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W kwietniu Powiat Leżajski wystarto-
wał z oficjalnym profilem na Facebo-
oku. Mamy nadzieję, że dzięki temu 
wspólnie z Wami stworzymy w me-
diach społecznościowych przyja-
zną przestrzeń do wymiany myśli 
i poglądów, opartą na wzajem-
nym szacunku. Znajdziecie tam 
przede wszystkim informacje o: 
wydarzeniach kulturalnych, spo-
łecznych i sportowych odbywających 
się na terenie powiatu, realizowanych 
inwestycjach, komunikaty dla interesan-
tów, a także ciekawostki dotyczące ziemi leżajskiej. 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia 
naszego profilu na bieżąco.

POWIAT LEŻAJSKI 
NA FACEBOOKU

Podobnie jak w ubiegłych latach, aby udostępnić mieszkańcom 
i turystom możliwość odpoczynku oraz spędzenia miło czasu, od 
początku maja do września, plac przed muzeum nie będzie zamy-
kany o godzinie 16.00, lecz otwarty każdego dnia do zmierzchu.
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

Po przyjęciu protokołu z VII 
sesji Rady Powiatu radni przystą-
pili do realizacji porządku obrad.

Na wstępie zapoznali się 
z „Oceną zasobów pomocy 
społecznej za rok 2018”, któ-
rą przedstawiła Józefa Zybura-
-Łyko, dyrektor Specjalistyczne-
go Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Nowej 
Sarzynie. Informację Zarządu 
Dróg Powiatowych w Leżajsku 
o zakresie zadań zrealizowanych 
w 2018 r. oraz plan prac remon-
towych na drogach w roku 2019 
przedstawił Krzysztof Siwek, dy-
rektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Leżajsku. 

Następnie radni podjęli 
uchwały w sprawie:

 Yprzekazania środków finanso-
wych dla Policji;
 Ywprowadzenia zmian w budże-
cie Powiatu na 2019 r.

Podczas posiedzenia radni za-
znajomili się również z infor-
macją dotyczącą realizacji przez 
Powiat Leżajski zadania z zakre-
su nieodpłatnej pomocy praw-
nej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego. Najistotniej-
sze zagadnienia dotyczące nie-

VIII i IX sesja
Rady Powiatu Leżajskiego
25 kwietnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyły się dwie 
sesje Rady Powiatu Leżajskiego, w tym jedna w trybie 
nadzwyczajnym.

odpłatnej pomocy prawnej omó-
wił Sekretarz Powiatu Kazimierz 
Kryla.W dalszej części spotka-
nia starosta przedstawił sprawo-
zdanie z prac Zarządu Powiatu 
w okresie międzysesyjnym.

IX sesja Rady Powiatu Leżaj-
skiego, zwołana w trybie nadzwy-
czajnym dotyczyła funkcjono-
wania pogotowia ratunkowego 
na terenie powiatu leżajskie-
go. Oprócz radnych w spotka-
niu uczestniczyli m.in.: Woje-
woda Podkarpacki Ewa Leniart, 

Członek Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Stanisław Kru-
czek, dyrektor SP ZOZ w Leżaj-
sku Marian Furmanek, Katarzy-
na Zygmunt-Kowalska, Iwanna 
Demyda-Musiał i Łukasz Chu-
dzik występujący w zastępstwie 
Andrzeja Kwiatkowskiego, dy-
rektora Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego, prze-
wodniczący NSZZ Ratowników 
Medycznych Solidarność ‘80 Ma-
rek Kuczek i członek zarządu 
Wojciech Filip oraz pracownicy 
leżajskiego pogotowia.

Zarząd Powiatu Leżajskiego 
przedstawił informację na temat 
zawartych porozumień, umów 
i zasad funkcjonowania pogo-
towia ratunkowego na terenie 
powiatu oraz współpracy po-
gotowia ratunkowego z Samo-
dzielnym Publicznym Zespołem 
Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 
w tym ze szpitalnym oddziałem 
ratunkowym. Następnie głos za-
brali zaproszeni goście i otwarto 
dyskusję dotyczącą wspomnianej 
wyżej kwestii.

NN
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Tegoroczną uroczystość tra-
dycyjnie zainicjowała msza św., 
której przewodniczył o. Gwi-
don Hensel, Wikariusz Prowin-
cji OO. Bernardynów. Po nabo-
żeństwie zaproszeni goście oraz 
pozostali uczestnicy obchodów 
udali się do Miejskiego Centrum 
Kultury, gdzie odbyła się uroczy-
sta gala wręczenia nagród, którą 
poprowadził Sekretarz Powiatu 
Kazimierz Kryla.

W obchodach Dnia Powia-
tu udział wzięli: parlamentarzy-
ści, burmistrzowie oraz wójtowie 
gmin powiatu leżajskiego i po-
wiatów sąsiednich, samorządow-
cy, dyrektorzy oraz kierownicy 
jednostek powiatowych, komen-
danci policji i straży pożarnej, 
a także mieszkańcy powiatu le-
żajskiego.

Wyboru laureatów dokona-
ła w kwietniu kapituła nagro-
dy, która zdecydowała się przy-
znać tytuł „Przyjaciela Powiatu 
Leżajskiego”: Janowi Sumowi 
(w kategorii Społecznik), Zespo-
łowi Pieśni i Tańca „Ziemia Le-
żajska” (w kategorii Osobowość) 
oraz Leżajskiemu Stowarzysze-
niu Rozwoju (w kategorii Przed-
siębiorca).

Jan Sum jest emerytowa-
nym nauczycielem, założycie-
lem oraz prezesem Parafialnego 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Arka” w Łętowni i od kil-
kunastu lat z wielkim zaangażo-
waniem zaraża młodzież i dzieci 
miłością do tenisa stołowego. 
Jego podopieczni zdobywają zna-
czące sukcesy zarówno na are-
nie wojewódzkiej, jak i krajowej. 
Jest organizatorem wielu imprez 
sportowych i to z jego inicjatywy 
od kilku lat większość najważniej-
szych wojewódzkich turniejów te-
nisa stołowego rozgrywanych jest 
w hali Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Nowej Sarzynie.

NOWI PRZYJACIELE 
POWIATU LEŻAJSKIEGO

Powiat leżajski – pięć gmin, 583 km2 i 69 tys. mieszkańców. Zabytki, przyroda i infrastruktura. Tyle można dowie-
dzieć się z publikacji turystycznych. Jednak powiat leżajski to coś więcej niż fakty i liczby. Powiat leżajski to przede 
wszystkim aktywna społeczność, której działania przyczyniają się do jego wieloaspektowego rozwoju i budowania 
cennych relacji. Aby docenić te starania Zarząd Powiatu zadecydował w 2012 r. o ustanowieniu Nagrody „Przyja-
ciela Powiatu Leżajskiego”. Wyróżnienie wręczane jest corocznie z okazji Dnia Powiatu Leżajskiego, którego obcho-
dy odbywają się 7 maja, w święto Matki Bożej Leżajskiej, patronki powiatu.

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Leżajska” wyróżniono za nie-
strudzone kultywowanie polskiej 
tradycji i obrzędowości, stały 
udział w dialogu międzykulturo-
wym, upowszechnianie wartości 
kulturowych oryginalnej twór-
czości ludowej, bycie łącznikiem 
między dawnymi a nowymi form-
ami życia społeczno-towarzy-
skiego, realizowanie projektów 
prezentujących piękno polskiego 
folkloru oraz umożliwianie dzie-
ciom i młodzieży rozwijania ta-
necznych pasji. Zespół liczy dziś 
65 członków i składa się z dwóch 
grup tanecznych: starszej i młod-
szej oraz grupy muzycznej. Są to 
uczniowie Zespołu Szkół Tech-
nicznych, Zespołu Szkół Liceal-
nych i szkół podstawowych. Gru-
pa wielokrotnie miała okazję 
promować miasto i region także 
poza granicami państwa. Wystę-
powała między innymi we Wło-
szech, Sycylii, Hiszpanii, Grecji, 
Rumunii i na Ukrainie.

Leżajskie Stowarzyszenie Roz-
woju uhonorowano za wielolet-
nie działania na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości w powiecie le-
żajskim, zrozumienie jej potrzeb 

i problemów, wsparcie informa-
cyjne, doradcze, szkoleniowe 
i finansowe udzielane przedsię-
biorcom oraz inicjowanie przed-
sięwzięć sprzyjających wymianie 
doświadczeń między nimi i akty-
wizujących lokalną społeczność. 
Konsultanci stowarzyszenia asy-
stowali przy narodzinach wie-
lu obecnie działających i rozwi-
jających się firm w powiecie od 
konsultacji pomysłu, poprzez do-
radztwo w przygotowaniu wnio-

sków na podjęcie działalno-
ści i pomoc w rejestracji firmy. 
Z usług oferowanych przez sto-
warzyszenie skorzystało dotych-
czas ponad 1000 firm, również 
z sąsiednich powiatów.

O oprawę artystyczną wyda-
rzenia zadbali artyści: Moni-
ka Szpunar i Dominik Tudryn 
oraz tegoroczny zdobywca tytułu 
„Przyjaciela Powiatu Leżajskie-
go” ZPiT „Ziemia Leżajska.

NN
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Organizatorzy dziękują 
za pomoc w organizacji 

wydarzenia: 
dyrektorowi Miejskiego 

Centrum Kultury w Leżajski 
Ireneuszowi Wołkowi, 

dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych Halinie Samko, 
członkom i opiekunom oraz 
kapeli ludowej ZPiT „Ziemia 

Leżajska”, Dariuszowi 
Wołczastemu, Jackowi 

Brzuzanowi, Monice Szpunar 
i Dominikowi Tudrynowi.
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Dzielnicowy z Komendy Powiatowej 
Policji w Leżajsku uratował życie nie-
przytomnemu 52-letniemu mieszkań-
cowi naszego miasta. Szybkie i pro-
fesjonalne działanie funkcjonariusza 

sprawiło, że mężczyzna zaczął ponownie oddychać 
i bezpiecznie trafił pod opiekę lekarzy.

24 kwietnia dzielnicowy z Le-
żajska sierż. sztab. Tomasz 
Czereba, jadąc radiowozem, 
na jednej z ulic miasta zauwa-
żył kobietę, która machała rę-
kami i wzywała pomocy. Za-
trzymał się i podszedł do niej. 
Dowiedział się, że nieopo-
dal leży mężczyzna, który nie 
daje oznak życia. Natychmiast 
pobiegł we wskazane miejsce 
i niezwłocznie przystąpił do 
udzielania pierwszej pomocy, 
w międzyczasie wzywając ka-
retkę pogotowia. Dzielnicowy 
odchylił poszkodowanemu gło-

wę i udrożnił drogi oddechowe. 
Dzięki tym czynnościom męż-
czyzna ponownie zaczął oddy-
chać. Następnie funkcjonariusz 
ułożył go w bezpiecznej pozycji 
i do przyjazdu karetki kontrolo-
wał jego stan.

Dzięki szybkiej i profesjo-
nalnej pomocy dzielnicowe-
go, 52-letni mieszkaniec Leżaj-
ska trafił pod opiekę lekarzy. 
W szpitalu policjant dowiedział 
się, że mężczyzna miał atak epi-
lepsji, a jego działanie uratowa-
ło mu życie.

KPP w Leżajsku

Dzielnicowy uratował 
życie mężczyźnie

W etapie powiatowym turnieju 
wzięli udział laureaci eliminacji 
gminnych. Konkurs przeprowa-
dzony został w 3 grupach wieko-
wych. I grupa obejmowała szkoły 
podstawowe (klasy 1-6), II grupa 
– szkoły podstawowe (klasy 7-8 
oraz klasę gimnazjalną), III gru-
pa – szkoły ponadgimnazjalne. 
Turniej składał się z dwóch czę-
ści: pisemnego testu wiedzy i od-
powiedzi ustnej przed komisją 
konkursową. 

W wydarzeniu uczestniczyli 
m.in. Członek Zarządu Powiatu 
Leżajskiego Krzysztof Trębacz, 
Kierownik Biura Zarządzania 
Kryzysowego Stanisław Chmura, 
Prezes Oddziału Powiatowego 

Fot.: mł. asp. Damian Socha

Laureatami konkursu powiatowego w tym roku 
zostali:

I grupa wiekowa:
Ewa Bucior ze Szkoły Podstawowej w Kuryłówce;

II grupa wiekowa:
Michał Baran z Gimnazjum w Łętowni;

III grupa wiekowa:
– Dominik Mazurek z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.

24 kwietnia 2019 r. 
w Sali Kameralnej 
Filharmonii Podkar-
packiej odbyła się 
Konferencja Regio-
nalna Publicznych 
Służb Zatrudnienia 
pt. „Osoby niepeł-
nosprawne na ryn-
ku pracy”. W trakcie 
konferencji, z okazji 
100 lat Publicznych 
Służb Zatrudnie-
nia Sekretarz Sta- 
nu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Stanisław Szwed wrę-
czył odznaczenia i wyróżnienia 
za szczególne osiągnięcia na ryn-
ku pracy. Wśród wyróżnionych 
Powiatowych Urzędów Pracy le-
żajski urząd zdobył jako jedyny 
w woj. podkarpackim aż dwa wy-
różnienia:
Y Wyróżnienie dla Powiatowego 
Urzędu Pracy w Leżajsku za uzyska-
ne w 2018 roku efektywnych i sku-
tecznych działań podejmowanych 
wobec osób bezrobotnych w woje-
wództwie podkarpackim.

Wyróżnienia dla Powiatowego 
Urzędu Pracy w Leżajsku

Y Wyróżnienie dla Powiatowego 
Urzędu Pracy w Leżajsku za wyko-
rzystanie środków Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego w roku 2018.

Dyrektor PUP w Leżajsku Mo-
nika Smoleń odebrała również 
dyplom dla urzędu w uznaniu za 
rzetelną pracę na rzecz promocji 
zatrudnienia oraz kreowanie wy-
sokich standardów usług na ryn-
ku pracy w 100-lecie Publicznych 
Służb Zatrudnienia od Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Elżbiety Rafalskiej.

PUP w Leżajsku

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
8 maja w Komendzie 

Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Leżaj-
sku odbyły się Eliminacje 
powiatowe Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”.

Związku OSP Józef Golec oraz 
komendanci OSP z terenu po-
wiatu Leżajskiego.

Finalistom poziomu powia-
towego serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia na elimi-
nacjach wojewódzkich, które od-
będą się 17 maja 2019 r. w Szkole 
Podstawowej im. Orląt Lwow-
skich w Roźwienicy w powiecie 
jarosławskim

Opracowanie: kpt. Piotr Szpyta
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Tego typu ćwiczenie odbyło się 
13 maja na terenie powiatu le-
żajskiego w trzech lokalizacjach: 
w budynku głównym Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku, w le-
żajskim ratuszu oraz w gmachu 
Urzędu Gminy Grodzisko Dolne.

We wczesnych godzinach po-
rannych pracę rozpoczęły ze-
społy zadaniowe: Zespół Stałego 
Dyżuru oraz Zespół Zarządzania 
Kryzysowego. Następnie odbyła 
się konferencja, w której uczest-
niczyli: Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Członek Zarządu Powia-
tu Krzysztof Trębacz, przedsta-
wiciele policji, straży pożarnej, 
gmin uczestniczących w ćwicze-
niu, naczelnicy wydziałów Staro-
stwa Powiatowego oraz żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Po 
oficjalnym ogłoszeniu rozpoczę-
cia ćwiczenia przez starostę, Kie-
rownik Biura Zarządzania Kry-
zysowego i Spraw Obronnych 
zapoznał uczestników z planem 
działania. Zadania leżajskiego 
starostwa oraz organizację pracy 
w czasie zagrożenia bezpieczeń-
stwa państwa i w czasie wojny 
przedstawił Sekretarz Powiatu 
Kazimierz Kryla. Zadania ope-
racyjne w ramach epizodów rea-
lizowanych na terenie starostwa 
omówili: Zastępca Komendan-
ta PSP w Leżajsku st. bryg. Jacek 
Grzywna oraz zastępca Naczelni-

Ćwiczenie obronne 
Leżajsk 2019

Mnogość oraz duże prawdopodobieństwo zagrożeń 
bezpieczeństwa we współczesnym świecie obliguje sa-
morządy do przeprowadzania ćwiczeń obronnych przy 
współudziale odpowiednich służb i z zaangażowaniem 
takiego zaplecza kadrowego oraz sprzętowego, jakie od-
powiada danemu zagrożeniu.

ka Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego podinsp. Adam Ko-
pacz. Natomiast działania zapla-
nowane na terenie Urzędu Mia-
sta Leżajska oraz Urzędu Gminy 
Grodzisko Dolne przedstawi-
li: Burmistrz Leżajska Ireneusz 
Stefański i Wójt Gminy Jacek 
Chmura.

Epizod dotyczący Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku zakła-

dał ewakuację budynku z po-
wodu ogłoszenia alarmu bom-
bowego, wybuchu pożaru oraz 
przerwy w dostawie energii elek-
trycznej na skutek ataku terro-
rystycznego. W związku z czym 
niezbędne było przemieszczenie 
głównego stanowiska kierowa-
nia starosty do zapasowego miej-
sca pracy, uruchomienie stałego 
dyżuru i przywrócenie zasilania 

starostwa przez uruchomienie 
stacjonarnego agregatu prądo-
twórczego.

Przeprowadzone działania po-
zwoliły na zweryfikowanie doku-
mentacji i sprawdzenie przyję-
tych procedur, których sprawne 
wdrożenie w sytuacji zagrożenia 
jest niezwykle kluczowe dla bez-
pieczeństwa ludności.

.
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„O kryształową cegłę” to konkurs, który od 1999 
roku jest największym, najbardziej reprezentatyw-
nym i najszerszym przeglądem inwestycji budowla- 
nych Europy Wschodniej, zarówno nowych jak i mo-
dernizowanych lub rewitalizowanych, spośród któ-
rych wyłaniane i nagradzane są najlepsze. Organi- 
zatorem przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo 
Mieszkaniowe Lublin. Zgodnie z ideą konkursu 
nagradzani są: inwestor, biuro projektowe i wyko-
nawca. Celem przedsięwzięcia jest promowanie 
najlepszych inwestycji w naszej części kraju i Euro-
py oraz premiowanie dobrych praktyk w budowni-
ctwie uwzględniających walory środowiskowe.

Wśród inwestycji zgłoszonych do ubiegłorocz-
nej edycji konkursu znalazł się pawilon diagno-
styczno-zabiegowy w Samodzielnym Publicz-
nym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 
którego głównymi wykonawcami są firmy Hart-
bex i Erbud. Autorem dokumentacji projekto-
wej jest firma Canea Inżynieria i Komputery Ar-
tur Polakowski natomiast autorem koncepcji 

pawilonu – Studio Projektowe Budownictwa Ali-
cja Majewska. Międzynarodowa kapituła konkur-
su składająca się z architektów, biorąc pod uwagę 
nowatorstwo rozwiązań technicznych i architek-
tonicznych, funkcjonalność obiektu, jego relacje 
z otoczeniem, jakość robót oraz czas realizacji, na-
grodziła budynek III miejscem w kategorii obiek-
ty zdrowia.

Pawilon, którego powierzchnia obejmuje 1520 m2,  
składa się z czterech sal operacyjnych i sali poope-
racyjnej, obszaru diagnostycznego, w którym znaj-
duje się rezonans magnetyczny, tomograf kom- 
puterowy, centralna sterylizacja i stacja dezynfeku-
jąca łóżka. Został również wybudowany szyb win-
dowy na zewnątrz głównego budynku z dostępem 
ze wszystkich oddziałów. Całkowita wartość pro-
jektu wyniosła 20 106 832,91 zł, z czego 3 917 510 zł 
to środki przekazane przez Powiat Leżajski, a  
6 330 734, 84 zł to wkład własny SP ZOZ. Budynek 
został oddany do użytku w październiku 2018 r.

NN

Medal „Za zasługi dla Obron-
ności Kraju” to polskie odzna-
czenie wojskowe nadawane 
przez ministra obrony narodo-
wej i stanowi uznanie dla osób, 
które swoją pracą lub działal-
nością przyczyniły się do rozwoju 
i umocnienia obronności kraju. 
Medal ten można nadawać rów-
nież w celu okazania wysokiego 
uznania rodzicom, którzy wycho-
wali swoje dzieci na wzorowych 

i ofiarnych żołnierzy (złoty medal 
– rodzicom, których co najmniej 
pięcioro dzieci pełniło nienagan-
nie czynną służbę wojskową albo 
co najmniej troje dzieci pełni-
ło zawodową służbę wojskową; 
srebrny medal – rodzicom, któ-
rych troje lub czworo dzieci peł-
niło nienagannie czynną służbę 
wojskową). Wyróżnienia te zo-
stały przyznane również osobom 
z terenu powiatu leżajskiego.

Uroczystość wręczenia meda-
li, zorganizowana przez Powiat 
Leżajski, Gminę Leżajsk oraz 
Wojewódzką Komendę Uzupeł-
nień w Nisku odbyła się 30 kwiet-
nia w Muzeum Ziemi Leżajskiej. 
W wydarzeniu, które miało cha-
rakter ceremoniału wojskowego  
uczestniczyli m.in.: Wojewoda Pod- 
karpacki Ewa Leniart, Przewod-
niczący Rady Powiatu Leżajskie-
go Adam Wylaź, Zarząd Powia-

tu Leżajskiego: Starosta Leżajski 
Marek Śliż, Wicestarosta Leżaj-
ski Lucjan Czenczek, Członek Za-
rządu Powiatu Krzysztof Trębacz, 
Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof 
Sobejko oraz Szef Wojewódzkie-
go Sztabu płk Mariusz Stopa.

Zgromadzeni goście mieli rów-
nież okazję wysłuchać krótkiego 
programu wokalnego w wykona-
niu Dominika Tudryna.

NN

Pawilon diagnostyczno-zabiegowy SP ZOZ nagrodzony 
w Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym

Nagrodzenie za zasługi 
dla obronności kraju

Fot. Grzegorz Leja
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Podczas spotkania samorzą-
dowcy wytypowali ucznia z po-
wiatu leżajskiego do nagrody 
Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Samorządów Terytorialnych dla 
najzdolniejszej młodzieży Pod-
karpacia z okazji Dnia Samorzą-
du Terytorialnego 2019. Kandy-
datem do nagrody został Szymon 
Balicki, uczeń klasy ósmej Ze-
społu Szkół w Dębnie, laureat 
wielu konkursów na szczeblu po-

wiatowym, wojewódzkim i krajo-
wym. 

Następnie Starosta Leżajski 
przekazał uczestnikom komu-
nikat o utworzeniu przez Pol-
ską Agencję Inwestycji i Handlu 
S.A. ogólnopolskiej internetowej 
bazy ofert inwestycyjnych. Baza 
umożliwia samorządom dotar-
cie ze swoją ofertą inwestycyj-
ną do inwestorów zagranicznych 
obsługiwanych przez PAIH oraz 

Specjalne Strefy Ekonomiczne, 
a także Centrum Obsługi Inwe-
storów i Eksporterów Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego. 

Starosta poinformował rów-
nież samorządowców o utwo-
rzeniu 1 kwietnia 2019 r. Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Leżajsku i No-
wej Sarzynie, której dyrekcja 
mieści się w Rzeszowie. WSPR 

8 maja w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbył się 

Konwent 
Burmistrzów, Wójtów 
i Starosty Leżajskiego

to obecnie oddzielna firma nie-
będąca w strukturach SP ZOZ 
i jest jednostką państwową. SP 
ZOZ przy pomocy własnych ka-
retek będzie nadal realizował 
swoje zadania związane z trans-
portem międzyszpitalnym.

Ponadto uczestnicy spotkania 
zapoznali się z informacją doty-
czącą inicjatywy powołania uni-
wersytetu powszechnego, które-
go celem będzie zaangażowanie 
starszych ludzi m.in. w działal-
ność kulturalną, artystyczną oraz 
zachęcenie do samokształcenia. 
Działalność uniwersytetu będzie 
finansowana ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego na podstawie złożonych 
wniosków konkursowych.

NN

W wydarzeniu uczestniczył 
Prezes Stowarzyszenia „Dobry 
Dom” Marek Piechuta oraz nie-
pełnosprawni pracownicy Za-
kładu Aktywności Zawodowej 
w Nowej Sarzynie wraz z kadrą 
wspierającą.

Ponadto na spotkanie przy-
byli przedstawiciele władz sa-
morządowych: Członek Zarzą-
du Powiatu Krzysztof Trębacz, 
Radna Rady Powiatu Leżajskie-
go Halina Pyszowska oraz Sekre-
tarz Miasta i Gminy Nowa Sarzy-
na Danuta Pinderska, dyrektorzy 
i kierownicy placówek oraz insty-
tucji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych z terenu po-
wiatu leżajskiego wraz z pod-
opiecznymi. 

NIC O NAS BEZ NAS
26 kwietnia br. w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie odbył się panel dyskusyjny po-
święcony osobom z niepełnosprawnością.

 YŻycie codzienne osób niepeł- 
nosprawnych 
 YPróba akceptacji samego  
siebie
 YUczucia i sfera seksualna
 YRodzic dziecka niepełno- 
sprawnego
 YSelf-adwokatura

 YKultura i sztuka dostępna dla 
osób z niepełnosprawnością
 YMożliwości wsparcia insty-
tucjonalnego (przedstawi-
cielki PCPR w Leżajsku)
 YOdtworzenie nagrania z wy-
stąpieniem Łukasza Krasonia, 
jednego z największych mów-
ców motywacyjnych w Polsce

Organizatorami przedsięwzię-
cia byli: Portal Rampa „Poko-
nujemy Bariery” z Rzeszowa, 
Ośrodek Kultury w Nowej Sarzy-
nie oraz Patryk Grab, pracownik 
ZAZ, twórca tekstów motywacyj-
nych i filmików oraz pretendent 
do Księgi Rekordów Guinnessa.

Patronat medialny nad impre-
zą sprawowali: wspomniany już 
Portal Rampa i Polskie Radio 
Rzeszów, natomiast partnerami 
byli: Powiat Leżajski oraz Miasto 
i Gmina Nowa Sarzyna.

Na zakończenie panelu dys-
kusyjnego na scenie nowosa-

rzyńskiego Ośrodka Kultury za-
prezentowali się artyści Teatru 
Muzycznego „Broadway” w mu-
sicalu Świat w walizce.

Celem konferencji Nic o Nas 
Bez Nas było zaprezentowanie 
sylwetek osób niepełnospraw-
nych, które na co dzień pomi-
mo swoich ograniczeń starają się 
realizować pasje i zamiłowania. 
Miła atmosfera, jaka towarzyszy-
ła uczestnikom imprezy przyczy-
niła się do integracji społecznej 
osób z niepełnosprawnością.

Patryk Grab

Podczas konferencji poruszono 
następujące zagadnienia:



KURIER POWIATOWY n nr 5/2019 (174)10

POWIAT

W uroczystości uczestniczył 
poczet sztandarowy i kompania 
honorowa z Komendy Powia-
towej PSP w Leżajsku, poczet 
sztandarowy i pododdział klas 
pożarniczych z Zespołu Szkół Li-
cealnych im. Bolesława Chrobre-
go w Leżajsku, poczty sztandaro-
we z jednostek OSP w Grodzisku 
Dolnym, Woli Zarczyckiej, Ku-
ryłówce, Sarzynie, Wierzawi-
cach, Brzyskiej Woli i Kulnie 
oraz funkcjonariusze i pracowni-
cy cywilni Komendy Powiatowej 
PSP w Leżajsku, emeryci pożar-
nictwa i strażacy z ochotniczych 
straży pożarnych powiatu leżaj-
skiego.

Uroczystość zaszczycili swo-
ją obecnością: Rzecznik Praw 
Dziecka Mikołaj Pawlak, Pod-
karpacki Komendant Woje-
wódzki nadbryg. Andrzej Babiec, 
Radny Województwa Podkarpa-
ckiego Karol Ożóg, władze sa-
morządowe na czele ze Staro-
stą Leżajskim Markiem Śliżem, 
burmistrzowie, wójtowie oraz 
duchowieństwo. W obchodach 
uczestniczyli również przedsta-
wiciele powiatowych służb, in-
spekcji i straży, sądownictwa, 
prokuratury, prezesi i komen-
danci gminni OSP, dyrektorzy za-
kładów pracy, firm i instytucji.

Na początku apelu komen-
dant powiatowy PSP w Leżajsku 
st. bryg. Józef Kludys przywitał 
gości, podziękował uczestnikom 
uroczystości za działania podej-
mowane na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej i za dobrą współ-
pracę z Komendą Powiatową 
PSP w Leżajsku. Komendant 
złożył życzenia strażakom i po-
dziękował im za trud oraz po-
święcenie podczas akcji ra-

Powiatowe obchody 
Dnia Strażaka w KP PSP w Leżajsku

15 maja uroczyście ob-
chodzono Dzień Strażaka 
w Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży 
Pożarnej w Leżajsku. Ob-
chody rozpoczęły się 
apelem na placu przed 
budynkiem Komendy.

towniczo-gaśniczych, a także 
odczytał list Prezydenta RP An-
drzeja Dudy skierowany do stra-
żaków z okazji ich święta.

Następnie delegacje z KP PSP 
w Leżajsku i ochotniczych stra-
ży pożarnych złożyły gratulacje 
Podkarpackiemu Komendan-
towi Wojewódzkiemu nadbryg. 
Andrzejowi Babcowi z oka-
zji awansu generalskiego, który 
otrzymał z rąk Prezydenta RP 4 
maja 2019 r.

Podczas apelu nastąpiło rów-
nież wręczenie odznaczeń, wy-
różnień i nominacji na wyższe 
stopnie służbowe.

Srebrną Odznaką „Zasłużony 
dla ochrony przeciwpożarowej” 
został odznaczony mł. bryg. Woj-
ciech Długosz i mł. bryg. Zbi-
gniew Sarzyński. Brązową Od-
znakę „Zasłużony dla ochrony 
przeciwpożarowej” otrzymali: 
kpt. Piotr Pinderski, kpt. Mate-
usz Pietrycha, kpt. Adam Matu-

szak, asp. sztab. Maciej Koc, st. 
asp. Albin Hader, st. asp. Syl-
wester Różycki, st. ogn. To-
masz Mucha, ogn. Piotr Ada-
miak, druh Janusz Płatek, druh 
Jaromir Burek i Józef Maziarz. 
Srebrnym Medalem „Za zasłu-
gi dla pożarnictwa” został odzna-
czony Krzysztof Sobejko.

Nominacje na wyższy stopnień 
oficerski młodszego brygadiera 
otrzymali: st. kpt. Marek Kryla 
i st. kpt. Tomasz Leja. W korpu-
sie aspiranckim awansowano na 
wyższe stopnie służbowe: st. asp. 
Jerzego Kołcza na stopień aspi-
ranta sztabowego oraz mł. asp. 
Daniela Pytla i mł. asp. Pawła 
Siedleckiego na stopnień aspi-
ranta. Nie zabrakło również no-
minacji w korpusie podoficerów 
i szeregowych. Awans na stopień 
starszego ogniomistrza otrzymał 
ogn. Krzysztof Adamiak. Na sto-
pień ogniomistrza nominowano: 
mł. ogn. Piotra Adamiaka, mł. 

ogn. Zenona Niedbałę, mł. ogn. 
Piotra Paula, mł. ogn. Rafała Pin-
derskiego. Stopień młodszego 
ogniomistrza otrzymali: st. sekc. 
Andrzej Błotni, st. sekc. Dariusz 
Derylak, st. sekc. Przemysław 
Kozyra, st. sekc. Stanisław Per-
lak, st. sekc. Krzysztof Siuzdak, 
st. sekc. Tomasz Smycz, st. sekc. 
Ireneusz Traka, st. sekc. Mar-
cin Trojnar i st. sekc. Marcin Żu-
raw. Na stopień starszego sekcyj-
nego awansowano: sekc. Leszka 
Krasnodębskiego, sekc. Dariu-
sza Nicponia i sekc. Przemysława 
Żurawia. Nominacje na stopnień 
starszego strażaka otrzymali: str. 
Karol Dec, str. Piotr Młynarczyk, 
str. Mateusz Strojek i str. Bartło-
miej Zawitkowski.

Po apelu strażacy i zaproszeni 
goście udali się z pielgrzymką do 
ZNMP w Leżajsku. W paradzie 
główną ulicą miasta maszerowała 
orkiestra dęta Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Grodzisku Dol-
nym na czele z kapelmistrzem 
Jakubem Magoniem, za nimi 
kompania honorowa Komen-
dy Powiatowej PSP w Leżajsku, 
poczty sztandarowe, goście oraz 
pododdziały strażaków. Uroczy-
stej mszy świętej w intencji stra-
żaków i ich rodzin przewodniczył 
ks. dziekan Marek Cisek, a homi-
lię wygłosił o. Samuel Węgrzyn. 
Po mszy św. strażacy modlili się 
przed Cudownym Obrazem Mat-
ki Bożej Pocieszenia, a następnie 
złożyli wiązankę pod pomnikiem 
św. Jana Pawła II.

Opracowanie: mł. bryg. 
Wojciech Długosz

KP PSP Leżajsk

Fot.: asp. sztab. Leszek Borek, KP PSP Leżajsk
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Najpierw wspólnie z Dyrekto-
rem SP ZOZ w Leżajsku stoczy-
liśmy batalię o uratowanie po-
łowy czasu pracy jednej karetki, 
który został zmniejszony zgodnie 
z Planem Działania Systemu Pań-
stwowego Ratownictwa Medycz-
nego dla Województwa Podkar-
packiego zatwierdzonym przez 
Wojewodę Podkarpackiego. Na 
zwołanym 29 listopada 2018 r. 
Konwencie Burmistrzów i Wój-
tów uzyskałem mocne poparcie 
wszystkich samorządów w spra-
wie utrzymania na terenie powia-
tu leżajskiego dotychczasowej 
liczby karetek tj trzech pracują-
cych przez całą dobę w tym jed-
nej z lekarzem (typu S). W tym 
miejscu pragnę podziękować 
burmistrzom i wójtom za bardzo 
szybkie reakcje i podjęcie sto-
sownych uchwał oraz stanowisk, 
które zostały przekazane Woje-
wodzie Podkarpackiemu. Nasze 
prośby i argumenty jak i uchwa-
ły czy stanowiska samorządów 
gminnych nie zostały uwzględ-
nione i było już wiadomo, że od 
1 kwietnia 2019 roku w Leżajsku 
będzie stacjonowało przez całą 
dobę dwie karetki w tym jedna 
z obsadą lekarską, a w Nowej Sa-
rzynie jedna karetka przez 12 go-
dzin na dobę typu P (tylko z ra-
townikami).

Równolegle do powyższych 
działań rozpoczęliśmy starania 
zmierzające do zawarcia umo-
wy o udzielenie świadczeń opie-
ki zdrowotnej w zakresie ratow-
nictwa medycznego, które mają 
być realizowane od 1 kwietnia 
2019 r. w rejonie operacyjnym 
Rzeszów. Ustawa o ratownictwie 
medycznym przewidywała mię-
dzy innymi współpracę publicz-
nych podmiotów leczniczych bę-

dących dysponentami zespołów 
ratownictwa medycznego w try-
bie „Współrealizatora świad-
czeń”.

W związku z taką możliwoś-
cią 3 grudnia 2018 r. strony umo-
wy tj. Starosta Niżański, Staro-
sta Łańcucki i Starosta Leżajski 
wspólnie z dysponentami Ze-
społów Ratowniczych: Dyrekto-
rem SP ZOZ w Nisku, Dyrek-
torem SP ZOZ w Leżajsku oraz 
Prezesem Centrum Medyczne-
go w Łańcucie podpisali porozu-
mienie o wspólnym przystąpie-
nie do postępowań o udzielenie 
świadczeń ratownictwa medycz-
nego od 1 kwietnia 2019 r. w re-
jonie operacyjnym Rzeszów.

Ponadto w grudniu 2018 roku 
do Marszałka Województwa 
Podkarpackiego oraz Dyrekto-
ra Wojewódzkiej Stacji Ratun-
kowej w Rzeszowie został wysła-
ny projekt deklaracji w zakresie 
funkcjonowania Państwowego 
Ratownictwa Medycznego w re-
jonie Rzeszowskim przy współ-
pracy SP ZOZ Leżajsk, SP ZOZ 
Nisko, Centrum Medyczne Łań-
cut i WSPR Rzeszów, który po-
został bez odpowiedzi. 

19 lutego 2019 r. do Dyrekto-
ra Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Rzeszowie 
został skierowany projekt umo-
wy o współrealizacji z SP ZOZ 
w Leżajsku realizacji świadczeń 
z zakresu ratownictwa medycz-
nego. Projekt pozostał bez odpo-
wiedzi.

Nie było żadnej woli ze stro-
ny Wojewódzkiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego, aby doszła 
do porozumienia między szpi-
talami powiatowymi i wspólnej 
realizacji jeszcze przez 1,5 roku 
świadczenia ratownictwa me-

Informacja Starosty Leżajskiego 
dotycząca Pogotowia Ratunkowego

Od 1 kwietnia 2019 r. Pogotowie Ratunkowe nie jest 
już jednostką wchodzącą w skład SP ZOZ w Leżajsku. 
Po rozstrzygnięciu przez NFZ Podkarpacki Oddział Wo-
jewódzki w Rzeszowie postępowania konkursowego na 
usługi pogotowia dla rzeszowskiego rejonu operacyjne-
go (do którego należy powiat leżajski) została wybrana 
oferta złożona przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ra-
tunkowego w Rzeszowie i podpisana stosowna umowa. 
Ale po kolei.

dycznego. Dlaczego tak się sta-
ło? Odpowiedz otrzymaliśmy na 
nadzwyczajnej sesji Rady Powia-
tu Leżajskiego w dniu 25 kwiet-
nia 2019 r., kiedy przedstawiciel 
Dyrektora Wojewódzkiego Po-
gotowia Ratunkowego pani Ka-
tarzyna Zygmunt-Kowalska po-
wiedziała: „(…) deklarowaliśmy 
samodzielne przystąpienie do 
konkursu.” Z tej wypowiedzi jed-
noznacznie wynika, że od począt-
ku nie było chęci drugiej strony 
do porozumienia.

Takie rozwiązanie, jakie pro-
ponowaliśmy, zostało zrealizo-
wane dla Rejonu Operacyjnego 
Mielec obejmującego powia-
ty stalowowolski, tarnobrzeski, 
kolbuszowski, mielecki oraz dla 
Rejonu Operacyjnego Krosno 
obejmującego powiaty krośnień-
ski, jasielski, strzyżowski, dębi-
cki. W żaden sposób nie zamie-
rzam komentować tej sytuacji, 
a podane powyżej fakty świad-
czą, że wspólnie z Dyrektorem 
SP ZOZ w Leżajsku wykorzysta-
liśmy wszystkie możliwości, jakie 
daje ustawa, aby realizować usłu-
gę ratownictwa medycznego jako 
„Współrealizator”

W tym miejscu pragnę podzię-
kować Posłowi do Parlamen-
tu Europejskiego Stanisławo-
wi Ożogowi za wsparcie naszych 
działań w Podkarpackim Urzę-
dzie Marszałkowskim w kwestii 
nawiązania ze starostami i dy-
rektorami szpitali partnerskiej 
współpracy oraz przygotowania 
wspólnej oferty konkursowej. 

Zakończenie działalności po-
gotowia ratunkowego przy SP 

ZOZ w Leżajsku i powstanie 
nowego pogotowia ratunkowe-
go w Leżajsku i Nowej Sarzy-
nie z nowymi lokalizacjami, bę-
dącego jednostką Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Rzeszowie odbyło się bardzo 
płynnie, niezauważalne przez 
mieszkańców powiatu. 

Na wiele zapytań dotyczących 
trafności lokalizacji obecnego 
pogotowia ratunkowego, w tym 
miejsc postojowych dla karetek, 
zaplecza socjalnego dla pracow-
ników i w jaki sposób odkaża-
ne są karetki, nie jestem w sta-
nie odpowiedzieć, ponieważ te 
sprawy regulują odrębne prze-
pisy niezwiązane z działalnością 
Powiatu. Do tego celu powołane 
zostały inne służby.

Muszę zdementować wiele 
nieprawdziwych informacji, któ-
re są ciągle powtarzane, jakoby 
likwidacja pogotowia ratunko-
wego jest przyczyną do podej-
mowania następujących decyzji 
o likwidacji: Zakładu Opiekuń-
czo Leczniczego, Oddziału In-
tensywnej Opieki Medycznej czy 
Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego. Również obawy o nie-
wykorzystanie sprzętu, środków 
transportu czy pomieszczeń są 
bezzasadne. W całości to wypo-
sażenie nadal jest wykorzysty-
wane do transportu sanitarnego, 
który jest niezbędny do przewo-
zów międzyszpitalnych i innych 
uzasadnionych transportów sani-
tarnych. 

Starosta Leżajski 
Marek Śliż
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

W dniach 6-10 maja 
w obiektach Centrum 
Szkolenia Klas Mun-

durowych Zespołu Szkół Lice-
alnych w Leżajsku odbyło się 
zgrupowanie poligonowe ucz-
niów biorących udział w II edycji 
pilotażowego programu MON 
Certyfikowane Wojskowe Kla-

sy Mundurowe w ramach przed-
miotu Edukacja Wojskowa. 
Młodzi kadeci z ZSL szkolili się 
przez 5 dni pod okiem żołnierzy 
16. Batalionu Saperów z Niska. 
W czasie bardzo intensywnego 
szkolenia realizowano zagadnie-
nia m.in. z: powszechnej obrony 
przeciwlotniczej – POPL, dzia-

łań taktycznych pojedynczego 
żołnierza oraz sekcji dwu- i czte-
roosobowej, maskowania ludzi, 
uzbrojenia i sprzętu wojskowe-
go, czynności przygotowawczych 
do strzelania (ładowanie maga-
zynków, przygotowanie broni do 
strzelania, składanie i rozkłada-
nie broni), praktycznego prowa-

dzenia rozpoznania drogi mar-
szu (procedury counter – IED), 
działań punktu kontrolno-
-ochronnego i działanie w rejo-
nie ześrodkowania, pracy na ra-
diostacjach przenośnych małej 
mocy UKF.

Adrian Rauza

Młodzieżowy poligon

Wiktoria Bzdoń w zawodach 
ogólnopolskich tegorocznej edy-
cji olimpiady polonistycznej uzy-
skała bardzo dobre wyniki i jury 
przyznało jej tytuł finalistki. Uzy-
skane wyróżnienie jest świade-
ctwem wielkiego wysiłku i zaan-
gażowania w przygotowanie do 
tak trudnego konkursu, potwier-
dzeniem znajomości wielu lektur 
oraz zainteresowań językoznaw-
czych, które budzą prawdziwe 
uznanie w dzisiejszych czasach. 
Pod kierunkiem nauczycielki ję-
zyka polskiego Moniki Łobodziń-
skiej-Zygmunt uczennica przygo-
towywała się do wszystkich trzech 

etapów olimpiady, których efek-
tem był sukces końcowy, mają-
cy miejsce w kwietniu br. w War-
szawie. Tytuł finalistki zapewnił 
Wiktorii 100% punktację z egza-
minu maturalnego z języka pol-
skiego (zarówno na poziomie 
podstawowym, jak i rozszerzo-
nym) oraz wolny wstęp na wyższe 
uczelnie na kierunki filologiczne. 

Natomiast laureaci ogólnopol-
skiej olimpiady „O Diamentowy 
Indeks AGH” w Krakowie z ma-
tematyki i fizyki to: Łukasz Łobo-
dziński (85% z matematyki, przy- 
gotowywany przez Bogdana Wój-
towicza) i Mateusz Sałęga (92% 

z fizyki, podopieczny Andrzeja 
Majewskiego). Uczniowie dzięki  
temu mają już indeks dowolnego  
kierunku na AGH. Trzystopniowa  
ogólnopolska olimpiada „O Dia-
mentowy Indeks AGH” realizo- 
wana jest w zakresie pięciu przed-
miotów: matematyki, fizyki, infor-
matyki, chemii i geografii z ele-
mentami geologii. Jest odmianą 
olimpiady tradycyjnej, mającej na 
celu pogłębienie wiedzy z przed-
miotów uwzględnianych przy re-
krutacji na AGH i lepszego przy-
gotowania młodzieży do podjęcia 
studiów technicznych. Laureaci 
tej olimpiady są przyjmowani na 

studia w AGH z pominięciem 
procedury rekrutacyjnej. 

Pragniemy pogratulować Wik-
torii, Łukaszowi i Mateuszowi 
oraz podziękować za zaangażo-
wanie w życie szkoły, pracowi-
tość, a także rozwijanie swoich 
pasji. Wyrazy wdzięczności chce-
my także przekazać Rodzicom 
i nauczycielom, którzy wspiera-
li ich oraz mobilizowali do osiąg-
nięcia zamierzonych celów. Ży-
czymy naszym uczniom realizacji 
planów życiowych i sukcesów 
w kolejnym etapie edukacji, tym 
razem na wymarzonych studiach.

Monika Łobodzińska-Zygmunt

Olimpijczycy ZSL w Leżajsku
Olimpiady szkolne, to coroczne 
konkursy organizowane z przezna-
czeniem dla uzdolnionych uczniów 
w całej Polsce. Zespół Szkół Liceal-
nych w Leżajsku również może po-
szczycić się tegorocznymi olimpijczy-
kami w trzech dziedzinach wiedzy: 
języku polskim, matematyce i fizyce. Łukasz Łobodziński Wiktoria Bzdoń Mateusz Sałęga
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku ZST
W LEŻAJSKU

Działające przy szkole Stowarzysze-
nie Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych 
w Leżajsku utworzyło program stypendial-
ny, którego celem jest pomoc zdolnej i dzia-
łającej na rzecz szkoły młodzieży. 3 kwietnia 
odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów 
z udziałem wyróżnionych uczniów, rodziców, 
dyrekcji szkoły, władz stowarzyszenia, władz 
samorządowych, przedstawicieli Rady Ro-
dziców, wychowawców i nauczycieli. Sym-
boliczne czeki stypendialne wręczyli: Prezes 
Stowarzyszenia Joanna Goździewska, Wi-
ceprezes Bogusław Jarek i Dyrektor Szkoły 
Halina Samko. Odebrało je 32 uczniów, któ-
rzy osiągają wysokie wyniki w nauce, repre-
zentują szkołę podczas konkursów, olimpiad 
przedmiotowych, zawodów sportowych oraz 
wykazują się dodatkową aktywnością i dzia-

Niemiecka delegacja liczyła 30 
osób, natomiast grupa polska – 
32 osoby. Ze strony polskiej za 
przygotowanie i realizację pro-
gramu odpowiedzialni byli: koor-
dynator projektu Alfreda Grabow- 
ska-Błońska oraz Anna Koch-
mańska, Jan Jużyniec, Joanna  
Stępień, Małgorzata Pieniążek 
i Hanna Janiszewska-Celej. Pod-
czas tygodniowej wizyty polscy 
i niemieccy uczniowie zmagali  
się z pracami projektowo-wyko-
nawczymi robota segregującego 
ciasteczka. Problem segregacji 
ciasteczek pod względem barwy  
realizowany był przy użyciu układu  
mikroprocesorowego firmy Ar-
duino. Młodzi technicy stworzyli 
konstrukcję mechaniczną z profi-
li aluminiowych. Części plastiko-
we robota zostały zaprojektowa-
ne i wykonane przy wykorzystaniu 
drukarki 3D. Uczestnicy wykonali 
projekt magazynu ciasteczek oraz 
elementy montażowe podzespo-
łów elektronicznych. 

Wydrukowane podzespoły zo-
stały zamontowane do napędów 
robota. Następnie został on okab-
lowany i podłączony do układu 
zarządzającego, czyli mikrokon-
trolera Arduino. Najbardziej cza- 
sochłonnym i twórczym zadaniem  
było zaprogramowanie urzą-
dzenia. W tym celu zosta-
ły stworzone algorytmy dzia-
łania urządzenia, zaś na ich 
podstawie napisano program ro-
bota. Część założeń napotyka-
ła na problemy z wykonaniem. 
Zostały one wspólnie przedysku-
towane w grupach polsko-nie-
mieckich. Językami używanymi 
do komunikacji pomiędzy mło-
dymi konstruktorami były:  
niemiecki i angielski. Wypraco-
wywane pomysły okazały się traf-
ne, ponieważ skonstruowany ro-
bot wykonał zadanie. Natomiast 
grupa gastronomiczna przygo-
towywała potrawy wielkanocne: 
mazurki, żurek, babki drożdżo-
we oraz faszerowane jajka.

Rewizyta uczniów z Johann-Philipp-Reis-Schule w Friedbergu 
w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku

W ramach Programu Międzynarodowej Wymiany Mło-
dzieży współfinansowanego przez organizację Polsko-
-Niemiecką Współpracę Młodzieży, w dniach od 1 do 
5 kwietnia br., odbyła się w Zespole Szkół Technicznych 
rewizyta uczniów ze szkoły partnerskiej JPRS w Frie-
dbergu, nad którymi opiekę sprawowali: Madlen Kra-
watzek, Christian Wolf, Matthias Zinn oraz Holger Buss.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku 
przyznało stypendia uzdolnionej młodzieży

łalnością społeczną. Uroczystość umiliły wy-
stępami artystycznymi Magdalena Pustel-
ny i Aleksandra Kostek. W części oficjalnej, 
Dyrektor Szkoły Halina Samko i Wicedy-
rektor Piotr Foryt przedstawili prezentację, 
w której przybliżyli zebranym gościom naj-
ważniejsze wydarzenia z ostatniego roku, ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć sty-
pendystów. Pani Dyrektor złożyła też gratu-
lacje nagrodzonym uczniom i ich rodzicom, 

zachęcając jednocześnie młodzież do dalszej 
pracy. Głos zabrali również Wicestarosta Le-
żajski Lucjan Czenczek oraz Prezes Stowa-
rzyszenia Joanna Goździewska. Przygotowa-
ny przez uczniów technikum żywienia i usług 
gastronomicznych poczęstunek był świetną 
okazją do rozmowy, wymiany uwag i pomy-
słów pomiędzy rodzicami, wychowawcami 
i dyrekcją szkoły.

ZST

Założenia projektu uwzględ-
niły w programie wizyty również 
zwiedzanie szkoły. Szczególną 
uwagę zwrócono na wyposaże-
nie pracowni mechatronicznych, 
elektrotechnicznych, gastrono-
micznych, na zapoznanie się z sy-
stemem polskiego szkolnictwa, 
z kierunkami kształcenia szko-
ły oraz organizacją pracy w ZST. 
Młodzież niemiecka wraz z opie-
kunami miała również okazję 
obejrzeć miejscowe zakłady pra-
cy – elektrotechnicy i mechatro-
nicy z Niemiec i Polski udali się 
do zakładu BMF, a technicy ży-
wienia i usług gastronomicznych 
odwiedzili Zakład Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego „Horti-
no”. Podczas pobytu niemieckiej 
grupy w Polsce nie zabrakło też 
czasu na aspekt kulturalno-kra-
joznawczy. Na trasie zwiedza-
nia znalazły się m.in.: Muzeum 
Ziemi Leżajskiej, Muzeum Za-
mek w Łańcucie, Klasztor OO. 

Bernardynów wraz z monumen-
talnymi organami (warto w tym 
miejscu dodać, że uczestnicy pro-
jektu wysłuchali specjalnie dla 
nich przygotowanego koncertu 
organowego), a także największe 
atrakcje Krakowa: Rynek Głów-
ny, Zamek Królewski na Wawelu 
i dzielnica Kazimierz. 

Cele wymiany młodzieży zosta-
ły bez wątpienia osiągnięte. Ucz-
niowie z obydwu szkół doskona-
lili swoje umiejętności językowe, 
poszerzyli wiedzę techniczną, na-
wiązali osobiste kontakty i przy-
jaźnie. Plany dalszej współpracy 
zakładają kontynuację wymia-
ny młodzieży polskiej i niemie-
ckiej oraz realizację wspólnych 
projektów w ramach Progra-
mu Międzynarodowej Wymiany 
Młodzieży współfinansowanego 
przez organizację Polsko-Nie-
miecka Współpraca Młodzieży.

ZST
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Uczniowie i nauczyciele Ośrod- 
ka Szkolno-Wychowawczego im. 
św. Jana Pawła II w Leżajsku 
spędzili tam jeden kwietniowy 
tydzień, ucząc się i zdobywając 
nowe umiejętności oraz doświad-
czenia. W dniach 8-12 kwiet-
nia 2019 r. odbyło się spotkanie 
uczniów i nauczycieli projektu 
Erasmus plus pt. C.H.A.N.G.E. 
Uczestnicy przyjechali do wło-
skiej szkoły położonej w stolicy 
Sardynii – Cagliari.

Placówka Instituto E. Mattei 
kształci uczniów w klasach in-

tegracyjnych, prowadzona edu-
kacja ma charakter włączający, 
a nauczyciele posiadają wielolet-
nie doświadczenie w tworzeniu 
projektów przeciwdziałających 
wykluczeniu społecznemu. 

Podczas tego erasmusowego 
tygodnia, uczniowie wzięli udział 
w zajęciach muzycznych, arty-
stycznych i teatralnych. Finalnym 
efektem spotkania było przy-
gotowanie i zaprezentowanie 
przedstawienia złożonego z kilku 
mniejszych scen. Obsadę i wpar-
cie wokalne stanowili uczniowie 

i nauczyciele z sześciu krajów eu-
ropejskich. Przygotowania do fi-
nałowego show były okazją do 
poznania się wzajemnie, przeła-
mywania barier, zdobywania no-
wych umiejętności językowych 
i nabywania wiedzy. 

W trakcie tego niesamowitego 
tygodnia uczniowie i nauczycie-
le SOSW mieli okazję zwiedzić 
stolicę Sardynii, podziwiać naj-
piękniejszą na tej wyspie plażę 
Chia, jak również zobaczyć jedną 
z najgłębszych jaskiń w Europie 
– Santardi. Dodatkową atrakcję 

RAJSKA SARDYNIA

Sardynia niewątpliwie każdemu z nas kojarzy się 
z wakacyjnym wypoczynkiem, zjawiskowymi plażami, 
zatokami i niesamowitymi górskimi widokami. 
Jest to wyspa o śródziemnomorskim klimacie, 
na której słońce świeci przez 300 dni w roku.

stanowił występ lokalnego zespo-
łu, który zaprezentował regional-
ne tańce ludowe. 

Pobyt na Sardynii był dla mło-
dzieży niezwykłym przeżyciem, 
zarówno okazją do pierwszego 
lotu samolotem, jak i pierwszej 
kąpieli w Morzu Śródziemnym. 
Wyjazd umożliwił uczniom zdo-
bycie dodatkowych doświadczeń 
kulinarnych, co dla przyszłych 
kucharzy stanowi istotne do-
świadczenie zawodowe. W trak-
cie tego spotkania degustowali 
znakomicie przyrządzone dania 
z owoców morza, smakowali po-
trawkę z ośmiornicy oraz spędzi-
li wieczór w tradycyjnej włoskiej 
pizzerii. Chłopcy nawiązali przy-
jaźnie, które mogą być teraz kon-
tynuowane w przestrzeni inter-
netowej w nadziei na następne 
spotkanie uczniów projektu Era-
smus Plus C.H.A.N.G.E.

Monika Pęcak
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Festiwal Kultury Chrześcijańskiej
W dniach 25 marca 
– 7 kwietnia Leżajsk za-
mienił się w stolicę kultury 
chrześcijańskiej, za sprawą 
Festiwalu Kultury Chrześ-
cijańskiej „Rób to, co 
Kochasz”. Był to niezwy-
kle owocny czas i wielkie 
święto wiary. 
Dwa tygodnie, podczas 
których można było 
inaczej spojrzeć na Boga 
i świat Jego wartości. 
W różnych wydarzeniach 
Festiwalu wzięło udział 
ponad 10 000 osób.

Organizatorzy wydarzenia: 
Klasztor OO. Bernardynów 
i Franciszkański Ośrodek Kul-
tury w Leżajsku zaprosili wielu 
znamienitych gości, którzy pod-
czas spotkań, koncertów, war-
sztatów tematycznych, projekcji 
filmowych, prelekcji i pokazów 
dzielili się swoimi pasjami, swoją 
wiarą i miłością do Boga. Każde-

go dnia festiwalu miała miejsce 
Eucharystia z okolicznościowym 
kazaniem. 

Festiwal rozpoczął się w uro-
czystość Zwiastowania Pańskie-
go eucharystią, sprawowaną 
przez o. Teofila Czarniaka, Mi-
nistra Prowincji Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Po mszy świętej 
odbył się koncert w wykonaniu 

dobrze znanego zespołu NIE-
MAGOTU.

 Drugiego dnia od samego 
rana aż do wieczora odbywała się 
projekcja filmu „Najlepszy”. 

Trzeciego dnia przed połu-
dniem odbyło się spotkanie 
z Jaśkiem Melą, zaś wieczorem 
na scenie FOK-u gościł ks. Piotr 
Pawlukiewicz. Chyba nikt nie za-

pomni tego niezwykle pięknego 
spotkania z księdzem Piotrem 
i Jego świadectwa życia: wiary, 
modlitwy i zaufania Bogu mimo 
cierpienia i trudności. 

W kolejnym dniu odbył sie Wie-
czór Chwały, którego gościem był 
ks. Dominik Chmielewski, zaś 
w piątek rozpoczęły się spotka-
nia warsztatowe dla dzieci z gru-

Krzysztof Napiórkowski i jego zespół

Leżajsk 2019

Zespół NIEMAGOTU
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pą taneczną WORSHIPSTYLE. 
W piątkowy wieczór, w kulinar-
ny świat pełen pasji zabrał wszyst-
kich Marek Zaremba. Wraz ze 
swoją żoną prowadził przez całą 
sobotę warsztaty zdrowego i mą-
drego żywienia, a wszystko dzię-
ki przepisom świętej Hildegardy.

W niedzielny wieczór sceną za-
władnął Krzysztof Napiórkowski 
wraz z zespołem.

Drugi tydzień Festiwalu roz-
począł Ireneusz Krosny, które-
go występ rozbawił wszystkich do 
łez, a z jego poruszającego świa-
dectwa można było wydobyć naj-
ważniejsze przesłanie: w życiu 
najważniejsze są relacje.

We wtorkowy poranek za spra-
wą Arkadiusza Gwizdały uczest-
nicy festiwalu przenieśli się w za-
czarowany świat baniek, który 
szczególnie przypadł do gustu 
dzieciom. 

Środa, to niezwykły świat ilu-
zji, do którego zaprosił Tomasz 
Kabis.

Tegoroczny Festiwal Kultu-
ry Chrześcijańskiej przypadł 
na okres Wielkiego Postu, stąd 
w środowy wieczór odbył się 
w atmosferze kontemplacji przy 
Całunie Turyńskim. W czwar-
tek, o tym jak kochać rozumnie, 
opowiadał Przemysław Babiarz, 
a w piątek doświadczeniem swo-
jego życia dzielił się Jerzy Gór-
ski, człowiek, którego historia 
życia była inspiracją do powsta-
nia filmu „Najlepszy”.

Festiwal zakończył się 7 kwiet-
nia mszą świętą pod przewodni-
ctwem o. Sylwestra Skirlińskiego 

i koncertem zespołu ZAPA-
TRZENI.

Organizatorzy dziękują za 
przybycie zarówno wszystkim za-
proszonym gościom, jak i pub-
liczności oraz uczestnikom 
poszczególnych warsztatów. Po-
nadto kierują wyrazy wdzięcz-
ności do sponsorów festiwalu: 
Szkółki Roślin Ozdobnych Dą-
bek, Zakładu Mięsnego Smak 
Górno i SuperDrob, a także pa-
tronów medialnych: TVP 1, TVP 
Rzeszów, Radia Fara, „Gościa 
Niedzielnego” i Misericors.

Koordynator ds. 
Nowej Ewangelizacji

o. Bartymeusz Kędzior OFM

Przemysław Babiarz

Jasiek Mela

Arkadiusz Gwizdała
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Zawodnicy Azalii 
wciąż wśród najlepszych
Zawodnicy Azalii 
wciąż wśród najlepszych

W dniach 8-19 kwietnia w Portugalii odbyło 
się szkolenie organizowane przez COMT COA-
CHING CLUB we współpracy z klubem SL Be-
nefica Lizbona i jeden z największych na świecie 
turniejów piłkarskich Iber Cup chłopców z rocz-
nika 2007-2010. 

Proces selekcji z rocznika 2007 przeszło dwóch 
zawodników z Podkarpacia w tym jeden z powia-
tu leżajskiego – Kacper Plichta, mieszkaniec Przy-
chojca. Wyjazd współfinansowała Gmina Leżajsk. 
Kacper od najmłodszych lat trenował w Sparcie 

Leżajsk, a obecnie jest zawodnikiem Stali Rze-
szów. Duży sukces odniósł w 2017 r. wraz z dru-
żyną Akademii Młodych Orłów Rzeszów wy-
grywając eliminacje wojewódzkie i występując 
w Wielkim Finale 17. Edycji Turnieju „Z podwór-
ka na stadion o Puchar Tymbarku”, z udziałem 
16 drużyn na stadionie PGE Narodowym w War-
szawie. Drużyna zajęła 9 miejsce, natomiast Kac-
per został królem strzelców finałowego turnieju 
i otrzymał nagrodę z rąk prezesa PZPN Zbignie-
wa Bońka.

Kacper Plichta 
wschodząca gwiazda piłki nożnej powiatu leżajskiego

Sezon letni Klub Azalia Smak 
Górno Poltino rozpoczął wyści-
giem kolarskim MTB w Białym-
stoku. Zawodnicy Azalii bra-
li udział w I serii Pucharu Polski 
i Eliminacjach do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. Zna-
komicie rozpoczęła sezon Mal-
wina Mul wygrywając pierwsze 
zawody eliminacyjne w kategorii 
juniorka. Natalia Muskus w tej 
samej kategorii zajęła 5 miej-
sce. Na tym samym miejscu upla-
sowały się: Joanna Młodziczka 
w kategorii młodziczka oraz Kin-
ga Kalembkiewicz w kategorii se-
niorka.

Drugie eliminacje do OOM 
i Mistrzostw Polski odbyły się 
w Lesie Kopeckim w Tarnogó-
rze. Wystartowało 120 zawodni-
ków z całego kraju. Zawodnicy 
Azalii zdominowali wyścig wy-
grywając w czterech kategoriach. 
Spektakularne zwycięstwo od-
niosła Malwina Mul, wygrywając 
w kategorii juniorek drugi wyścig 
z kolei. Natalia Muskus zajęła 
w tej kategorii juniorka młodsza. 
W dobrym stylu pojechała rów-
nież Joanna Muskus w katego-
rii młodziczka wygrywając z dwu-
minutową przewagą nad drugą 
zawodniczką. Na piątej pozycji 
uplasowała się Otylia Grabarz. 
Kolejne zwycięstwa należały do 
Kingi Kalembkiewicz w katego-
rii Orliczka i Borysa Klaczkow-
skiego w kategorii żak. Nikodem 
Piersiak w najliczniej obsadzo-
nym wyścigu w kategorii junior 
zajął miejsce V. Brygida Piersiak 
w kategorii juniorek uplasowa-
ła się na 3 pozycji. Najlepszym 
zawodnikiem klubu w kategorii 
młodzików został Michał Siast, 
który zajął 11 miejsce. Na 18 po-
zycji uplasował się Łukasz Sta-
chula, a Mateusz Hajder prze-
kroczył linię mety jako 23.

Organizatorzy wyścigu skła-
dają serdecznie podziękowa-
nia sponsorom: Elektrociepłow-
ni Nowa Sarzyna, Firmie Metkos 
Edwarda Kosiny z Brzózy Kró-
lewskiej, Urzędowi Marszałkow-
skiemu, Gminie Leżajsk, Miastu 
i Gminie Nowa Sarzyna, Powia-
towi Leżajskiemu, Stal-Spaw 
Sp. z o.o. Stare Miasto, Gminie 

Miasto Leżajsk, Powiatowi Ni-
żańskiemu, Gminie Kuryłówka, 
Zakładom Mięsnym Smak-Gór-
no w Górnie oraz PHU Rome-
ro w Nowej Sarzynie. Wyrazy 
wdzięczności kierują również do: 
Państwowej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Leżajsku i Nowej Sa-
rzynie oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Giedlarowej.

Prezes Klubu Stanisław Zyg-
munt dziękuje również członkom 
zarządu oraz wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do organi-
zacji ww. zawodów.

Stanisław Zygmunt
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ABC BEZROBOTNEGO

Cel projektu: 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 

osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, 
w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształ-
ceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Kto może skorzystać z projektu?
Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni 

w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończe-
nie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne 
(w tym: osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktu-
alne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby 
długotrwale bezrobotne) spełniające łącznie niżej wymienio-
ne warunki uczestnictwa w projekcie:

 Y osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formal-
nym w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie w trybie 
dziennym),

 Y osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały 
udziału w szkoleniu finansowanym ze środków pub-
licznych,

 Y osoby do 25 roku życia, mogą zostać uczestnika-
mi projektu wyłącznie w okresie do 4 m-cy od daty 
ostatniej rejestracji.

Projekt również zapewnia możliwość udziału byłym 
uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego 

realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz 
współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze re-
alizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecz-
nej.

W ramach projektu realizowane są 
następujące formy wsparcia:

 Y indywidualne poradnictwo zawodowe (przewidziane 
dla wszystkich uczestników projektu);

 Y staż 6 m-cy (nabór ciągły do wyczerpania środków fi-
nansowych w ramach projektu); 

 Y bon na zasiedlenie (nabór ciągły do wyczerpania 
środków finansowych w ramach projektu);

 Y jednorazowe środki na podjęcie działalności gospo-
darczej (nabór ciągły do wyczerpania środków finan-
sowych w ramach projektu).

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

Biuro projektu: pok. 5, tel. 17 240 67 28
Staże: pok. 21, tel. 17 242 73 73 wew. 42
Bon na zasiedlenie: pok. 26, tel. 17 242 73 73 wew. 39
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodar-
czej: pok.17, tel. 17 242 73 73 wew. 32

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, 
że w okresie 1.01.2019 r. – 31.12.2020 r. realizuje projekt pt.

„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH 
POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY  
W POWIECIE LEŻAJSKIM (IV)”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2  
„Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”  

współfinansowanym przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o realizacji projektu oraz o formach wsparcia znajdują się na stronie internetowej Urzędu:
http://lezajsk.praca.gov.pl w zakładce Rynek pracy – Programy aktywizacyjne i projekty urzędu, 

na podstronie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)” 
http://lezajsk.praca.gov.pl/-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-lezajskim-iv-

Zapraszamy do udziału!!!
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KALENDARZ IMPREZ
I M P R E Z Y  K U L T U R A L N E  –  c z e r w i e c

DZIEŃ DZIECKA „BEZPIECZNE WAKACJE”
Termin: 1 czerwca
Miejsce: Stadion MZKS Unia Nowa Sarzyna
Organizator: PCK w Nowej Sarzynie

RAJD ROWEROWY – SZLAKIEM NASZEJ HISTORII
Termin: 2 czerwca
Miejsce: Kuryłówka – Jastrzębiec – Brzyska Wola

OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE TRADYCYJNYCH POTRAW 
WIEJSKICH „WŁOŚCIAŃSKIE JADŁO” W GIEDLAROWEJ 

Termin: 2 czerwca 2019 r.
Miejsce: stadion sporto-
wy w Giedlarowej
Organizatorzy: Gmina 
Leżajsk, GOK Gminy 
Leżajsk
Opis: Impreza ciesząca 
się niesłabnącym zainte-
resowaniem odbiorców 
z całego kraju ma na celu 
kultywowanie starych po-
traw wiejskich, nieskażonych współczesnymi ulepszaczami, przez to 
smacznych i zdrowych. Zorganizowana w charakterze plenerowego 
pikniku z degustacją potraw przygotowanych przez członkinie KGW. 
towarzyszą jej występy zespołów ludowych. 

DNI GMINY KURYŁÓWKA 
Termin: 2-9 czerwca
Organizator: Wójt Gminy, GOK i GBP w Kuryłówce
Opis: Dni Gminy to kilkudniowe święto. Pierwszego dnia odbędzie 
się IV Rajd Rowerowy „Szlakiem Naszej Historii”, następnie turniej 
młodzików o puchar GOK, natomiast niedziela jest okazją do wspól-
nego spotkania, biesiady i integracji społecznej mieszkańców Gminy 
Kuryłówka. W tym dniu ma miejsce prezentacja dorobku kultural-
nego Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce, ponadto koncerty 
zaproszonych artystów, a także liczne atrakcje dla dzieci oraz nieod-
łączna zabawa na zakończenie. 

SPEKTAKL TEATRALNY „CHODŹ NA SŁÓWKO”
Termin: 3 czerwca
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Organizator: MCK w Leżajsku 
Opis: Premiera grupy teatralnej Baratario

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR GOK
Termin: 4 czerwca
Miejsce: Orlik Kuryłówka
Organizator: GOK w Kuryłówce

WYSTAWA CHUST WOJSKOWYCH PH. 
„GODZINA PIĄTA, MINUT TRZYDZIEŚCI”

Termin: 7 czerwca – otwarcie wystawy
Miejsce: GBP – sala GOK
Organizator: GOK w Kuryłówce

III POWIATOWY PRZEDSZKOLNY FESTIWAL TALENTÓW 
„ISKIERKA 2019”

Termin: 7 i 9 czerwca
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Przedszkolny Festiwal Talentów „Iskierka 2019”organizowany 
jest dla przedszkolaków z powiatu leżajskiego. Ma na celu odkrywa-
nie wyjątkowych zdolności u dzieci i zaprezentowanie ich szerokiej 
publiczności na scenie MCK. 

DZIEŃ DZIECKA W DĘBNIE – PIKNIK RODZINNY
Termin: 9 czerwca 
Miejsce: Dębno
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, partnerzy
Opis: Piknik rekreacyjny promujący talenty dzieci połączony z licz-
nymi atrakcjami. 

PIKNIK PLENEROWY W STARYM MIEŚCIE 
POŁĄCZONY Z JUBILEUSZEM LKS STAROMIESZCZANKA 

Termin: 9 czerwca 
Miejsce: stadion sportowy w Starym Mieście
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Mia-
sto, LKS Staromieszczanka, radni, Sołtys, OSP
Opis: Rozgrywki piłki nożnej na stadionie sportowym w Starym 
Mieście z okazji jubileuszu, piknik plenerowy z atrakcjami dla dzie-
ci i dorosłych. 

DZIEŃ RODZINY
Termin: 9 czerwca
Miejsce: Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultu-
ry w Grodzisku Dolnym
Opis: Impreza integrująca 
całe rodziny do wspólnej za-
bawy. W programie: występy 
grup wokalnych i tanecznych, 
konkurencje sprawnościowe, gry i zabawy z nagrodami. 

PIKNIK RODZINNY 
Termin: 9 czerwca
Miejsce: Kuryłówka przy OSP

KINO NA ANTRESOLI
Termin: 11 czerwca i 25 czerwca o godz.19.00 
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku ( Filia Biblioteki 
Publicznej) 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Zapraszamy na filmy autorskie ( reżyserskie), kino alternatyw-
ne z różnych okresów czasowych.

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU POWIATU 

LEŻAJSKIEGO „ODNALEŹĆ SIEBIE”
Termin: 12 czerwca – 30 sierpnia 2019
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Środowiskowe Domy Samopomocy w: Jelnej, Sarzy-
nie, Laszczynach, Zmysłówce oraz Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Leżajsku.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
Termin: 12 czerwca w godzinach 16.30-18.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: DKK to klub dla wszystkich, którzy lubią czytać i chcą dzielić 
się wrażeniami z lektury z innymi czytelnikami. 

PODRÓŻE DOOKOŁA ŚWIATA
Termin: 13 czerwca
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

INAUGURACJA XXVIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU 
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ

Termin: 14-17 czerwca
Festiwal realizowany jest przy pomocy finansowej Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 
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POWIAT KALENDARZ IMPREZ
I M P R E Z Y  S P O R T O W E  –  c z e r w i e c

PIKNIK REKREACYJNO-SPORTOWY 
„BEZPIECZNE WAKACJE” 

Termin: 1 czerwca 
Miejsce: Nowa Sarzyna stadion MZKS „Unia” Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowej Sa-
rzynie, Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie 
Opis: Głównym celem impezy jest propagowanie prozdrowego sty-
lu życia, dbania o kondycję fizyczną, popularyzacja idei Honorowego 
Dawstwa Krwi PCK, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa 
dzieci podczas wakacji poprzez przekazanie dzieciom podstawowych 
informacji na temat zagrożeń. 

XIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY 
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO 
O „UŚMIECH DZIECKA 2019”

Termin: 2 czerwca 
Miejsce: SP nr 1 w Leżajsku godz. 10
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Leżajsku 
Opis: Turniej organizowany od czternastu lat promujący szachy 
w powiecie leżajskim z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych w róż-
nych grupach wiekowych. 

POLISH KARATE TOURNAMENT 7TH TATARIA CUP
Termin: 8 czerwca 
Miejsce: Nowa Sarzyna MOSIR
Organizator: Leżajski Klub Kyokushin Karate
Opis: Zawody z udziałem ekip składających się z dowolnej liczby za-
wodników w poszczególnych kategoriach wagowych z różnych orga-
nizacji kyokushin. Turniej będzie rozegrany w kategoriach wieko-
wych wg światowych przepisów WKB. Równolegle i po raz pierwszy 
będzie rozegrany turniej Pomarańczowych Pasów – osobne katego-
rie kumite dla posiadaczy pomarańczowych pasów 

27. F-2 PUCHAR ŚWIATA WIERZAWICE 
MEMORIAŁ EUGENIUSZA KUJANA 

Termin: 28-30 czerwca
Miejsce: Wierzawice (stadion modelarski) 
Organizator: Klub Modelarski im. Eugeniusza Kujana w Wierzawi-
cach 
Opis: Zawody rozgrywane zgodnie przepisami Kodeksu Sportowe-
go Federacji Lotniczej FAI z udziałem modelarzy posiadający licen-
cje sportową. Loty konkursowe i finałowe rozgrywane są w nastę-
pujących klasch modeli latających na uwięzi: modele prędkościowe 
(F2A), akrobacyjne (F2B) i wyścigowe (F2C). 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA KAWALERII 
ORAZ KWALIFIKACJE DO MISTRZOSTW POLSKI 

KAWALERII „MILITARII 2019” 
Termin: 28-30 czerwca 
Miejsce: Wierzawice (hipodrom Klubu Jeździeckiego Equistro)
Organizator: Stowarzyszenie Oddział Kawalerii Ochotniczej „Wie-
rzawice” w brawach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego 
Opis: W zawodach uczestniczą drużyny, zaś w kwalifikacjach „Mi-
litari 2019” – ścisła czołówka szwoleżerów, ułanów oraz strzelców 
konnych z pułków kawalerii w kraju. Podczas zawodów odbędą się 
konkurencje związane z jeździectwem i posługiwaniem się wyposa-
żeniem militarnym (lanca, szabla, broń palna). 

VI POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
IM. RYSZARDA OSTROWSKIEGO 

Termin: czerwiec 
Miejsce: Leżajsk (kompleks sportowy „Orlik” przy ZSL)
Organizator: Starostwo Powiatowe w Leżajsku

Komitet Organizacyjny Festiwalu: Miasto Leżajsk, Powiat Leżajski, 
Gmina Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Klasztor OO. Ber-
nardynów w Leżajsku, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Biuro Organizacyjne Festiwalu: Miejskie Centrum Kultury w Le-
żajsku, Dyrektor MCK w Leżajsku Ireneusz Wołek – Dyrektor Biu-
ra Organizacyjnego, Dyrektor Artystyczny Festiwalu – Józef Serafin, 
profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a także pro-
fesor i kierownik Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie.
Opis: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
odbywa się w okresie letnim każdego roku w leżajskiej Bazylice Oj-
ców Bernardynów od 27 lat. Corocznie bierze w nim udział kilku-
dziesięciu artystów światowej sławy z kraju i zagranicy. Barokowe 
organy w Leżajsku uznawane są za jedne z najdoskonalszych w Eu-
ropie. Wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty jest bezpłatny. Or-
ganizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie. 

PIKNIK RODZINNY W CHAŁUPKACH DĘBNIAŃSKICH
Termin: 16 czerwca
Miejsce: Chałupki Dębniańskie
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie 
i Grodzisko Nowe, Radny, Sołtys, OK w Chałupkach Dębniańskich, 
partnerzy
Opis: Oficjalne otwarcie kompleksu rekreacyjnego w Chałupkach 
Dębniańskich. Piknik plenerowy dla rodzin, połączony z występami 
zespołów artystycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci oraz do-
rosłych. 

PIKNIK PLENEROWY „NA JAGODY” W BIEDACZOWIE
Termin: 16 czerwca 
Miejsce: Biedaczów
Organizatorzy: GOK, KGW, OSP i OK w Biedaczowie
Opis: Piknik plenerowy dla rodzin, połączony z występami zespołów 
artystycznych, atrakcjami dla dzieci i dorosłych oraz degustacją po-
traw z jagód. 

ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO ZESPOŁÓW MCK
Termin: 18 czerwca
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Organizator: MCK w Leżajsku 

GIEŁDA STAROCI
Termin: 29 czerwca w godzinach 8.00-12.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Wszyscy fascynaci staroci i kolekcjonerzy, a także i ci, którzy 
po prostu chcą kupić coś niepowtarzalnego i ładnego zarazem, będą 
mieli znów okazję do zakupów. Wszystko za sprawą giełdy staroci.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU …BY POKOLENIA 
PAMIĘTAŁY… – 76 ROCZNICA WYSIEDLEŃ JASTRZĘBCA 

Termin: 30 czerwca godz. 9.30
Miejsce: Jastrzębiec (kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa) 
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK i GBP w Kuryłówce

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU …BY POKOLENIA 
PAMIĘTAŁY… – KALÓWKA 

Termin: 30 czerwca godz. 15.00
Miejsce: Kuryłówka (kościół św. Józefa w Tarnawcu, pomnik na Ka-
lówce) 
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK i GBP w Kuryłówce

ŚWIĘTO KWITNĄCEJ LIPY W PRZYCHOJCU
Termin: 30 czerwca 
Miejsce: Przychojec
Organizatorzy: KGW, Sołtys, GOK Gminy Leżajsk, OSP Przychojec
Opis: Piknik plenerowy dla rodzin, połączony z występami zespołów 
artystycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Na za-
kończenie odbędzie się zabawa taneczna. 
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Podróż 41

FATIMA
Portugalia

Jest wczesny, deszczowy po-
ranek. Siedząc w niewielkiej ho-
telowej restauracji i spoglądając 
przez wielkie szyby na puste jesz-
cze ulice dopijamy resztki kawy. 
Na talerzu plastikowe opakowa-
nie z malutkiego dżemu, okruszki 
z pozbawionej smaku bułki i nóż 
z resztkami masła. Jak zahipno-
tyzowani wpatrujemy się w ocie-
kające wodą okna – rozmazany 
obraz mokrego bruku i witryn 
sklepowych, w których dominu-
ją gipsowe i plastikowe figurki 
Matki Bożej Fatimskiej. Panu-
je dziwny stan spowolnienia, jak-
by za chwilę miało się coś wyda-
rzyć. A my czekamy, popadając 
w pułapkę bezwładnego letargu. 
Nagle pada pytanie przerywają-
ce irytująca ciszę, idziemy? Jak 
na rozkaz zerwaliśmy się na rów-
ne nogi. Po chwili jesteśmy już 
w pokoju i wciskamy ostatnie rze-
czy do plecaka. Nie mamy dzisiaj 
dużo czasu – musimy zaryzyko-
wać. Oddajemy klucze w recep-
cji, rozkładamy parasole i bieg-
niemy w stronę samochodu, by 
pozostawić w nim bagaże. Kilka 
minut później w strugach desz-
czu, przeskakując kałuże idzie-
my w stronę niezwykłego miej-
sca – jednego z najważniejszych 
na pielgrzymkowej mapie świata. 
Jeszcze jedna uliczka i szeroka 
brama, za którą rozpościera się 
olbrzymi asfaltowy plac. Nagle 
przestało padać, a przez wielkie, 
kłębiące się chmury zaczęły prze-
dzierać się promienie słońca, po-
łyskując w kałużach, które deszcz 
pozostawił na mokrym asfalcie. 

Przed nami Sanktuarium Mat-
ki Bożej Fatimskiej. Dzisiaj pa-
nuje tu jeszcze cisza, ale to tutaj 
od ponad stu lat przybywają mi-
liony pielgrzymów z całego świa-
ta. To miejsce objawień, modli-
twy, pokuty i nadziei. 

W Europie panuje zamęt. 
Trwa I wojna światowa – jak to 
tej pory największy, krwawy kon-
flikt zbrojny. O Fatimie, ma-
łej miejscowości leżącej w regio-
nie Lisboa w Portugalii zapewne 
wiedziałoby dziś niewielu, gdy-

by nie objawienia Matki Bożej, 
których doświadczyli trzej mali 
pastuszkowie: 10-letnia Łucja, 
9-letni Franciszek i 7-letnia Hia-
cynta. „Piękna Pani” ukazała im 
się po raz pierwszy 13 maja 1917 
roku na małym dębie w dolinie 
Cova da Iria, gdzie paśli stadko 
owiec. Wieść o objawieniu roze-
szła się lotem błyskawicy. Poja-
wiły się liczne relacje o dokona-
nych uzdrowieniach. Jednak nie 
wszyscy byli przekonani o cu-
dzie. W sierpniu burmistrz Vila 
Nova de Ourem umieścił dzieci 
w więzieniu. Poddawał je licznym 
i podchwytliwym przesłucha-
niom, by przyłapać je na kłam-
stwie. Bez powodzenia. Obu-
rzeniu wiernych nie było końca. 
Widzenia powtarzały się przez 
pięć kolejnych miesięcy, zawsze 
13 dnia danego miesiąca. Pod-
czas spotkań Matka Boża nama-

wiała ich do codziennej modlitwy 
na różańcu (m.in. o nawrócenie 
świata) oraz pokuty za grzechy. 
Wtedy też przekazała „tajemni-
ce”, które do dziś wzbudzają wie-
le emocji. Pierwsze dwie spisano 
i opublikowano w 1941 roku. Ta-
jemnice dotyczyły II wojny świa-
towej, głodu na świecie, prześla-
dowań kościoła. Ostatnią Łucja 
spisała w 1944 roku. Ujawniono 
ją dopiero 56 lat później, a prze-
chowywana była w Watykanie. 
Tajemnicę trzecią powiązano 
z zamachem na Jana Pawła II.

Jako potwierdzenie prawdzi-
wości objawień Maryja uczyni-
ła „cud słońca”, który miał miej-

sce 13 października podczas 
ostatniego spotkania pastuszków 
z Matką Bożą. Około 70 tysięcy 
ludzi zebranych wówczas w Cova 
da Iria zobaczyło jak słońce wiru-
je wokół własnej osi, a następnie 
zdaje się spadać w kierunku zie-
mi. Co ciekawe, zjawisko to wi-
dzieli także świadkowie znajdu-
jący się kilka kilometrów dalej. 
Kościół katolicki uznał objawie-
nia za prawdziwe.

Zgodnie z prośbą Maryi, 
w 1919 roku w miejscu objawień 
wybudowano małą, prostą ka-
pliczkę zwaną Kaplicą Objawień, 
która jest „sercem” sanktuarium 
w Fatimie. Tuż przed kapliczką, 

Bazylika Matki Bożej Różańcowej

Serce Sanktuarium – Kaplica Objawień

Figura Matki Bożej Fatimskiej

Główny plac sankturaium
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tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

You Tube – niezwykly swiat 

na marmurowej kolumnie, stoi 
figura Matki Bożej Fatimskiej – 
dokładnie w tym miejscu, gdzie 
ukazywała się Maryja. Posąg ma 
ponad metr wysokości i został 
wyrzeźbiony z brazylijskiego ce-
dru. Maryja ubrana jest w błę-
kitnawą suknię i płaszcz. W ręku 
trzyma różaniec, a na głowie ma 
koronę ofiarowaną przez portu-
galskie kobiety w 1942 r., ozdo-
bioną 313 perłami oraz 2679 
szlachetnymi kamieniami. Wie-
le lat później dołączono do nich 
kulę, którą podarował Jan Paweł 
II, jako dziękczynienie za ura-
towanie go z zamachu w dniu 
13 maja 1981 r. Obecnie zarów-
no kapliczka, jak i posąg, zosta-
ły osłonięte drewniano-szklanym 
budynkiem. Codziennie odma-
wiany jest tam różaniec oraz od-
bywa się msza święta.

Najwyższym budynkiem sank-
tuarium jest Bazylika Matki Bo-
żej Różańcowej z Fatimy, do 
której z obu stron przylegają ko-
lumnady otaczające plac przed 
świątynią. Ten strzelisty kościół 
z 65-metrową dzwonnicą zbu-
dowano w całości z miejscowe-
go kamienia, a nad głównym 
wejściem umieszczono prawie 
5-metrowy posąg Niepokalanego 
Serca Maryi, wykonany według 
wskazówek Łucji.

W środku bazyliki znajduje się 
15 ołtarzyków – płaskorzeźb po-
święconych 15 tajemnicom ró-
żańca, kolorowe witraże przed-
stawiające historię objawień 

maryjnych w Fatimie oraz gro-
bowce pastuszków: Franciszka 
i Hiacynty Marto oraz Łucji dos 
Santos.

Pierwszą dwójkę ogłoszono 
błogosławionymi w 2000 r., nato-
miast proces beatyfikacyjny Łucji 
rozpoczęto w 2008 r.

Ze względu na ogromną licz-
bę pielgrzymów, którzy przy-
bywali do Fatimy, postanowio-
no wybudować nowy kościół, 
który mógłby ich pomieścić. 
W międzynarodowym konkur-
sie wybrano nowoczesny projekt 
greckiego architekta, Alexandro-
sa Tombazisa, który ukończono 
w 2007 roku. W rezultacie Bazy-
lika Trójcy Przenajświętszej ma 
kształt koła o średnicy 125 me-
trów, wysokość 18 metrów i żad-
nego punktu podparcia w środku 
budynku. Może tam usiąść ponad 
8 600 osób. Świątynię zlokalizo-
wano naprzeciwko Bazyliki Mat-
ki Bożej Różańcowej, po drugiej 
stronie placu. Kościół charakte-
ryzuje się prostym w formie, ale 
nowoczesnym i bogatym w sym-
bolikę wystrojem. Drzwi główne 
oraz umieszczone obok nich tab-
lice z 20 tajemnicami różańco-
wymi to ryty w brązie. W środku 
nad ołtarzem wisi krucyfiks, tak-
że z brązu, a w jego tle znajdu-
je się ogromna, pozłacana mo-
zaika przedstawiająca Baranka 
Bożego oraz aniołów i świętych. 
Z lewej strony tego misternego 
dzieła można zauważyć Matkę 
Bożą z Franciszkiem i Hiacyntą, 

a nieco z tyłu – Łucję. Interesu-
jący jest także ołtarz główny wy-
konany z jednego bloku miejsco-
wego wapienia „branco do mar”. 
Na jego przedzie znajduje się ka-
mień z watykańskiego grobu św. 
Piotra Apostoła, podarowany 
przez Jana Pawła II.

Na placu przed świątynią sto-
ją pomniki papieży, którzy szcze-
gólnie czcili Matkę Bożą z Fa-
timy: Jana Pawła II, Pawła VI 
i Piusa XII. Natomiast na pra-
wo od Bazyliki Matki Bożej Ró-
żańcowej znajduje się 2,6 tono-
wy fragment muru berlińskiego, 
ukryty w rotundzie ze szkła i ka-
mienia. To podziękowanie od 
portugalskiego emigranta miesz-
kającego w Niemczech dla Maryi 
za przyczynienie się do upadku 
komunizmu.

A skąd nazwa miasteczka Fati-
ma? Przecież to imię córki proro-
ka Islamu Mahometa! Geneza tej 

nazwy sięga czasów rekonkwisty, 
krwawej wojny między muzułma-
nami a chrześcijanami. Imię Fa-
tima nosiła mauretańska księż-
niczka wzięta do niewoli przez 
portugalskiego rycerza. Według 
legendy, Fatima zakochała się 
w rycerzu i postanowiła nawrócić 
się na chrześcijaństwo, aby wyjść 
za niego za mąż. Ochrzczono ją 
imieniem Oureana. Po jej śmier-
ci ówczesnej wiosce nadano mu-
zułmańskie imię – Fatima. I tak 
pozostało do dzisiaj.

Opuszczamy to niezwykłe miej- 
sce, w którym już ponad sto lat 
słychać modlitwy, prośby i po-
dziękowania pielgrzymów. Miej-
sce przesiąknięte wiarą, miłością 
i nadzieją lepszego świata.

Pomnik papieża Jana Pawła II

Grób Hiacynty i Łucji

Świece wotywne

Nowa światynia – Bazylika Trójcy Przenajświętszej

Wnętrze nowego kościoła



KURIER POWIATOWY n nr 5/2019 (174)24

KOMUNIKATY

Harmonogram rekrutacji
 13 maja – 19 czerwca – Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły
 21-25 czerwca – Przyjmowanie świadectw i wyników egzaminu zewnętrznego
 5 lipca  – Ogłoszenie listy kandydatów
 5-10 lipca  – Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata woli przyjęcia do szkoły
 12 lipca  – Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
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BLOK REKLAMOWY
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1  Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu 
reprezentatywnego na dzień 03.07.2018 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 
5,99%, całkowity koszt kredytu: 5 091,99 zł obejmuje: prowizję: 2 213,72 zł, odsetki: 2 870,17 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 8,10 zł. 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 12,02%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania 
umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 25 459,12 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 535,39 zł, wysokość ostatniej 48 raty 535,31 zł.

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

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

Zmieniamy logo, 
nie zasady!
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