcenia 
mostu, proboszcza Piskorowic ks. 
Mariusza Kilara, proboszcza se-
niora ks. Wincentego Skrobacza 

Most w Rzuchowie oficjalnie otwarty

oraz sołtysów wsi: Rzuchów, Pi-
skorowice i Wierzawice. W wy-
darzeniu wzięli udział również 
mieszkańcy Rzuchowa.

Nadchodząca burza nie prze-
szkodziła w uroczystym przecię-
ciu wstęgi, którego dokonali: Szef 
Gabinetu Politycznego Ministra 
Obrony Narodowej Łukasz Kud-
licki, Wojewoda Podkarpacki 
Ewa Leniart, posłowie na sejm 
RP: Krystyna Wróblewska, Jerzy 
Paul i Mieczysław Miazga, Czło-
nek Zarządu Województwa Pod-
karpackiego Stanisław Kruczek, 
Zarząd Powiatu Leżajskiego, ks. 
dziekan Marek Cisek, przedsta-
wiciel firmy BANIMEX oraz soł-
tys wsi Rzuchów Teresa Kokosz-
ka. Następnie zaproszeni goście 
udali się na teren remizy OSP 
w Rzuchowie, gdzie kontynuowa-
no uroczystość. Podczas spotka-
nia głos zabrał m.in. Łukasz Kud-
licki, Szef Gabinetu Politycznego 
Ministra Obrony Narodowej Ma-

riusza Błaszczaka, który podkre-
ślił, że zrealizowanie tak dużej 
inwestycji nie byłoby możliwe, 
gdyby nie bardzo dobra współ-
praca Zarządu Powiatu z Mini-
sterstwem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, którym w mo-
mencie podjęcia decyzji o przebu-
dowie mostu zarządzał Mariusz 
Błaszczak. Głos zabrali również: 
Wojewoda Podkarpacki Ewa Le-
niart i Członek Zarządu Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego 
Stanisław Kruczek.

Most w Rzuchowie wymagał 
remontu od dawna. Jego pogar-

szający się stan spowodował, że 
kilka lat temu wprowadzono na 
nim ruch wahadłowy oraz za-
kaz wjazdu pojazdów o wadze 
przekraczającej 3,5 tony. Decy-
zję o przebudowie mostu podjął 
obecny Zarządu Powiatu Leżaj-
skiego, dla którego najważniej-
szym celem od początku kadencji 
było zabezpieczenie w budżecie 
Powiatu niezbędnego wkładu fi-
nansowego oraz zdobycie dodat-
kowych środków finansowych na 
przebudowę obiektu.

.

Fot. Wacław Padowski

Kwota dotacji otrzymanej z MSWiA
za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego

– 7.616.734 zł.
Wkład własny Powiatu Leżajskiego

– 3.589.265.01 zł.
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Zakończono przebudowę 
drogi powiatowej nr 1084R 
(Nowy Kamień) gr. pow. – Łę-
townia – Sarzyna łączącej po-
wiat leżajski z  drogą S19, któ-
ra jest fragmentem trasy „Via 
Carpatia”. Po wybudowaniu wę-
zła drogowego w Nowym Kamie-
niu, które ma nastąpić za oko-
ło 3 lata, droga nr 1084R stanie 
się oknem na południową i pół-
nocną Europę. O istotności 
tego przedsięwzięcia wspomniał 
również Prezydent RP Andrzej 
Duda podczas wizyty w Leżaj-
sku 11 września. Droga w wyni-
ku przebudowy uzyskała klasę 
techniczną Z (zbiorczą) z klasy 
L (lokalnej), co rozwiało wątpli-
wości Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad dotyczą-
ce zasadności włączenia dro-
gi 1084R przez węzeł drogowy 
do drogi S19. Zadanie zrealizo-
wano w systemie „Zaprojektuj 
i zbuduj”, zaś inwestycja w 85% 
dofinansowana została z RPO. 
Pozostałą kwotę pokryły propor-
cjonalnie Powiat Leżajski oraz 
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna. 
Całkowita wartość inwestycji to 
7 437 266,73 zł.

W  trakcie przebudowy jest 
most w  ciągu drogi powiato-
wej nr 1249R Brzyska Wola – 
Dąbrowica – przez rzekę Zło-
ta. Wartość zadania, to ok. 
1 660 000 zł. Na realizację tej in-

Co nowego 
w inwestycjach?

Niedługo w kalendarzu zago-
ści jesień, więc część inwesty-
cji realizowanych przez Po-
wiat Leżajski dobiegła końca.

westycji Powiat uzyskał dofinan-
sowanie z Ministerstwa Infra-
struktury w kwocie 1 089 718 zł. 
Planowane zakończenie robót, 
to listopad 2018 r.

Trwa również przebudowa 
odcinka drogi powiatowej nr 
1259R Gniewczyna-Giedlaro-
wa z remontem mostu na rze- 
ce Leszczynka i  przebudową 
skrzyżowania z drogą powiato-
wą nr 1266R Biedaczów – Gro-
dzisko Górne. Skrzyżowanie zo-
stanie zastąpione przez rondo. 
Przewidywana wartość inwesty-
cji, to 1 545 000 zł. Zadanie zo-
stało dofinansowane w ramach 
Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjno-
ści Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogo-

wej w kwocie 738 051 zł. Pomoc 
finansowa z Gminy Grodzisko 
Dolne wyniosła 370 000 zł, nato-
miast wkład Powiat Leżajskiego 
to kwota 436 049 zł.

Zakończono także prace zwią- 
zane z nadbudową budynku B 
Starostwa Powiatowego w  Le-
żajsku. Dodatkowa kondygna-
cja jest odpowiedzią na potrze-
by uczniów szkół prowadzonych 
przez Powiat Leżajski. Starania 
dyrektorów Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Zespołu Szkół Lice-
alnych o podniesienie jakości 
kształcenia przynoszą efekty, po-
nieważ coraz więcej uczniów wy-
biera naukę w obu placówkach, 
więc koniecznością stało się roz-
budowanie bazy internatowej.  
6 września decyzją Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlane-
go nową bazę oddano do użytko-
wania. Ponadto wyremontowano 
elewację całego budynku. War-
tość zadania to 3 019 812,07 zł, 
a sfinansowane zostało w całości 
ze środków własnych Powiatu. 

Wśród inwestycji zaplano-
wanych przed końcem roku 
znalazła się także przebudo-
wa podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych. Wartość zadania 
to 70 000 zł. Na jego realizację 
uzyskano dofinansowanie z Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
w kwocie 29 536,42 zł. Pozostała 
kwota, to środki własne Powiatu. 
Wykonawca przebudowy zosta-
nie wyłoniony poprzez zapytanie 
ofertowe.

 Droga powiatowa nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna po przebudowie

Budynek B Starostwa Powiatowego w Leżajsku po nadbudowie

.
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Trening czyni mistrza
Zanim idea mieszkań treningowych stała się w Polsce po-
pularna, nowosarzyńskie Stowarzyszenie „Dobry Dom” 
działające na rzecz osób niepełnosprawnych podjęło decyzję  
o stworzeniu Centrum Samodzielnego Życia, czyli systemu 
pomocy, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami mo-
głyby uczyć się – jak sama nazwa wskazuje – samodzielnie 
o siebie zadbać i radzić sobie z rutynowymi czynnościami. 
Pierwsze, w pełni wyposażone mieszkanie składające się z po-
koju, kuchni i łazienki powstało w 2009 r. w Woli Zarczyckiej.

treningowych w Woli Zarczyckiej 
i Nowej Sarzynie. 

– Pomysł na mieszkania trenin-
gowe pojawił się już dawno temu 
– mówi Marek Piechuta, prezes 
Stowarzyszenia. – Widzieliśmy 
jak wielu niepełnosprawnych trafia 
do domów opieki po śmierci swo-
ich opiekunów, co – zwłaszcza dla 
młodych ludzi – nie jest dobre, bo 
mają oni w sobie jeszcze duży po-
tencjał. Absolutnie nie umniejszam 
domom opieki, bo dziś świadczą 
pomoc na naprawdę dobrym po-
ziomie, ale jest ona ukierunkowana 
głównie na osoby starsze. W mo-
mencie kiedy trafia tam młody 
człowiek, trochę się uwstecznia, bo 
otoczenie nie jest zbyt motywują-
ce dla jego rozwoju. Warto podkre-
ślić, że w naszej działalności trenin-
gowej nie chcemy tworzyć naszym 
podopiecznym sztucznych warun-
ków. Podczas pobytu w mieszka-
niach treningowych muszą reali-
zować swój zwyczajowy program 
dnia, czyli np. uczestniczyć w war-
sztatach terapii zajęciowej czy zaję-
ciach w środowiskowych domach 

samopomocy. Priorytetem jest by-
cie samodzielnym.

Lokale treningowe składają się 
z dwuosobowego pokoju i łazien-
ki. Kuchnia oraz pokój rekreacyj-
no-szkoleniowy to pomieszczenia 
wspólne dla wszystkich uczestni-
ków, którzy odbywają w danym 
czasie treningi.

Podczas pobytu w mieszka-
niach ich rezydenci pod okiem 
opiekunów biorą udział w trenin-
gach mających na celu wykształ-
cenie umiejętności niezbędnych 
do funkcjonowania w warunkach 
dnia codziennego. Trening ku-
linarny obejmuje: samodzielne 
obsługiwanie się przy stole, przy-
gotowywanie posiłków oraz na-
krywanie do stołu, doskonalenie 
umiejętności kulinarnych, wpro-
wadzanie nowych dań do menu 
i naukę ich przyrządzania, wypra-
cowanie nawyku zdrowego odży-
wiania i sprawdzania dat ważno-
ści produktów oraz ich składu. 

W ramach treningu finansowe-
go uczestnicy projektu utrwala-
ją umiejętności gospodarowania 
własnymi środkami finansowymi, 
uczą się orientacji w cenach pod-
stawowych produktów, nabywa-
ją umiejętności planowania za-
kupów i wydatków oraz kształtują 
nawyk sprawdzania poprawności 
wystawianych faktur. Mieszkań-
cy odbywają również treningi na 
obszarze aktywizacji społecznej. 
Aktywizacja społeczna to umie-
jętność zaspakajania własnych 
potrzeb, ciągłe poszerzanie re-
pertuaru zachowań samoobsługo-
wych, realizowanie obowiązków 
związanych z pobytem w mieszka-
niu treningowym, trening organi-
zacji czasu wolnego (np. gry plan-
szowe): doskonalenie procesów 
poznawczych np. koncentracji 
uwagi, wzmacnianie komunikacji, 
budowanie relacji społecznych, 
trening umiejętności doprowa-
dzania zadania do końca, wzmac-
nianie poczucia sprawczości, 
kształtowanie umiejętności zdro-
wej rywalizacji. W ramach akty-
wizacji mieszkańcy są również 
zachęcani do aktywnego trybu ży-
cia oraz nabywania pozytywnych 
wzorców spędzania czasu wolne-
go, poznają nowe możliwości in-
tegrowania się w grupie i społecz-
ności lokalnej, rozwijają własne 
zainteresowania. Kształtują po-
zytywne relacje, uczą poprawnej 
prezentacji siebie jako osoby nie-
pełnosprawnej i przełamywania 
barier międzyludzkich. Ponad-
to nabywają umiejętności odpo-
wiedniego zachowania się miej-
scu publicznym takich jak kino, 
filharmonia, restauracja czy też 
ośrodki rekreacyjno-sportowe. 
Treningi te pozytywnie wpływają 
na poprawę stanu emocjonalnego 
osób z niepełnosprawnością oraz 
niwelują napięcia i stany lękowe.

NN

Stowarzyszenie od dawna przy-
mierzało się do uruchomienia 
większej ilości mieszkań trenin-
gowych, ale problemem była baza 
lokalowa. Z pomocą przyszedł 
Zarząd Powiatu Leżajskiego, któ-
ry w ubiegłym roku przekazał sto-
warzyszeniu pomieszczenia po 
nieistniejącej już szkole w Nowej 
Sarzynie. 

Dzięki temu stowarzyszenie 
mogło przystąpić do realizacji 
projektu „Trening czyni mistrza” 
realizowanego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską. 
Uczestnikami przedsięwzięcia są 
niepełnosprawni z powiatów: le-
żajskiego, niżańskiego, przewor-
skiego i kolbuszowskiego. Miesz-
kaniami kierują Maria Horoszko 
i Janina Gnatek. Znakomite efek-
ty treningów i duże zainteresowa-
nie programem wskazują na to, 
że zapotrzebowanie na taką for-
mę rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych jest bardzo duże, dla-
tego stowarzyszenie dokłada 
starań, aby projekt zachował cią-
głość. W jego ramach utworzono 
18 miejsc pobytu w mieszkaniach 
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Na  gastronomicznej mapie  Leżajska  pojawiła  się  nowa  ka-
wiarnia. Nie  jest  to  jednak zwykła kawiarnia,  lecz miejsce, 
które ze względu na przestrzeń, w jakiej jest ulokowane, kli-
matyczny wystrój i cel działalności, ma szansę stać się jedną 
z wizytówek miasta.

Pomysłodawcą i twórcą „Po-
czekalni” – bo tak nazywa się 
nowy lokal – jest nowosarzyńskie 
Stowarzyszenie „Dobry Dom”. 
Kawiarnia jest owocem projek-
tu „Poczekalnia – czas na aktyw-
ność”, którego celem jest aktywi-
zacja społeczno-zawodowa osób 
zagrożonych ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym. Projekt 
rozszerzył działalności Zakładu 
Aktywności Zawodowej o ga-
stronomię – utworzenie i prowa-
dzenie lokalu gastronomiczne-
go w Leżajsku wraz z dodatkową 
kuchnią w Nowej Sarzynie. W ra-
mach projektu zatrudnienie 
w ZAZ-ie znalazło dwadzieścia 
niepełnosprawnych osób z powia-
tów: leżajskiego, przeworskiego, 
kolbuszowskiego i niżańskiego. 

„Kolejowy” i nieco industrial-
ny wystrój kawiarni idealnie ko-
responduje z atmosferą zabytko-

wego dworca. Wnętrze zostało 
zaprojektowane przez architektkę 
wnętrz Kaję Szydłowską. W ofer-
cie kawiarni znajduje się m.in. wy-
śmienita włoska kawa oraz domo-
wej roboty wypieki, dzięki którym 
„Poczekalnia” z pewnością zyska 
spore grono stałych klientów.

Kawiarnia stanowi przede 
wszystkim pomost między świa-
tem osób z niepełnosprawnościa-
mi, a światem pełnosprawnych 
i z tego względu jest też w pew-
nym sensie eksperymentem spo-
łecznym. W interesie pełnospraw-
nej części społeczeństwa powinno 
leżeć to, aby się powiódł.

Celem konkursu, organizowa-
nego przez Studium Prawa Euro-
pejskiego, było rozwijanie wśród 
dzieci i młodzieży postawy zaanga-
żowania na rzecz potrzebujących 
pomocy, otwartości i wrażliwości 
na potrzeby innych, kształtowanie 
postaw altruistycznych, dostarcza-
nie alternatywnych form spędza-
nia wolnego czasu.

Dzięki pracy i ogromnemu za- 
angażowaniu wolontariuszy i opie- 
kunów udało się wywiązać ze 
wszystkich zadań. Po zrealizo-
waniu każdego zadania należało 
przesłać odpowiednie dokumen-
ty potwierdzające jego wykonanie 
oraz sprawozdanie. Wykonane 
przez klub zadania zostały oce-
nione maksymalną liczbą punk-
tów.

Szkolny Klub Wolontariatu 
ZST dziękuje wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do zdobycia certyfikatu. 

Dorota Dąbek
Małgorzata Jakubowska

Szkolny Klub Wolontariatu ZST z certyfikatem

Fot. SKW

Od grudnia 2017 r. do maja 
2018 r. Szkolny Klub Wolon-
tariatu Zespołu Szkół Tech-
nicznych w  Leżajsku uczest-
niczył w  Ogólnopolskim 
Konkursie na prężnie działa-
jący SKW.

Konkurs obejmował następujące zadania:

v Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej 
pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”? 

v Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – 
zorganizowanie apelu, przedstawienia teatral-
nego, wykonanie plakatu. 

v Przeprowadzenie szkolnego konkursu pla-
stycznego nt. „Pomocna dłoń”. 

v	Przygotowanie i przeprowadzenie akcji chary-
tatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej 
formie i na wybrany cel. 

v Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szko-
le, według własnego pomysłu – wyróżnienie 
uczniów najbardziej zaangażowanych w wo-
lontariat. 

v Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję cha-
rytatywną o zasięgu ogólnopolskim

v Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu 
na przygotowanie opowiadań/wierszy na te-
mat: „Pomaganie jest fajne!”. 

v Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez 
pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat 
ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwra-
cając uwagę na rolę wolontariatu i chęć poma-
gania. 

v Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz 
uczniów w szkole ,np. „Poczytaj mi kolego”, 
pomoc w nauce, podczas dyżurów na prze-
rwach, itp.

v Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniow-
skiej na temat: „Czy warto pomagać”? Jak oce-
niasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powi-
nien się jeszcze zajmować i komu pomagać? 

Kawiarnia z misją

NN



KURIER POWIATOWY n nr 9/2018 (166)12

POWIAT

Co roku do Zadwórza, niepo-
zornej wsi oddalonej o kilkadzie-
siąt kilometrów od Lwowa, przy-
bywają delegacje reprezentantów 
polskich instytucji państwowych, 
szkół i stowarzyszeń, aby od-
dać hołd ochotnikom poległym 
w obronie Lwowa podczas wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 r. Na 
kilka godzin dwudziestometrowy 
kurhan usypany w Zadwórzu je-
sienią 1920 r. na rozkaz Dowódz-
twa Małopolskich Oddziałów 
Armii Ochotniczych, staje się 
symbolicznym wehikułem czasu, 
który przenosi przybyłych do pa-
miętnego 17 sierpnia 1920 r., kie-
dy to na zadwórzańskich łąkach 
330 młodych ludzi postanowiło 
stawić czoło bolszewickiej Pierw-
szej Konnej Armii Siemiona Bu-

dionnego i opóźnić tym samym 
podejście wojsk bolszewickich do 
Lwowa. Zaciekła obrona miasta, 
okupiona życiem 318 członków 
polskiego oddziału, przyniosła 
upragniony sukces i zyskała mia-
no jednej z najbardziej heroicz-
nych bitew w historii.

Wśród uczestników rocznico-
wych obchodów, którzy 21 sierp-
nia przybyli do Zadwórza znaleź-
li m. in.: poseł na Sejm RP Anna 
Czerwińska, przewodnicząca Par-
lamentarnego Zespołu ds. We-
teranów, Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, szef Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Jan Ka-
sprzyk, przedstawiciele Samorzą-
du Województwa Podkarpackie-
go: Członek Zarządu Piotr Pilch 

Tegoroczne obchody rocznicy 
bitwy pod Zadwórzem nie-
wątpliwie należały do wyjąt- 
kowych, ponieważ przypad-
ły na rok, w którym obcho-
dzimy Stulecie Odzyskania 
Niepodległości Polski. 
Z  tego względu uroczystości 
miały charakter państwowy. 
Po raz pierwszy udział w nich 
wzięło Wojsko Polskie, które 
reprezentowała Kompania 
Honorowa.

98. rocznica bitwy pod Zadwórzem
w roku Stulecia Odzyskania Niepodległości

oraz radny Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego Stanisław 
Bartnik, ambasador Rzeczypo-
spolitej na Ukrainie Jan Piekło, 
prezes Instytutu Pamięci Naro-
dowej Jarosław Szarek, Polacy 
ze Lwowa i innych miast Ukrai-
ny, Zadwórzański Rajd Rowero-
wy oraz żołnierze 1 Warszawskiej 
Brygady Pancernej im. Tadeu-
sza Kościuszki. Ziemię Leżajską 
reprezentowali: Starosta Leżaj-
ski Marek Śliż, Członek Zarzą-
du Powiatu Leżajskiego Lucjan 
Czenczek, Burmistrz Leżajska 
Ireneusz Stefański, członkowie 
Towarzystwa Miłośników Lwo-
wa i Kresów Wschodnich, strzel-
cy z Jednostki Strzeleckiej 2035 
z Leżajska, a także leżajscy har-
cerze.

Turniej Botball 2018 odbywał 
się w Indian Wells w Kalifornii 
(USA). W finale startowała dru-
żyna w składzie: Król Sebastian, 
Szczęch Kamil, Kulpa Bartło-
miej oraz Danak Paweł – Turniej 
Botball; Joniec Mateusz – Tur-
niej Aerial. Opiekunem drużyny 
był Roman Matuszek.

Przedstawiciele koła robotyki 
ZS w Grodzisku Górnym swoi-
mi wynikami w turnieju potwier-
dzili miejsce szkoły w światowej 

czołówce szkół, które w sposób 
szczególny zajmują się naucza-
niem programowania i robo- 
tyki.

Reprezentanci koła otrzyma-
li wyróżnienie „Outstanding Use 
of Sensors” – nagrodę sędziów za 
znakomite wykorzystanie senso-
rów w konstrukcji i programowa-
niu robota. W Indian Wells zajęli 
w ogólnej klasyfikacji 19. miejsce 
w Finałach Światowych (na 61 
drużyn z całego świata).

Start w finale światowym był 
możliwy dzięki doskonałej po-
stawie w Eliminacjach Europej-
skich ECER 2018, które odby-
wały się w Qawra na Malcie od 
16 do 20 kwietnia. W zawodach 
tych drużyna zajęła odpowied-
nio: III miejsce w ogólnej kla-
syfikacji, II miejsce w Double 
Eliminations, IV miejsce w kon-
kurencji Seeding Rounds, zdoby-
wając również Nagrodę Sędziów 
„Judge’s Choice”.

Członkowie drużyny prag-
ną serdecznie podziękować 
Premierowi Mateuszowi Mo-
rawieckiemu za wsparcie 
w trakcie Finałów Światowych 
Turnieju Robotyki „Bot-
ball 2018” oraz Konferencji 
„GCER 2018”. Serdecznie 
podziękowania za umożli-
wienie startu w Finale Świa-
towym Turnieju Robotyki 
„Botball 2018” oraz udziału 
w Konferencji „GCER 2018” 
kierują również do: Fundacji 
„ORLEN – DAR SERCA” 
oraz PGE Obrót S. A. w Rze-
szowie, Wójta Gminy Gro-
dzisko Dolne Jacka Chmu-
ry, Marszałka Województwa 
Podkarpackiego Władysła-
wa Ortyla, Polenergia Elek-
trociepłownia Nowa Sarzyna 
Sp. z o.o. oraz Firmie G2A.
COM Sp. z.o.o.

Adepci robotyki z Grodziska Górnego
w finałach światowych „BOTBALL 2018”

Reprezentanci Koła Robotyki z Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym w dniach 25-29 lipca po 
raz piąty z rzędu startowali w Światowym Finale Budowy i Programowania Autonomicz-
nych Robotów Mobilnych Botball.

RM

Złożenie wieńców u stóp za-
dwórzańskiego krzyża przez 
uczestników wydarzenia poprze-
dziła msza święta, której prze-
wodniczył ks. Jan Stachura MS 
z Buska na Ukrainie. Podczas na-
bożeństwa odczytano listy Mar-
szałka Sejmu Marka Kuchcińskie-
go i Ministra Obrony Narodowej 
Mariusza Błaszczaka. Przed uro-
czystościami w Zadwórzu złożo-
no również wiązanki na Cmenta-
rzu Orląt Lwowskich.

NN

Fot.www.sejmik-podkarpackie.pl
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OŚWIATA – z życia szkół

Malta to idealne miejsce na do-
skonalenie języka angielskiego, 
gdyż jako wieloletnia kolonia za-
morska Wielkiej Brytanii do dziś 
zachowała ślady brytyjskich rzą-
dów takie jak lewostronny ruch 
uliczny, czerwone budki telefo-
niczne i pocztowe, system szkol-
nictwa a przede wszystkim język 
angielski, jako język urzędowy.

Uczniowie doskonalili swoje 
umiejętności językowe na zaję-
ciach z native speakerem w szko-
le językowej, podczas zwiedzania 
z anglojęzycznym przewodnikiem, 
w czasie rozmów z rówieśnika-
mi z różnych stron świata, a tak-
że z rodziną goszczącą podczas 
wspólnych śniadań i obiadokola-
cji oraz różnych sytuacji komuni-
kacyjnych każdego dnia.

Zespół Szkół Licealnych w LeżajskuZespół Szkół
Licealnych

im. Bolesława 
Chrobrego
w Leżajsku Warsztaty języka angielskiego 

na MalcieOd 31 maja do 6 czerwca gru-
pa uczniów Zespołu Szkół 
Licealnych im. B. Chrobre-
go w  Leżajsku wyjechała na 
warsztaty języka angielskie-
go na Maltę, wysepkę w  ba-
senie Morza Śródziemnego, 
gdzie szlifowała swoje umie-
jętności językowe metodą 
imersji, czyli zanurzenia w ję- 
zyku.

W czasie wolnym ucznio-
wie zwiedzali największe mia-
sta wyspy takie jak obecną sto-
licę Vallettę, która ze swoimi 
320 zabytkami została wpisana 
na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO oraz dawną stolicę 
Mdinę, średniowieczne miasto 
z wąskimi uliczkami, położone na 
wzgórzu, skąd roztacza się sze-
roki widok na wyspę. Podziwiali 
również urokliwe zatoczki z tur-
kusową, krystalicznie czystą wodą 
i luksusowymi jachtami, łodziami 
i motorówkami.

Malta zachwyca śródziemno-
morskim klimatem i z 300 dniami 
słonecznymi rocznie oferuje iście 
rajską pogodę oraz fantastyczne 
plaże, które również w wolnym 
czasie odwiedzili uczniowie. Do-
datkową atrakcją był rejs po zato-
kach Valletty oraz rejs na sąsied-
nią wyspę Comino, a także kąpiel 
i plażowanie na słynnej, malowni-
czej Blue Lagoon, której krysta-
licznie czyste, turkusowe wody, 
bogate w faunę morską uczyniły 
ją jedną z najważniejszych atrak-
cji turystycznych Malty.

Pobyt na tej malowniczej wy-
spie to gwarancja niezapomnia-
nych wrażeń.

A tak pobyt wspominają uczniowie:

Naszą długo wyczekiwaną po-
dróż na Maltę rozpoczęliśmy 

30 maja i przez kolejne 7 dni łą-
czyliśmy naukę języka angielskiego 
w renomowanej maltańskiej szko-
le językowej IELS ze zwiedzaniem. 
Dodatkowo, mieszkanie u rodzin 
maltańskich dało nam niesamowi-
tą okazję do ćwiczenia języka an-
gielskiego w praktyce oraz do po-
znania codziennego życia lokalnej 
ludności. Ponadto zrozumieliśmy, 
że wyspa nie bez przyczyny nazywa-
na jest kwintesencją wakacyjnego 
raju. Każdego dnia Malta zachwy-
cała nas pięknem krajobrazów, cu-
downą pogodą oraz bogactwem hi-
storii i kultury. Wyjazd na warsztaty 
językowe na Maltę był niesamowi-
tą przygodą, a zarazem doskona-
łą okazją do wypróbowania swoich 
umiejętności językowych. 

(Sylwia S.)

Malta jest dla mnie pięknym 
wspomnieniem. Bardzo się 

cieszę, że mogłam uczestniczyć w tej 
niesamowitej przygodzie i poznać 
tak niezwykłe miejsce. Każdy dzień 
na Malcie był dla mnie jak pierw-
szy. Cały czas na nowo odkrywałam 
te uliczki, zabytki i historię. Nie za-
pomnę nigdy tych wspaniałych wi-
doków, nowych przyjaciół oraz do-
świadczenia jakie tam zdobyłam.

Sylwia K.

Bogusława Kotwica
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

W klasie czwartej, uczniowie 
klas technikum mechatronicz-
nego realizują zajęcia praktycz-
ne z obsługi i programowania ro-
botów przemysłowych Kawasaki. 
Po ukończonym kursie zdają eg-
zamin z robotyki na platformie 
internetowej fi rmy Astor z Kra-
kowa. W ten sposób otrzymu-
ją uprawnienia z zakresu obsługi 
i programowania robotów. Sam 
program jest innowacyjny i daje 
młodzieży duże możliwości zdo-
bycia pracy w nowoczesnym zro-
botyzowanym przemyśle 4.0.

Młodzież zdobywa umiejętno-
ści w nowoczesnej pracowni robo-
tyki, w której znajdują się roboty 
przemysłowe: Kawasaki serii R, 
robot Epson serii T 3 – najnow-
szy model robota o kinematyce 
SCARA oraz robot współpracu-
jący z ludźmi: UR3 fi rmy Univer-
sal Robots.

ZST uczy 
programować 

roboty

Są one najnowszymi osiąg-
nięciami technologicznymi z za-
kresu robotyki przemysłowej. 
Uczniowie wraz z nauczycie-
lem robotyki Robertem Maru-
szakiem na bieżąco rozbudowują 
otoczenie pracy robotów. W bie-
żącym roku szkolnym roboty zo-

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku jest od kilku lat pre-
kursorem nauczania robotyki na poziomie szkoły ponad-
gimnazjalnej.

staną zintegrowane z serwonapę-
dami, uruchomiona zostanie sieć 
przemysłowa MODBUS oraz za-
projektowana wizualizacja pra-

cy robotów w środowisku Wan-
derare.

Kolejnym elementem będzie 
integracja systemu analizy wizyj-
nej. W ten sposób powstaną syste-
my zrobotyzowane dorównujące 
wyzwaniom rewolucji przemysło-
wej 4.0.

Ważnym elementem rozwija-
jącym robotykę w ZST jest uru-
chomienie zajęć pozalekcyj-
nych z programowania robotów 
dla młodzieży szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Zajęcia 
będą odbywały się w każdą so-
botę o godzinie 10.00 w pracow-
ni mechatroniki ZST w Leżajsku. 
Placówka chce zapoznać uczniów 
ze światem robotyki, stworzyć im 
odpowiednie warunki do rozwo-
ju i realizacji swoich pasji oraz za-
interesowań. Specjalnie do tego 
celu zakupiła OZOBOTY, czy-
li małe roboty, które wprowadzą 
ucznia w świat programowania 
i logicznego myślenia.

W miarę rozwoju i zaintereso-
wania uczniów robotyką szkoła 
stworzy możliwość zaprojektowa-
nia i zbudowania własnego robo-
ta. Docelowo chce uczyć najmłod-
szych uczniów programowania na 
rzeczywistych robotach przemy-
słowych.

ZST zaprasza wszystkich, któ-
rzy pasjonują się nowoczesną 
techniką.

Realizując ten program szko-
ła chce pokazać, że programowa-
nia można uczyć odpowiedzial-
nie, włączając je do codziennych 
zajęć uczniów.

Robert Maruszak
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Ignacego Paderewskiego droga do wolności

W czasie wakacji Franciszkań-
ski Ośrodek Kultury zorganizo-
wał trzy turnusy Półkolonii ze 
Świętymi. Cóż to takiego było? 
Najkrócej rzecz ujmując: rados-
ny i twórczy czas poznawania 
świata wokół nas przez pryzmat 
świętych. Każdy dzień Półkolonii 
ze Świętymi ich uczestnicy zaczy-
nali mszą świętą, której patrono-
wali święci: Franciszek, Brat Al-

bert, Klara, Rita, Pier Giorgio 
Frasatti.

W każdym turnusie brało 
udział ponad 40 dzieci, które pod 
opieką wychowawców i animato-
rów przeżywały tydzień pełen roz-
maitych zajęć. Wyprawa do ZOO 
w Zamościu, fabryki czekolady 
w Rzeszowie, czy Szkółki Roślin 
Ozdobnych „Dąbek” z Giedla-
rowej – to tylko niektóre atrak-

cje. Oprócz tego, wyjścia na basen 
i mnóstwo ciekawych warsztatów 
tematycznych: kulinarnych, mu-
zycznych i artystycznych.

Wraz z początkiem września 
ruszyła już 5. edycja Akademii 
Odkrywcy, czyli cyklu spotkań, 
podczas których dzieci mogą od-
kryć swoje talenty i pasje. Zaję-
cia rozpoczęło w niej prawie 100 
dzieci.

W tym roku nowością jest tak-
że Akademia Baletu, która po-
wstała przy FOK. Na pierwszych 
zajęciach pojawiło się blisko 70 
dzieci.

Organizatorzy dziękują dzie-
ciom, rodzicom, wychowawcom 
i animatorom wszystkim tym, 
którzy pomogli w organizacji 
Półkolonii ze Świętymi.

o. Bartymeusz Kędzior

W wykładzie licznie wzię-
ła udział młodzież z Zespołu 
Szkół Licealnych oraz Zespo-
łu Szkół Technicznych w Leżaj-
sku. Po zakończonym wykładzie 
uczniowie wykonywali pamiąt-
kowe zdjęcia przy Pomniku Pa-
mięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
1940 r. oraz Katastrofy Smo-
leńskiej, przed którym dwa dni 
wcześniej Prezydent RP An-
drzej Duda składał wieniec, 

oddając hołd pomordowanym 
i tragicznie zmarłym.

Cykl wykładów prowadzo-
nych przez Muzeum wpisuje się 
w przypadającą w tym roku setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wydarzenia pro-
wadzi dyrektor MZL Jacek Kwie-
ciński, a patronuje im Starosta 
Leżajski Marek Śliż. Prelegen-
tem jest dr Dariusz Półćwiartek.

MZL

Nowości w FOK-u?

13 września w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej przeprowadzony został kolejny wykład poświęcony 
Ojcom Niepodległości. Tym razem przybliżona została syl-
wetka Ignacego Jana Paderewskiego.
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Ekspozycja saloniku mieszczańskiego 
ponownie otwarta dla zwiedzających

Salon to reprezentacyjny pokój, 
w którym kwitło życie towarzyskie 
mieszczan. W jego centralnym 
punkcie znajduje się stół z tapice-
rowanymi krzesłami. W pozosta-
łych częściach pomieszczenia roz-
stawione są inne meble i sprzęty 
codziennego użytku: sofa i mała 
sofka dziecięca, komoda, damska 
toaletka oraz maszyna do szycia 
marki Singer.

Muzeum Ziemi Leżajskiej za-
prasza do ponownie otwartej 
ekspozycji saloniku miesz-
czańskiego, znajdującej się 
na piętrze w  Dworze Staroś-
cińskim. Pomieszczenie zo-
stało zaaranżowane na wzór 
wystroju wnętrz z  lat dwu-
dziestych XX wieku.

Obok niezbędnego umeblowa-
nia w salonie znajduje się biblio-
teczka, świadcząca o intelektu-
alnych aspiracjach mieszkańców 
domu, w której zamieszczony jest 
kilkunastotomowy zbiór Ency-

klopedii Powszechnej Wydawni-
ctwa Gutenberga m.in. z hasłem 
o Leżajsku. Na półkach wysta-
wiono również kolekcję płyt ebo-
nitowych z muzyką rozrywkową 
i ludową. O muzycznych zainte-

resowaniach mieszczan świadczy 
także wyprodukowany w 1927 
roku w Stanach Zjednoczonych 
gramofon na korbę firmy Bruns-
wick. Warto dodać, że do dzisiaj 
jest on w pełni sprawny. Całości 
dopełnia fortepian marki Carl 
Dörr, sprowadzony w 1898 roku 
z Austrii, komplet nut pochodzi 
zaś z początku XX wieku.

Ściany saloniku zdobią foto-
grafie z portretami kobiet z prze-
łomu XIX i XX wieku, obrazy 
autorstwa Janiny Pieniowskiej 
i Teresy Mrugacz, przedstawiają-
ce leżajskie kamieniczki i klasz-
tor, zegar ścienny oraz lustro 
wykonane ze szkła fazowanego. 
Uwagę przyciąga zwłaszcza ki-
lim, na którym widnieje Dwór 
Starościński.

MZL

Projekt jest kumulacją własnych doświad-
czeń artystki i jej nieokiełznanej wyobraźni. 
Tematyka przedstawionych fotografii to głów-
nie refleksja, która nawiązuje do poszczegól-
nych etapów życia. Projekt jest pełen emocji 
i uczuć, które towarzyszyły artystce na drodze 
ku dorosłości, a drogi nie zawsze bywają usła-
ne różami. Zmierzając do celu napotykamy na 
swojej drodze smutek, radość, gniew doświad-
czając, przy tym wzlotów i upadków. Fotograf-
ka nie ukrywa, że trudno jej wyrazić to wszyst-
ko jedynie słowami, dlatego zdecydowała się 
stworzyć wspomnianą kolekcję. Fotografie są 
„metaforycznym” odzwierciedleniem nigdy 
niewypowiedzianych słów. Towarzyszące zdję-
ciom opisy i cytaty korespondują z nimi i sta-
nowią idealne dopełnienie danego obrazu.

Fotografie zostały wykonane w rodzinnej 
miejscowości artystki Sędziszowie Małopol-
skim. To właśnie tam się urodziła, nauczy-
ła jeździć na rowerze, to tam przeżyła swoją 
pierwszą miłość i pierwsze przyjaźnie. Z bie-
giem czasu zauważyła, że wiele osób wyjeż-
dża w najdziwniejsze zakątki świata w poszuki-
waniu „życiowej esencji”. Ona odnalazła taką 
w swoim mieście i przekonała się, że wystarczy 
spojrzeć na wszystko co ją otacza, aby znaleźć 
to „coś”.

Urszula w Krainie Czarów
„Adventures in Wonderland” to kolekcja 
szesnastu „zaczarowanych” i  wydruko-
wanych wielkoformatowo zdjęć autor-
stwa fotografki Urszuli Kaczor. 7 wrześ-
nia odbył się wernisaż wystawy zdjęć 
w ramach Leżajskiego Targowiska Sztuki.

POISON TASTE
„Pan Lew by raz chory i leżał w łóżeczku, 

więc przyszedł pan doktor:
 – Jak się masz, koteczku?
 – Niedobrze, lecz teraz na obiad jest pora 

– rzekł Lew rozżalony i pożarł doktora.” 
Alicja w Krainie Czarów

Ostrożności nigdy za wiele, dmuchanie 
na zimne w relacjach międzyludzkich też się 
opłaca chociaż ma się to nijak do ryzyka i ży-
cia na krawędzi. Mało w tym ekspresji, na-
tomiast pełno sprzeczności. Bo ja mogę dla 
Ciebie zrobić wszystko. Tak! bywały mo-
menty, w których niejednokrotnie gubiłam 
samą siebie. Jak? Zatracając się w altrui-
zmie. Nawet robiąc cokolwiek dla kogokol-
wiek bezinteresownie, miałam w plecy wbi-
ty nóż. Mimo, że nikt nie prosił o pomoc, ja 
biegłam bez tchu na złamanie karku, jak się 
okazało na obiad z muchomora.

TURQUISE ABSTRACTION
„Bądź taka, na jaką wyglądasz, czyli proś-

ciej rzecz ujmując: nigdy nie wyobrażaj so-
bie, że jesteś inna, niż mogliby sobie pomy-
śleć, że to jaka byłaś, lub też jaka mogła byś 
była być, nie jest niczym innym niż to, czym 
mogło się było innym wydawać, że jest czymś 
innym.”  Alicja w Krainie Czarów

Dech zapiera mi piersi, kiedy zakładam na 
siebie gorset konwenansów. Warto poluzo-
wać te sznurki, by zaczerpnąć świeżego po-
wietrza. Odkąd sięgam pamięcią, stawiam 
na ubranie z turkusowych liści i korale ule-
pione z gliny. Bycie sobą wyróżnia nas na tle 
teatru lalek. Ktoś śmiało mógłby rzec „Cóż 
to za dziwoląg?”. Słysząc te słowa grzecznie 
się kłaniam i dziękuję za zainteresowanie.

UK
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Duży sukces odniosła Brygi-
da Piersiak, zawodniczka klu-
bu Smak-Górno-Poltino Azalia 
Brzóza Królewska, która po wal-
ce z potężnymi podjazdami do-
chodzących do 30% i niesamo-
witym upałem 34°C wywalczyła 
srebrny medal w kategorii ju-
niorek. Sukces jest tym większy, 
gdyż Brygida nie specjalizuje się 
w kolarstwie górskim MTB tyl-
ko na codzień jest kolarką szoso-
wą i w ubiegłym roku zdobyła trzy 
medale Mistrzostw Polski właśnie 
na szosie. Medalem w Kolarstwie 
Górskim MTB udowodniła, że 
jest kolarką wszechstronną, co ro-
kuje duże nadzieje na przyszłość.

Natomiast w sierpniu w Wał-
brzychu z dużym powodzeniem 
startował Sebastian Stachula, któ-
ry w Międzynarodowym trzy eta-
powym wyścigu szosowym zajął II 

Azalia króluje  
na szosach

W Mrągowie od 20 do 23 lipca 
na Mazurach zorganizowano 
Mistrzostwa Polski w  Kolar-
stwie Górskim MTB.

miejsce, o 2 sekundy za zawodni-
kiem z Estonii. Sebastian po dro-
dze wygrał pierwszy etap i został 
najlepszym zawodnikiem tego 
prestiżowego wyścigu.

Kolejny wielki sukces odniosła 
inna zawodniczka klubu Malwina 

Mul, tym razem w bardzo medial-
nym i promocyjnym wyścigu ko-
larskim Mini Tour de Pologne, 
który odbył się w dniach 4-9 sierp-
nia 2018 r. w miastach etapowych 
wyścigu seniorów Tour de Polon-
ge. Wyścig liczył 5 etapów, w któ-
rych startowało około 80 najlep-
szych zawodniczek z całego kraju 
jak i zagranicy. Pierwszy etap od-
był się w Krakowie, gdzie Mal-
wina po upadku na jednym 
z ostrych zakrętów, zdołała dogo-
nić peleton i po bardzo emocjo-
nującym finiszu zajęła I miejsce, 
zostając pierwszą liderką tego wy-
ścigu. Drugi etap odbył się w Ka-
towicach, po bardzo szybkim fini-
szu około 60km/h Malwina zajęła 
II miejsce. Trzeci etap rozegra-

no w Zabrzu i tu Malwina także 
zdobyła miejsce na podium. Po 
trzech etapach nadal liderką była 
Malwina. Czwarty i piąty etap ro-
zegrano w Szczyrku i Bielsku-
-Białej po terenie górzystym i tu 
Malwina również nie dała szans 
innym zawodniczkom, wygrywa-
jąc oba etapy – ostatni „solo” od 
startu do mety. Jest to największy 
sukces tej młodej zawodniczki.

Klub Smak-Górno-Poltino 
Azalia Brzóza Królewska ser-
decznie dziękuje Wójtowi Gmi-
ny Leżajsk Krzysztofowi Sobej-
ce za wsparcie finansowe, które 
pomogło w zakupie roweru MTB 
dla Brygidy Piersiak na Mistrzo-
stwa Polski.

Stanisław Zygmunt

Już po raz kolejny wędkarze 
stanęli w szranki o Puchar Sta-
rosty Leżajskiego. Tradycyjnie 
zawody odbyły się nad zbiorni-
kiem wodnym „Czyste” w Gro-
dzisku Dolnym, a ich organizato-
rem, wzorem ubiegłych lat, było 
Koło Wędkarskie nr 37 „Pstrąg” 

w Grodzisku Dolnym. Zawody 
odbyły się w niedzielny poranek 
5 sierpnia o godzinie 5.30, a za-
kończyły się o godzinie 10.30. 
W zawodach wystartowało 24 za-
wodników.

Po czteroipółgodzinnej rywali-
zacji zwycięzcami zostali:

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Leżajskiego
I mIejsce: stanIsław czop – 9o6o pkt.
II mIejsce: paweł Burek – 462o pkt.
III mIejsce: mateusz Banaś – 45oo pkt.

W kategorii juniorów najlep-
szym okazał się Łukasz Woź-
niak, który zdobył 1360 pkt. Pu-
chary wręczył Prezes Koła nr 37 
„Pstrąg” Roman Matuszek. Za-

wody zakończono wspólnym pie-
czeniem kiełbasy. Zarząd Koła 
Wędkarskiego nr 37 „Pstrąg” 
w Grodzisku Dolnym składa ser-
deczne podziękowania Staroście 
Leżajskiemu za ufundowanie pu-
charów.

AS
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Chwilą ciszy uczczono pamięć 
zmarłego w lipcu Henryka Olek-
siuka, wybitnego sędziego i dzia-
łacza PZTS i POZTS, który wielo- 
krotnie sędziował turnieje w No-
wej Sarzynie.

 Poseł na Sejm RP Jerzy Paul 
i Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna Andrzej Rychel dokona-
li oryginalnego otwarcia turnieju 
poprzez rozegranie seta, w któ-
rym rolę arbitra pełniła Natalia 
Sztaba, sołtys Wólki Łętowskiej. 
Obaj panowie pokazali, że nie są 
im obce umiejętności gry w tenisa 
stołowego. 

W turnieju rywalizowano w 6 ka- 
tegoriach wiekowych. A oto naj-
lepsze „trójki” i miejsca zawodni-
ków z powiatu leżajskiego:

V Turniej Otwarcia Sezonu
„Nowa Sarzyna 2018” w tenisie stołowym

Pod patronatem posła na Sejm RP Jerzego Paula, Starosty 
Leżajskiego Marka Śliża i  Burmistrza Nowej Sarzyny An-
drzeja Rychla 29 sierpnia rozegrano V Turniej Otwarcia Se-
zonu „Nowa Sarzyna 2018” w tenisie stołowym. W zawodach 
wzięła rekordowa liczba 112 uczestników, wśród których 
znaleźli się zawodnicy z Małopolski, woj. świętokrzyskiego, 
lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

MłodZiCZki:
1. Stala Sylwia – Tarnobrzeg,
2. Hawro Kinga – Jarosław,
3. Kłak Dagmara – Jarosław,

4. Bochenek Kamila, 9-12. Szuba 
Magdalena – obie z Arki Łętownia.

kAdetki i StArSZe:
1. Brzyska Anna – Jarosław (aktual-

na mistrzyni Polski młodziczek),
2. Stachniak Martyna – Przemyśl (ak-

tualna mistrzyni Polski kadetek),
3. Dereń Urszula – Krościenko Wyżne,

4. Leboda Klementyna – Gm. Leżajsk, 
7-8. Przybysz Paulina – Arka, 9-12. 
Kobylińska Karolina, 13-14. Stępień 
Kinga – obie Gm. Leżajsk i Jędrek Ju-
lia – Arka.

MłodZiCy:
1. Jadam Dawid – Jarosław,
2. Brud Szymon – Jarosław,
3. Frączek Michał – Ropczyce,

5-6. Leboda Mikołaj – Gm. Leżajsk, 
7-8. Różycki Mateusz i Sieńko Łukasz 
– obaj Arka, 9-12. Mazurkiewicz Mi-
łosz – Leżajsk, 13. Przybysz Przemy-
sław – Arka.

kAdeCi-juniorZy:
1. Kołodziej Krystian – Arka
2. Stańko Dominik – Arka,
3. Frączek Bartosz – Ropczyce,

4. Doktor Marcin – Arka,
5-6. Klocek Michał, 17-21. Sałęga Ja-
kub – obaj Arka.

SeniorZy:
1. Zelinka Jakub (Słowak) – Jaro-

sław,
2. Kuźmicz Jakub – Ostróda,
3. Klocek Kamil – AZS Rzeszów,

7-8. Rurak Grzegorz, 9-12. Misiak Pa-
tryk – obaj Arka

WeterAni:
1. Haduch Mariusz – Sanok,

Organizatorzy turnieju, 
czyli działacze Arki Łętownia, 
dziękują samorządowi Miasta 

i Gminy Nowa Sarzyna, 
Powiatowi Leżajskiemu, 

Posłowi na Sejm RP Jerzemu 
Paulowi, firmie „Janik”, POZTS 
w Rzeszowie oraz Zdzisławowi 
Makowieckiemu i pracownikom 

MOSiR w Nowej Sarzynie 
za ufundowane puchary, 
dyplomy, nagrody i dużą 
pomoc w przygotowaniu 

oraz sprawnym 
przeprowadzeniu zawodów.

2. Antosiak Daniel – Krosno,
3. Flamenhaft Jacek – Szówsko,

9-12. Urbanik Wiesław i Wilk Andrzej 
– obaj Leżajsk, 13-16. Klocek Krzysz-
tof – Arka i Mazurkiewicz Andrzej 
– Leżajsk, 17-24. Burek Grzegorz – 
Leżajsk , 25-30. Wikiera Stanisław – 
Nowa Sarzyna

Dodatkowo nagrodzono naj- 
młodszych uczestników turnieju: 
Przemka Przybysza (6 lat) – Arka 
i Lenkę Antosiak (9 lat) – Dubie-
cko.

Podczas turnieju zawodnicy 
i działacze Arki Łętownia wręczy-
li Januszowi Janikowi, prezeso-
wi Firmy Handlowo-Budowlanej 
z Rudy Łańcuckiej skromny po-
darunek, jako wyraz wdzięczno-
ści za wieloletnie wspieranie klu-
bu darowiznami pieniężnymi.

Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali pamiątkowy breloczek 
i długopis.

Jan Sum PUKS ARKA
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Z uwagi na zbliżający się se-
zon grzewczy oraz na powraca-
jący problem smogu, Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Leżajsku zachęca do 
zapoznania się z informacjami 
dotyczących szkodliwego dzia-
łania smogu na organizm czło-
wieka.

Uwaga – smog powraca!
Wysokie stężenia zanieczysz-

czeń pyłowych powietrza atmo-
sferycznego są jedną z głównych 
czynników środowiskowych wy-
wołujących szkodliwy wpływ na 
zdrowie populacji. Związki che-
miczne zawarte w smogu są 
szkodliwe dla naszego zdrowia, 
mogą one m.in. wywoływać aler-

gie, przyczyniać się do rozwoju 
chorób płuc, czy też nowotworów.

Zwiększenie świadomości 
wśród mieszkańców powiatu 
o zagrożeniach, jakie niesie ze 
sobą smog może przyczynić się 
do zmniejszenia zanieczyszczeń 
pyłowych. 

PSSE w Leżajsku

5 SPOSOBÓW 
OCHRONY

przed
SMOGIEM

NOSIĆ MASKĘ 
PRZECIWPYŁOWĄ

Największą ochronę za-
pewniają te zawierające fi l-
try HEPA, zabezpieczające 
przed najdrobniejszymi py-
łami.

POZOSTAĆ W DOMU
Ograniczenie ekspozycji or-
ganizmu na zanieczyszczo-
ne powietrze jest najlep-
szym sposobem ochrony.

OGRANICZYĆ 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

Bieganie czy jazda na rowe-
rze w maskach przeciwpyło-
wych ogranicza wentylację 
płuc prowadząc do niedotle-
nienia organizmu.

NIE WIETRZYĆ MIESZKANIA
Otwarcie okna spowodu-
je przedostanie się szkodli-
wych zanieczyszczeń uno-
szących się w  powietrzu do 
wnętrza domu.

KONTAKT Z LEKARZEM
Szkodliwe substancje zawar-
te w powietrzu mogą w istot-
ny sposób przyczynić się do 
pogorszenia stanu zdrowia.

NOSIĆ MASKĘ 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (asf) w powiecie lubaczowskim, UE wy-
znaczyła nowe strefy objęte ograniczeniami. Granica stref przebiega w odległości od 8,4 km do 14,3 km od wschodniej granicy powiatu leżaj-
skiego. Jak widać zagrożenie jest już bardzo duże. PLW kieruje prośbę do wójtów i burmistrzów o informowanie, w sposób zwyczajowo przy-
jęty, hodowców świń o bezpośrednim zagrożeniu asf. Mapki obrazują sytuację epizootyczną z 5 września 2018 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Gajewski

UWAGA! Strefa ASF
już 8400 m od powiatu leżajskiego

sytuacja epizootyczna
w naszym regione

5.09.2018

1 Przy zbieraniu grzybów war-
to korzystać z atlasów. Zbie-
ramy grzyby, co do których 

nie mamy żadnych wątpliwości, 
że są jadalne.

2 Zbieranie młodych, niewy-
kształconych grzybów, u któ-
rych trudno rozpoznać cechy 

gatunku jest najczęstszą przyczy-
ną zatruć.

3 Początkujący grzybiarze po-
winni zbierać wyłącznie grzy-
by rurkowe, ponieważ w tej 

grupie nie ma grzybów śmiertel-
nie trujących i jest dużo mniejsze 
ryzyko zatrucia.

4 Należy unikać błędnych me-
tod rozpoznawania gatun-
ków trujących (zabarwienie 

cebuli podczas gotowania, ciem-
nienie srebrnej łyżeczki, gorzki 
smak – niektóre gatunki trujących 
grzybów mają słodkawy smak).

5 Nie przechowywać świeżych 
grzybów ani potraw z grzy-
bów zbyt długo.

6 Grzyby z łatwością wchłania-
ją ze swego otoczenia meta-
le ciężkie i inne zanieczysz-

czenia, dlatego należy unikać ich 
zbierania w pobliżu dróg, czy wy-
sypisk odpadów.

7 Także grzyby trujące i nieja-
dalne stanowią część ekosy-
stemu. Nie należy więc nisz-

czyć ich stanowisk, wiele z nich 
jest pod ochroną.

8 W razie wątpliwości czy ze-
brane grzyby są trujące czy 
jadalne, można skorzy-

stać z bezpłatnej porady w sta-
cjach sanitarno-epidemiologicz-
nych.

 Jeśli po spożyciu grzybów wy-
stąpią nudności, bóle brzucha, 
biegunki, podwyższona tempera-
tura, należy wywołać wymioty i jak 
najszybciej zgłosić się do lekarza.

Bezpiecznie grzybobranie
Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania:

niebezpieczeństwo pomyłek
trujące/niejadalne jadalne

Pamiętajmy, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym występuje faza pozornej poprawy, 
po której stan chorego gwałtownie się pogarsza. Wezwany w porę lekarz może uratować mu życie.
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KALENDARZ IMPREZ – październik 2018 r.

SpotkAnie dySkuSyjnego kLuBu kSiążki
Termin: 18 października, godz. 16.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Krótki opis: DKK to klub dla wszystkich, którzy lubią czytać i chcą 
dzielić się wrażeniami z lektury z innymi czytelnikami.

SpotkAnie AutorSkie 
Z kAtArZyną enerLiCh

Termin: październik (dokładna data 
nie została ustalona)
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Le-
żajsku
Organizator: MCK Biblioteka Pub-
liczna w Leżajsku
Krótki opis: Katarzyna Enerlich to 
polska pisarka i dziennikarka, autorka 
serii „Prowincja” oraz książek „Wiatr 
od jezior” oraz „Kiedyś przy Błękit-
nym Księżycu”, w których opowiada 
poruszające historie, które rozgrywa-
ją się na Mazurach.

SpotkAnie AutorSkie
Z renAtą piątkoWSką

Termin: 23 października, godz. 12.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Le-
żajsku
Organizator: MCK Biblioteka Pub-
liczna w Leżajsku.
Krótki opis: Renata Piątkowska jest 
autorką wielu publikacji książkowych 
skierowanych do najmłodszych czy-
telników. Tematem spotkania będzie 
książka „Wszystkie moje mamy”, któ-
ra opowiada o Irenie Sendlerowej.

giełdA StAroCi
Termin: 20 października, w godzinach 8.00-12.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Wszy-
scy fascynacji staro-
ci i kolekcjonerzy, 
a także i Ci którzy 
po prostu chcą ku-
pić coś starego, nie-
powtarzalnego i ład-
nego zarazem, będą 
mieli znów okazję do 
zakupów. Wszystko 
za sprawą giełdy sta-
roci.

SpotkAnie LiterACkie kLuBu „ŚWit”
Termin: 25 października w godzinach 16.00-17.30
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Zapraszamy wszystkich miłośników literatury, poezji, 
spotkania mają charakter otwarty.

i grAnd priX podkArpACiA żAkÓW i żACZek,
ii grAnd priX podkArpACiA MłodZikÓW i MłodZiCZek,

iii grAnd priX podkArpACiA juniorÓW i juniorek
Termin: 7, 27, 28 października
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizator: Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, Parafialny 
Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Łętowni
Krótki opis: Organizatorem turniejów jest Podkarpacki Okręgowy 
Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie przy wsparciu MOSiR w No-
wej Sarzynie i PUKS „Arka” Łętownia. Tenisiści stołowi z całego Pod-
karpacia na 12-14 stołach będą rywalizować o dyplomy, punkty rankin-
gowe i o pierwsze miejsce zapewniające awans do Grand Prix Polski.

juBiLeuSZ 1o-LeCiA kLuBu SeniorA dZiAłAjąCego prZy MCk W LeżAjSku
Termin: październik
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Krótki opis: W ramach Jubileuszu zostanie zaprezentowany spektakl 
wystawiony przez Grupę Teatralną BARATARIO pt. „Seniorka szu-
ka męża”.
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Fiatem 126p wzdłuż granic Polski

Podróż 63
Niedziela – budzą nas kościel-

ne dzwony. Niczym na pleba-
ni, mieszkamy tuż przy koście-
le w Płoskini. Spoglądamy przez 
okno i z uśmiechem obserwuje-
my grupę, przeważnie starszych, 
odświętnie ubranych mężczyzn, 
którzy z zaciekawieniem ogląda-
ją nasze samochody. Ponaglenia 
żon niewiele pomagają. Schodzi-
my na dół. Od razu wróciły wspo-
mnienia. Dostałem nawet propo-
zycję zamiany maluch na Toyotę 
RAV4. Co prawda dość wysłużo-
ną – ale Toyotę. Z duma godną 
właściciela Fiata 126p odpowia-
dam: „nie” – przecież to dopiero 
początek naszej wyprawy. 

Żegnamy się z sympatyczny-
mi właścicielkami pensjonatu, od 
których za możliwość umieszcze-
nia zdjęcia z naszymi maluchami 
na facebooku otrzymujemy zniż-
kę. Miło, tym bardziej, że zapo-
wiada się ciepły, słoneczny dzień. 
Ruszamy na południe. Pokonując 
kolejne kilometry wąskimi droga-
mi wciśniętymi pomiędzy bukowe 
aleje, nareszcie możemy powięk-
szyć ograniczoną przestrzeń fia-
cika, stosując technikę „zimne-
go łokcia” lub „ekierki”. Polega 
ona na opuszczeniu maksymalnie 
szyby i wystawienia łokcia na ze-
wnątrz. Od razu w środku robi się 
luźniej. Co prawda nie możemy 
jeszcze torturować osób znajdu-
jących się w okolicy naszego po-
jazdu głośną muzyka techno czy 
disco, bo nasze radio ledwo zi-
pie, ale za to jaki szpan. Co kil-
kanaście minut przychodzi pora 
na zmianę ułożenia ręki, któ-
ra oparta o krawędź szyby zaczy-
na drętwieć. Wtedy stosuję tech-
nikę „zimnej pachy”, polegającej 
na złapaniu się za krawędź dachu. 
Szpan pozostaje, a pacha odzy-
skuje właściwe ph. 

Mijamy kopułę radaru dale-
kiego zasięgu, który może ob-
serwować obiekty powietrzne 
w promieniu 400-500 km. Powód 
lokalizacji jest jednoznaczny – bli-
skość Rosji.

Nie możemy trafić do kolej-
nej atrakcji na naszej trasie. Błą-

dzimy przez kilkadziesiąt minut. 
Zaczynamy się irytować, by nie 
powiedzieć bardziej dosadnie. 
W końcu natrafiamy na niewielki 
parking przy moście, skąd już tyl-
ko kilka kroków do pochylni Jele-
nie. Przed nami wąska nitka wody 
pomiędzy pagórkami porośnię-
tymi łąkami i kępami drzew. To 
fragment Kanału Elbląskiego – 
najdłuższego kanału żeglowego 
w Polsce i jedynego na świecie 
po którym statki nie tylko płyną, 
ale również jadą na wózkach. Ka-
nał Elbląski zbudowany w latach 
1844-1881 jest unikatowym w ska-
li światowej zabytkiem hydrotech-
niki. Statki i jachty, żeby pokonać 
różnicę poziomów wpływają na 
wózki, a następnie są przeciąga-
ne po torowisku za pomocą stalo-
wych lin, które porusza koło wod-
ne. Budowa kanału miała na celu 
skrócenie drogi transportu towa-
rów z Warmii i Mazur (byłe te-

reny Prus Wschodnich) do Bałty-
ku oraz Gdańska. Podstawowym 
problemem technicznym przy bu-
dowie było pokonanie blisko 100 
metrowej różnicy wysokości po-
między jeziorem Drużno, a Bu-
czyńcem. Różnicę tą zniwelowano 
poprzez wprowadzenie pochylni 
umieszczonych na odległości 10 
km. Projektantem kanału był Ja-
cob Steenke, który przyjął zlece-
nie Fryderyka II. Według niektó-
rych źródeł budowa kanału była 
droższa od budowy Wieży Eiffla 
i równała się wartości 77 ton zło-
ta. Pierwszy rejs turystyczny kana-
łem miał miejsce w 1912 roku. Na 
szczycie pochylni przez dłuższą 
chwilę czekamy na statek. „Jesz-
cze nie pływają!” – woła do nas 
mężczyzna, sprawiający wrażenie 
jakby prowadził go rower. Szkoda, 
odpowiadamy i ruszamy w stronę 
parkingu, gdzie para niemieckich 
emerytów podróżujących wielkim 

kamperem zagląda przez szyby do 
naszego malucha. Po chwili śledzą 
nas wzrokiem zadając sobie pew-
nie pytanie – jak oni tam wejdą. 
A my „hyc!” i jesteśmy w środku. 
Da się! podnosząc brwi spoglą-
damy w ich stronę. Nasz gest zo-
staje odwzajemniony zdziwionym 
uśmiechem. 

Na stacji benzynowej kolejne 
dowody sympatii i zainteresowa-
nia naszą wyprawą. Tym razem 
dziewczyny ukradkiem robią fotki.

Co prawda na najwyższy punkt 
w Polsce maluchami nie wjedzie-
my, za to mamy szansę zatrzymać 
się w najniższym miejscu Polski. 
Jesteśmy w Raczkach Elbląskich, 
które dla kolekcjonerów polskich 
atrakcji typu „naj” to obowiązko-
wy punkt. Tutaj znajduje się naj-
większa depresja w Polsce. Całe 
180 cm poniżej poziomu morza.

Wracamy na północ. Jadąc dro-
gą ekspresową E7 nasze maluchy 
po raz pierwszy mogą się zmie-
rzyć z nowoczesną, dwupasmo-
wą drogą. To chyba jedyne miej-
sce, do którego nasze fiaciki jakoś 
nie pasują. Wciskam gaz do de-
chy, a i tak wyprzedzają mnie tu-
rystyczne autobusy. Podmuchy 
wypychają mnie z drogi, a szum 
powietrza zagłusza muzę z wieko-
wego głośnika, znajdującego się 
u stóp pasażera.

Pogoda nagle się zmieniła. 
W strugach deszczu dojeżdżamy 
do Elbląga, który początkowo nie 
był na trasie naszej podróży. Jed-
nak Ala, a jak się później okazało 
i Madzia postanowiły ze mną kon-
tynuować dalszą część wyprawy 
dokoła Polski, przyjeżdżając tutaj 
z Leżajska autobusem. Czy tym, 
bądź co bądź maleńkim samocho-
dem, będą w stanie podróżować 
trzy dorosłe osoby przez następ-
ne kilka tysięcy kilometrów? Czy 
maluch i nowi pasażerowie to wy-
trzymają? Zobaczymy. Jedno jest 
pewne: teraz szanse w obydwóch 
maluchach są równe. A skoro już 
tutaj jesteśmy kilka słów o Elblą-
gu. To jedno z najstarszych miast 
w Polsce. Założył je mistrz zako-
nu krzyżackiego w 1237 r. Histo-
ria Elbląga była bardzo burzli-
wa. W ciągu wieków znajdował 
się pod panowaniem krzyżackim, 
polskim, a w XVI wieku był pod 
okupacją szwedzką. Rozkwit mia-
sta nastąpił na przełomie XIX 
i XX wieku, kiedy to rywalizo-

Na promie

Pomnik Obrońców Wybrzeża Westerplatte

cz.4
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wał jako port handlowy z Gdań-
skiem. Piękna Starówka Elblą-
ga została zniszczona podczas II 
wojny światowej, ale teraz syste-
matycznie jest odbudowywana. 
Symbolem starówki, na której je-
steśmy jest Katedra Św. Mikołaja. 
To jeden z najwyższych obiektów 
sakralnych w całej Polsce. Ma im-
ponujące 97 m wysokości.

Czas jechać dalej. W kroplach 
deszczu przenosimy część baga-
żu z tylnego siedzenia na dach, by 
wcisnąć się w trzy osoby do środ-
ka. Po chwili szyby pokryła para. 
Widoczność spadła niemal do 
zera. Wentylator z trudem od-
parowuje niewielkie trójkąty na 
przedniej szybie przypominające 
czołgowe wizjery. Przypomniałem 
sobie czasy, kiedy jako jedynemu 
rocznikowi po studiach artystycz-
nych „zafundowano” mi służ-
bę wojskową, na dodatek w jed-
nostce pancernej. Nie zapomnę 
również słów dowódcy, kiedy je-
chałem czołgiem przez młody za-
gajnik próbując ominąć rachitycz-
ne drzewka: „Wołek, wy w domu 
macie, k...., malucha! To jest 
czołg!” To prawda, miałem wy-
marzonego malucha.

Skręcamy na północ w stronę 
Zatoki Gdańskiej. To już Żuławy. 
Idealnie płaska, monotonna kra-
ina. Na terenach delty królowej 
polskich rzek Wisły tylko wierz-
by pochylające się nad kanałami 
zakłócają horyzontalna geome-
trę pól. Na szczęście słońce coraz 
śmielej przedziera się przez jesz-
cze gęste chmury. 

W przydrożnej knajpce zatrzy-
mujemy się na posiłek. Co można 
zjeść będąc nad morzem. Odpo-
wiedź wydaje się oczywista: rybę. 
Przy barze dumny napis „Świeża 
ryba”: dorsz, flądra, mintaj, ha-
libut itd. I wszyscy w to wierzą 
albo chcą wierzyć. Bo o tej porze 
roku, tylko flądra może być ło-
wiona. Na pozostałe gatunki jest 
okres ochronny. Tak więc świeża 
oznacza w domyśle: świeżo wyjęta 
z zamrażarki. Świadomość ta nie 
przeszkodziła nam jednak w roz-

koszowaniu się smażoną rybą 
z dodatkiem słusznej porcji frytek 
i surówki z kapusty. I jeszcze ma-
łego piwa.

Trzymając się zasady „wzdłuż 
granic Polski”, dojeżdżamy do 
Mikoszewa gdzie promem prze-
prawimy się na wyspę Sobieszew-
ską. Ustawiamy się w kolejce i cze-
kamy. Tradycja pływania promu 
między Mikoszewem, a Świbnem 
sięga roku 1895, kiedy to przeko-
pano nowe ujście Wisły zapobie-
gając powodziom. Zaistniała wte-
dy potrzeba komunikacji wodnej. 
Przeprawa promowa na obecnym 
odcinku działa od 1945 r. W ocze-
kiwaniu na prom wypatrujemy uj-
ścia Wisły do Morza Bałtyckiego. 

Wjeżdżamy na prom ustawia-
jąc się w szeregu samochodów. 
Delikatny ruch i płyniemy. Prom 
„Świbno” jest promem linowym, 
prowadzonym przez linę zamo-
cowaną z obu stron rzeki. Jego 
napęd stanowi statek-holownik, 
który płynie obok. To największa 
przeprawa promowa w Polsce. 
Oprócz zalet czysto praktycznych, 
prom skraca drogę do Krynicy 
Morskiej oraz pozostałych miej-
scowości na Mierzei Wiślanej. 
W sezonie przeprawa jest również 
malowniczą atrakcją turystycz-
ną. Po kilkunastu minutach je-
steśmy na wyspie Sobieszewskiej. 
Jeszcze kilka kilometrów i przez 
most pontonowy na Martwej Wi-
śle opuszczamy wyspę. 

Nagle krajobraz się zmienia. 
Pola i łąki ustępują miejsca coraz 
liczniejszym zabudowaniom. Już 
nie mamy wątpliwości, że wjeż-
dżamy do największego komplek-
su miejskiego na naszej trasie tzw. 
Trójmiasta.

Znowu zaczęło padać. Wjeż-
dżając na główną drogę przyśpie-
szamy 60, 70, 80. Może wycis-
nę 90. Nic z tego, droga zaczęła 
się lekko wznosić na imponują-
cy most. Taki jest maluch. Mam 
szczęście, wielu kierowców potra-
fi zrozumieć nie moją, a malucha 
opieszałość.

Kolejny punkt naszej wyprawy 
to Westerplatte. Słysząc nazwę 
Westerplatte na myśl przychodzi 
nam okres drugiej wojny świato-
wej, a w szczególności dzień bez-
pośredniej agresji niemieckiej na 
Polskę. To właśnie tutaj 1 wrześ-
nia 1939 r. o godzinie 4:45 roz-
poczęła się II Wojna Światowa. 
Niemiecki pancernik Schleswig-
-Holstein przybył kilka dni wcześ-
niej do gdańskiego portu z kur-
tuazyjną wizytą. Konstrukcja 
pancernika była nieco przestarza-
ła, jednak był on niezwykle silnie 
uzbrojony i przygotowany do ata-
ku na Westerplatte. Pod pokła-
dem przewoził szturmową kom-
panię Kriegsmarine. Obroną 
półwyspu w dniach 1-7 września 
dowodził mjr Henryk Sucharski. 
Garnizon toczył samotną walkę, 
przebywając w oblężeniu przewa-

żających sił wrogich. Po ogłosze-
niu kapitulacji, niemieckie wojska 
już 10 października sprowadziły 
na półwysep polskich więźniów, 
którzy mieli uporządkować teren 
po wcześniejszych walkach. Po 
zakończeniu działań wojennych 
w roku 1966, polski naród odda-
jąc cześć bohaterom Westerplatte 
postawił pomnik Obrońców Wy-
brzeża u wejścia do portu. Obec-
nie statki różnych bander czczą 
pamięć bohaterów sygnałem pod-
czas wchodzenia do portu. Zmok-
nięci wracamy do maluchów. 
Chwila oddechu i ruszamy dalej.

Ponownie droga szybkiego ru-
chu. Powinienem się cieszyć. Ale 
wcale tak nie jest. Maluch zde-
cydowanie woli prowincjonal-
ne drogi. Targani podmuchami 
wiatru, wywoływanymi przez wy-
przedzające nas samochody i hu-
kiem w kabinie, który w trakcie 
przyśpieszania rośnie w postę-
pie geometrycznym, pokonujemy 
kolejne kilometry. Wycieraczki 
z trudem radzą sobie z kropelka-
mi deszczu, a luzy w kierownicy 
wymuszają nieustanną korekcje 
toru jazdy. Na szczęście sympatia 
okazywana nam przez innych kie-
rowców wynagradza nam wszel-
kie trudności. 

cdn.
Tekst, zdjęcia
Ireneusz Wołek

www.niezwyklyswiat.com
You Tube: niezwyklyswiat

Katedra Św. Mikołaja w Elblągu

Raczki Elbląskie – najniższy punkt 
w PolsceFragment urzędzeń hydrotechnicznych na kanaleKanał Elbląski – Pochylnia Jelenie

Ujscie Wisły do Bałtyku
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Twoja sprawa zakończy 
się bez długoletnich 
procesów sądowych,

a Ty szybko i skutecznie 
rozwiążesz swój problem.

POSTAW NA MEDIACJĘ
Masz konflikt w rodzinie, pracy lub sąsiedzki?

Czeka Cię postępowanie w sądzie?

SKORZYSTAJ Z MEDIACJI

Porady będą udzielane przez
Stałych Mediatorów ze Stowarzyszenia 

Mediatorów Skrzydła Porozumienia 
w każdy wtorek 

w godzinach od 9:00 do 11:00

Od 2 października 2018 r.
w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Jerzego Paula

przy ul. Mickiewicza 20a w Leżajsku
(budynek administracji Muzeum Ziemi Leżajskiej)

zostanie otwarty PUNKT MEDIACJI, 
w którym będą udzielane bezpłatne porady

odnośnie możliwości skorzystania z mediacji
jako alternatywnej możliwości zakończenia sporu.

Organizatorzy: Poseł na Sejm RP Jerzy Paul
Stowarzyszenie Mediatorów Skrzydła Porozumienia

tel. 574 415 447, www.skrzydla-porozumienia.pl

Skontaktuj się z nami,
pomożemy!
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Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór 
wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach 
projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostają-
cych bez pracy w powiecie leżajskim (III)” w ramach 
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

O przyznanie bonu na zasiedlenie może ubiegać się 
osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Leżajsku, która spełnia wszystkie 
poniżej wymienione przesłanki:

• nie ukończyła 30 roku życia,

• nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych 
zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnie-
nie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wy-
konywania pracy finansowanych ze środków pub-
licznych),

• ma ustalony II profil pomocy lub I (w uzasadnio-
nych przypadkach),

• realizacja bonu wynika z jej Indywidualnego Pla-
nu Działania,

• została przeprowadzona indywidualna porada za-
wodowa w ramach projektu przed realizacją bonu 
na zasiedlenie,

• zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarob-
kową lub działalność gospodarczą poza miejscem 
dotychczasowego zamieszkania, przy czym:

• z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wyna-
grodzenie lub przychód w wysokości co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto mie-
sięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom 
społecznym,

• odległość od miejsca dotychczasowego zamiesz-
kania do miejscowości, w której bezrobotny za-
mieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub działalności gospo-
darczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojaz-
du do tej miejscowości i powrotu do miejsca do-
tychczasowego zamieszkania środkami transportu 
zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 go-
dziny dziennie,

• będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywa-
ła inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła 
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 
6 miesięcy.

W przypadku osób młodych tj. do 25 roku życia (do 
dnia poprzedzającego ukończenie 25 roku życia), za-
rejestrowanych w PUP osoby te mogą zostać objęte 
wsparciem w ramach w/w projektu wyłącznie w termi-
nie do 4 miesięcy od dnia rejestracji. 

BON NA ZASIEDLENIE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Osoby zainteresowane prosimy przed złożeniem wniosku o zapoznanie się z obowiązującym 
Regulaminem przyznawania bonów na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

PUP w Leżajsku przyjmuje wnioski do momentu wyczerpania środków finansowych
Bliższe informacje dotyczące udzielenia bonu można uzyskać pod numerem telefonu 172427373 w 39.
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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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