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W dniach 3-4 czerwca 2019 r.  
audytorzy jednostki certyfikującej TÜV Rheinland  

podczas audytu zewnętrznego potwierdzili 
skuteczność funkcjonowania  

w Starostwie Powiatowym w Leżajsku  
systemów zgodnie z normą ISO 9001:2008  

oraz ISO/IEC 27001:2013.  
Nie stwierdzili niezgodności i uznali, że Starostwo 
jest przykładem urzędu doskonale zarządzanego, 

nowocześnie i sprawnie funkcjonującego  
oraz nastawionego na Interesantów. 

Stwierdzono, że System Bezpieczeństwa 
Informacji działa skutecznie i w pełni odpowiada 

wymaganiom stawianym przez RODO.
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X sesja

27 maja 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej An-
drzej Duda spotkał się z samorządowcami w Pałacu 
Belwederskim. W swoim wystąpieniu podkreślił zna-
czenie samorządu lokalnego oraz podziękował wszyst-
kim, którzy pełnią funkcje publiczne. Ponadto zwró-
cił także uwagę na to, że samorząd terytorialny został 
przywrócony w 1989 r. „dzięki uporowi Polaków, dzię-
ki wielkiemu dążeniu ludzi do wolności, do prawdzi-
wej suwerenności i prawdziwej niepodległości”.

Na zaproszenie głowy państwa w uroczystościach 
wziął udział również Starosta Leżajski Marek Śliż 
jako reprezentant powiatu leżajaskiego.

Prezydent Andrzej Duda nadał także odznacze-
nia państwowe osobom zasłużonym w działalności na 
rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.

Do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 
w Polsce został rozesłany także list Prezydenta z oka-
zji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Katarzyna Ćwikła

Dzień Samorządu Terytorialnego w stolicy

Fot. Krzysztof Sitkowski

Po przyjęciu protokołów z VIII 
i IX sesji Rady Powiatu radni za-
poznali się z: informacją o dzia-
łalności Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Leżajsku za 2018 r., informa-
cją Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii w Leżajsku o działaniach 
Powiatowego Inspektoratu We-
terynarii na terenie powiatu leżaj-
skiego w 2018 r., sprawozdaniem 
z działalności Powiatowego Urzę-
du Pracy w Leżajsku w 2018 r. 
oraz informacją z planowanych 
zadań z zakresu i przeciwdziała-
nia bezrobociu w 2019 r., a także 
z oceną stanu bezpieczeństwa sa-
nitarnego powiatu leżajskiego za 
2018 r.

Następnie radni podjęli 
następujące uchwały:

– uchwałę zmieniającą Uchwałę 
Nr VI/46/2019 Rady Powiatu 
Leżajskiego z dnia 28 lutego 
2019 r. w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych oraz wysokości 
środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych przeznaczo-
nych na realizacje tych zadań 
w 2019 r.

– uchwałę w sprawie przekaza-
nia środków finansowych dla 
policji;

– uchwałę w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finan-
sowej Powiatu leżajskiego;

– uchwałę w sprawie wprowa-
dzania zmian w budżecie Po-
wiatu na 2019 r.
Ponadto starosta przedsta-

wił sprawozdanie z prac Zarzą-
du Powiatu w okresie międzyse-
syjnym.

Rady Powiatu 
Leżajskiego

23 maja o godz. 16.00 w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się X sesja 
Rady Powiatu Leżajskiego.

NN

fot. Grzegorz Leja
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Wśród projektów, które uzy-
skały właściwą liczbę punktów 
i wyróżnione zostały do dofinan-
sowania znalazło się leżajskie 
muzeum. Na zaplanowaną inwe-
stycję placówka otrzyma ok. 1,8 
mln. zł. Całkowita wartość in-
westycji wyniesie ok. 2,2 mln zł, 
z czego 400 000 zł to wkład włas-
ny Powiatu Leżajskiego, zabez-
pieczony w budżecie podczas 
marcowej sesji Rady Powiatu.

Głównym zadaniem plano-
wanej inwestycji jest stworze-
nie – zarówno dla mieszkańców, 
jak i licznie przybywających do 
powiatu leżajskiego turystów – 
przekazu zawierającego niezbęd-
ną wiedzę o historii Ziemi Leżaj-
skiej na przestrzeni wieków, tj. 
od czasów starożytności po czasy 
nowożytne, w których następo-
wały lata rozkwitu i upadku.

Całość ekspozycji będzie ba-
zować na innowacyjnych multi-

medialnych technikach audio-
wizualnych i nagłośnieniowych 
wraz z obecnością światowej kla-
sy sprzętu m.in. rzutników, pro-
jektorów multimedialnych wy-
świetlających obraz. Dokonana 
zostanie aranżacja przestrzenna 
klatki schodowej, trzech sal i wą-
skiego korytarza. Prezentacja 
zostanie zorganizowana w taki 
sposób, aby poprowadzić widza 
przez kolejne wydarzenia histo-
ryczne, które będą połączone ze 
sobą w chronologicznie ułożony 
ciąg. Nie zabraknie również tra-
dycyjnych makiet, grafik, plansz, 
wizualizacji oraz gablot, w któ-
rej będą prezentowane muzealia 
archeologiczne. Ponadto w za-
kres inwestycji dodatkowo uję-
to m.in. zakup demontowalnej 
sceny, na której będą mogły od-
bywać się plenerowe występy ar-
tystyczne, zakup 6 drewnianych 
stoisk straganowych, przezna-

Adaptacja piwnicy
w Muzeum Ziemi Leżajskiej
już niebawem
Wszystko wskazuje na to, że planowana adaptacja piw-
nicy w oficynie południowo-wschodniej Muzeum Zie-
mi Leżajskiej na cele ekspozycyjne placówki stanie się 
faktem. Muzeum jest już po podpisaniu umowy o dofi-
nansowanie z Zarządem Województwa Podkarpackiego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

czonych do użytku tymczasowe-
go w czasie kulturalnych imprez 
plenerowych, wymiana oświetle-
nia budynków zespołu od stro-
ny dziedzińca, wykonanie per-
goli w konstrukcji drewnianej 
zlokalizowanej pomiędzy oficy-
nami południowymi, montaż do-
datkowych urządzeń interaktyw-
nych dla dzieci (m.in. drewniane 
zabawki) wymianę wszystkich ła-
wek ogrodowych, koszy, stoja-
ków na rowery, rozbudowę kon-

strukcji wsporczej dla istniejącej 
uprawy chmielu w celu pełniej-
szej prezentacji (nawiązanie do 
ekspozycji browarniczej), utwar-
dzenie dojścia na zaplecze oficy-
ny południowo-wschodniej (do 
adaptowanej piwnicy). Głównym 
celem prac zewnętrznych jest 
udostępnienie placu przy muze-
um mieszkańcom powiatu leżaj-
skiego i odwiedzającym go tury-
stom.

MZL
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Na mocy postanowienia Pre-
zydenta RP Brązowym Krzyżem 
zasługi zostali odznaczeni: Staro-
sta Leżajski Marek Śliż oraz dy-
rektor Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku Zbigniew Trębacz. 
21 maja, podczas uroczystości 
wręczenia odznaczeń państwo-
wych w Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim, w imieniu głowy 

państwa nagrody wszystkim od-
znaczonym wręczyła Wojewoda 
Podkarpacki Ewa Leniart. Na-
grodę w zastępstwie dyrektora 
ZSL odebrał wicedyrektor ZSL 
Dymitr Malec.

Przyznanie wspomnianych od-
znaczeń jest efektem działań sta-
rosty i dyrektora ZSL na rzecz 
obronności kraju, m.in. wspie-

rania i kultywowania działań 
Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” i Jednostki Strzeleckiej 2035, 
angażowanie młodych ludzi (ucz-
niów klas wojskowych) w wyda-
rzenia patriotyczne na terenie 
powiatu i nie tylko, za szeroko 
rozumiane działania, które przy-
czyniają się do poprawy bezpie-
czeństwa, działalność społeczną 

Starosta Leżajski odznaczony 
Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP
Krzyż Zasługi to polskie cywilne 
odznaczenie państwowe nada-
wane przez Prezydenta RP za 
zasługi dla państwa lub obywa-
teli. Odznaczeniem tym może 
zostać wyróżniona osoba, której 
działania przekraczają zakres jej 
zwykłych obowiązków, a przy-
noszą znaczną korzyść państwu 
lub obywatelom. Dzieli się ono na 
III stopnie: Złoty Krzyż Zasługi, 
Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy 
Krzyż Zasługi.

i charytatywną (zbiórki żywności, 
organizacja pikników), za inicja-
tywę utworzenia Centrum Szko-
lenia Klas Mundurowych Zespo-
łu Szkół Licealnych i staranie się 
o wprowadzenie Programu Cer-
tyfikowanych Klas Wojskowych 
prowadzonych przez Minister-
stwo Obrony Narodowej w Ze-
spole Szkół Licealnych w Leżaj-
sku (program działa od września 
2018). Szkoła realizuje go w II 
edycji i już zakwalifikowała się do 
III edycji od września 2019 r.

NN

Nuncjusz przewodniczył odpu-
stowej sumie z okazji Zielonych 
Świątek. W nabożeństwie uczest-
niczyli również: Starosta Leżajski 
Marek Śliż, Wicestarosta Leżaj-
ski Lucjan Czenczek i Członek 
Zarządu Powiatu Krzysztof Trę-
bacz. Zarząd Powiatu przekazał 
arcybiskupowi w darze obrus oł-
tarzowy, ampułki oraz album 
o Ziemi Leżajskiej. 

Pennacchio otrzymał święce-
nia biskupie w 1999 r. z rąk Jana 
Pawła II. Następnie w 2003 r. 
został mianowany Nuncjuszem 

Apostolskim w Tajlandii, Sin-
gapurze i Kambodży oraz Dele-
gatem Apostolskim w Mjanmie, 
Laosie, Malezji i Brunei. 8 maja 
2010 r. został Nuncjuszem Apo-
stolskim w Indiach i Nepalu. Na 
nuncjusza apostolskiego i dzie-
kana korpusu dyplomatycznego 
Polsce został mianowany przez 
papieża Franciszka 6 sierpnia 
2016 r. Zastąpił na tym stanowi-
sku abp. Celestino Migliore, któ-
ry został nuncjuszem apostol-
skim w Federacji Rosyjskiej.

NUNCJUSZ APOSTOLSKI 
z wizytą w Leżajsku
Na zaproszenie biskupa ordyna-
riusza Adama Szala oraz Kusto-
sza Sanktuarium Matki Bożej Po-
cieszenia w Leżajsku Sylwestra 
Skirlińskiego i wspólnoty Klasz-
toru OO. Bernardynów przybył 
w czerwcu do Leżajska nuncjusz 
apostolski w Polsce apb Salvatore 
Pennacchio.

Fot. Dawid WiechNN
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Celem tegorocznych konkur-
sów plastycznych było ukaza-
nie negatywnych skutków czyn-
nego i biernego palenia tytoniu, 
wykształcenie u dzieci umiejęt-
ności rozpoznawania czynników 
wpływających na zanieczyszcze-
nie powietrza i środowiska, pro-
mowanie wśród rodzin zachowań 
korzystnych dla zdrowia oraz 
ukazanie sposobów walki z na-
łogiem. 

W skład komisji 
konkursowej wchodzili: 

u Leszek Solarz – Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w Le-
żajsku 

u pracownice Oświaty Zdrowotnej 
i Promocji Zdrowia Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Leżajsku: Angelina Podkasany 
i Natalia Weber 

u Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Leżajsku Aurelia 
Kryla

u Dyrektor Miejskiego Centrum Kul-
tury w Leżajsku Ireneusz Wołek
 

W ramach programu  
„Czyste powietrze wokół 

nas” pod hasłem „Zdrowo 
oddychamy – dymu unikamy” 

w kategorii przedszkola 
nagrody zdobyli:

u I miejsce Antonina Majcher – 
Szkoła Podstawowa w Chałupkach 
Dębniańskich

u II miejsce Weronika Cwynar – Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny nr 2 
w Leżajsku

SZTUKA PRZECIW NAŁOGOM
6 maja w Muzeum Ziemi Leżajskiej, jak co roku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród dzieciom biorącym udział 
w przedszkolnych i szkolnych programach edukacji antytytoniowej.

u III miejsce równorzędnie – Lena 
Staroń – Szkoła Podstawowa 
w Brzyskiej Woli oraz Maksymi-
lian Mazur – z Przedszkola „Bajka” 
w Leżajsku. 

Wyróżnieni: u Magdalena Kostek 
– Szkoła Podstawowa w Sarzy-
nie u Patrycja Leśko – Zespół Szkół 
w Brzózie Królewskiej – Szkoła Fi-
lialna w Maleniskach u Emila Tołpa 
– Szkoła Podstawowa w Chałupkach 
Dębniańskich u Weronika Dydek – 
Szkoła Podstawowa w Starym Mie-
ście u Jeremiasz Kołcz – Szkoła Pod-
stawowa w Biedaczowie 

Z programu  
„Nie pal przy mnie proszę – bo 
dymu nie znoszę” w kategorii 

I-III szkoły podstawowe 
nagrody zdobyli:

u I miejsce Konrad Leśko – Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Leżajsku

u II miejsce równorzędnie Hubert 
Pluszkiewicz oraz Maksymilian Łę-

towski z Zespołu Szkół z Brzózie 
Królewskiej 

u III miejsce Miłosz Szymański – 
Szkoła Podstawowa w Hucisku 

Wyróżnieni: u Maksymilian Kiełbo-
wicz – Szkoła Podstawowa w Huci-
sku u Julia Hanus-Cisek – Specjal-
ny Ośrodek Szkolny Wychowawczy 
w Leżajsku 

„Bieg po zdrowie”  
w kategorii klasy IV 
szkoły podstawowe

nagrody zdobyli:
u I miejsce Wacław Stecki – Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Le-
żajsku

u II miejsce Izabela Kycia – Szkoła 
Podstawowa w Dąbrowicy

u III miejsce Adriana Ataman – Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
w Leżajsku

Wyróżnieni: u Alicja Dmitrowska – 
Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej
 – Oliwier Migdałek – Zespół Szkół 
w Nowej Sarzynie u Magdalena Dziob 
– Zespół Szkół w Wierzawicach 

W konkursie na komiks 
o treści antytytoniowej 

z programu „Znajdź właściwe 
rozwiązanie” w kategorii klasy 

V-VIII szkoły podstawowe
nagrody zdobyli:

u I miejsce Jakub Czubat – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Le-
żajsku

u II miejsce Klaudia Niemczyk – Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny nr 2 
w Leżajsku

Wyróżnieni: u Maciej Dynowiec – 
Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy 

u Justyna Zagaja – Szkoła Podsta-
wowa w Hucisku u Amelia Sarzyńska 
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 
w Leżajsku

Konkursy antytytoniowe od 
wielu już lat są objęte patrona-
tem Starosty Leżajskiego. Powiat 
Leżajski jest również głównym 
fundatorem wszystkich nagród. 

Na imprezę została również 
zaproszona grupa teatralna ze 
Szkoły Podstawowej w Brzyskiej 
Woli pod opieką: Beaty Kamiń-
skiej i Edyty Kusy. Grupa zapre-
zentowała spektakl pod tytułem 
„Czerwony kapturek – inaczej”, 
który zajął III miejsce w Woje-
wódzkim Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych „Porozma-
wiajmy o uzależnieniach”.

Starosta Leżajski Marek Śliż 
w ramach podkreślenia ich osiąg-
nięć przyznał grupie nagrodę spe-
cjalną, którą wręczył podczas 
spotkania Wicestarosta Leżajski 
Lucjan Czenczek. Również Wójt 
Gminy Kuryłówka Agnieszka Wy-
szyńska drobnymi upominkami 
doceniła ich trud i zaangażowanie 
włożone w działalność artystyczną. 

Na zakończenie grupa teatral-
na zaprezentowała swój finało-
wy spektakl, po czym wszyscy 
uczestnicy oraz zaproszeni go-
ście zostali uwiecznieni na pa-
miątkowej fotografii. 

Prace konkursowe można obej-
rzeć w holu PSSE w Leżajsku. 

Angelina Podkasany
Natalia Weber
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Policjanci wspólnie z uczestnikami dys-
kutowali o zagrożeniach związanych z uży-
waniem narkotyków i dopalaczy. Dała ona 
również możliwość promocji ogólnopol-
skiej kampanii „Narkotyki i dopalacze zabi-
jają”, zainaugurowanej 2 kwietnia br. przez 
MSWiA w ramach „Programu ogranicza-
nia przestępczości i aspołecznych zachowań 
Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasia-
ka na lata 2018-2020”.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy 
Policji w Leżajsku podinsp. Zenon Wierz-
chowski, który przywitał uczestników oraz 
zwrócił uwagę na to, jak ważną sprawą jest 
profilaktyka i współpraca instytucji w zakre-
sie walki z narkomanią.

Patronatem honorowym debatę objęli 
Poseł na sejm RP Jerzy Paul oraz Starosta 

Leżajski Marek Śliż. Partnerem spotkania 
było Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Udział w spotkaniu wzięli między innymi 
Starosta Leżajski Marek Śliż, Członek Za-
rządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trę-
bacz, Przewodniczacy Rady Powiatu Adam 
Wylaź, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Leżajsku Leszek 
Solarz wraz z pracownikami, Kierownik Po-
radni Terapii Uzależnień i Współuzależ-
nienia w Leżajsku Grzegorz Stępniowski, 
samorządowcy, inne służby mundurowe, dy-
rektorzy szkół, pedagodzy, dyrektorzy i kie-
rownicy instytucji szczebla powiatowego 
oraz gminnego.

Celem debaty była wymiana informacji 
i dyskusja na temat zagrożeń związanych 
z zażywaniem narkotyków i nowych sub-

stancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy. 
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Leżajsku podkom. Rafał Młynarski i pod-
kom. Jan Kucło przedstawili uczestnikom 
spotkania aspekty prawne i działania profi-
laktyczne leżajskiej komendy. Specjalne wy-
stąpienia i prezentacje na temat roli Inspek-
cji Sanitarnej w sytuacji zgłoszenia zatruć 
dopalaczami, uwarunkowań zażywania sub-
stancji psychoaktywnych, konsekwencji spo-
łecznych uzależnienia zaprezentowali pra-
cownicy PSSE w Leżajsku: Janusz Nowak 
i Angelina Podkasany. Grzegorz Stępniow-
ski omówił zagadnienie odnoszące się do 
uzależnień od substancji psychoaktywnych 
oraz przypomniał, że zażycie chociażby raz 
tzw. „dopalaczy” niesie poważne zagrożenie 
nie tylko dla zdrowia ale również i życia.

Na specjalnym stanowisku zaprezento-
wano profilaktyczną walizkę narkotyko-
wą, która zawiera substancje do złudzenia 
przypominające narkotyki oraz przedmio-
ty służące do ich zażywania. Walizka służy 
do edukowania osób dorosłych, między in-
nymi rodziców i nauczycieli, aby zwiększyć 
ich czujność.

KPP w Leżajsku

Narkotyki i dopalacze zabijają – debata społeczna
W ramach cyklu spotkań 
„Porozmawiajmy o bezpie-
czeństwie – możesz mieć 
na nie wpływ”, w Muzeum 
Ziemi Leżajskiej, 24 maja, 
odbyła się debata społecz-
na pt. „Narkotyki i dopala-
cze zabijają”.

Konkurs „Teraz Polska” na-
gradza najlepsze – pod względem 
gospodarności oraz atrakcyjno-
ści dla mieszkańców i przedsię-
biorców – gminy w Polsce. Na-
groda jest również gwarantem 

GMINA LEŻAJSK 
Z GODŁEM 

„TERAZ POLSKA”
3 czerwca podczas gali 
„Teraz Polska” w Teatrze 
Wielkim – Operze Naro-
dowej w Warszawie ogło-
szono i zaprezentowano 
tegorocznych laureatów 
Konkursu „Teraz Polska”. 
W konkursie dla samorzą- 
dów nagrodzono dwie gmi-
ny w Polsce w tym Gminę 
Leżajsk. Statuetkę odebrał 
Wójt Gminy Krzysztof So-
bejko.

Fot. Kamil Broszka

solidności oraz wzorowej pra-
cy urzędu gminy. Stanowi narzę-
dzie budujące dobrą markę oraz 
podnosi prestiż gminy.

Samorządy ubiegające się 
o godło „Teraz Polska” podda-
wane są wielostopniowej weryfi-
kacji. Oceniane są przez pryzmat 
wszystkich zadań, które powin-
ny być realizowane przez gmi-
ny. Analizie podlegają zarówno 

zagadnienia związane z polity-
ką inwestycyjną, dostępnością do 
infrastruktury technicznej, jak 
i sposobami realizacji polityki 
społecznej.

5 czerwca na TVP1 został wy-
emitowany reportaż z tegorocz-
nej Gali „Teraz Polska”.

Magdalena Czerwińska

Źródło: www.terazpolska.pl
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Ocena stanu technicznego 
mostu wykazała, że zagraża on 
bezpieczeństwu ruchu zarów-
no użytkownikom pojazdów, jak 
i pieszym. Most nie spełnia wy-
mogów normatywności, zwłasz-
cza pod kątem nośności (ogra-
niczenie do 15 t), a podpora 
w nurcie potoku znacznie utrud-
nia spływ wód powodziowych. 
Badania chemiczne wykaza-

ły postępującą korozję. Ponad-
to ze względu na brak chodnika 
zachodzi kolizja ruchu kołowe-
go z pieszym, a z uwagi na loka-
lizację mostu w środku miejsco-
wości ruch pieszy jest tam dość 
intensywny. Przebudowa mo-
stu jest więc podyktowana prze-
de wszystkim względami bezpie-
czeństwa.

NN

Psy chłodzą się przez ziaja-
nie. Często mają jednak problem 
z oddawaniem ciepła. Z powo-
du upału cierpią szczególnie rasy 
o krótkich pyskach.

Nie schładzajmy zwierzęcia 
wodą, bo jest ryzyko, że zrobimy 
mu w ten sposób krzywdę. Gdy 
jest bardzo gorąco, ostatecznie 
można nakryć czworonoga schło-
dzonym ręcznikiem. W upalne 
dni nie zabierajmy psów na dłu-

gie spacery i na plażę. Wychodź-
my częściej, ale na krócej, i uni-
kajmy betonowych powierzchni. 
Kiedy z nieba leje się żar, w ogó-
le oszczędźmy naszym pupilom 
podróży i nie zakładajmy im cias-
nych kagańców. Psom podwór-
kowym trzeba ponadto zapewnić 
możliwość schronienia się przed 
słońcem.

Nie zapominajmy też o dawa-
niu psu wody, i to w dużych iloś-

Jak pomóc zwierzętom 
w czasie upałów?
Upały dokuczają zwierzętom w takim samym, a czasem nawet większym stop-
niu, jak ludziom, więc warto wiedzieć o kilku podstawowych zasadach, dzięki 
którym możemy pomóc naszym pupilom łatwiej znosić wysokie temperatury.

Ministerstwo Finansów 
przyznało dla Powiatu 

Leżajskiego kwotę  
1 493 425,00 zł  

w roku 2019  
ze środków rezerwy 
subwencji ogólnej 
z przeznaczeniem  

na przebudowę mostu 
w Brzózie Królewskiej.

Most w Brzózie Królewskiej 
będzie przebudowany

ciach. Nie może być ona zbyt 
zimna ani za gorąca, więc war-
to ustawić miskę w cieniu. A co 
z kotami? Jako zwierzęta pustyn-
ne piją one mało wody i na swo-

ich własnych warunkach. Pod-
czas upału dobrze jest zwiększyć 
im dawkę mokrej karmy.

Źródło: www.zielonyogródek.pl 
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Projekt „Spedytor na maksa!” 
złożony przez Zespół Szkół Lice-
alnych im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 Oś prioryteto-
wa IX Jakość edukacji i kompe-
tencji w regionie Działanie 9.4 
Poprawa jakości kształcenia za-
wodowego, uzyskał najwyższą 
pozycję na liście rankingowej.

Wniosek o dofinansowanie 
o łącznej wartości 568 642,50 zł 
obejmie wsparciem 75 nowo przy-
jętych uczniów kształcących się 
w zawodzie technik spedytor i re-
alizowany będzie w partnerstwie 
z firmą Styropianex Transport Sp. 
z o.o. z Leżajska.

Celem głównym projektu jest 
podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego dostosowanego do 
potrzeb rynku pracy w powiecie 
leżajskim. 

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

27 maja w auli Zespołu 
Szkół Licealnych im. Bo-
lesława Chrobrego w Le-
żajsku odbyła się kolejna 
edycja Konkursu Piosenki 
Obcojęzycznej, którego ha-
słem przewodnim była Eu-
rowizja. 

Uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych rywalizowali ze 
sobą w kategoriach: soliści oraz 
zespoły.

Występy uczniów oceniało jury 
w składzie: Anna Czenczek jako 
przewodnicząca oraz członko-
wie: dr Magdalena Czechowicz, 
dr Małgorzata Dziedzic, Marze-
na Zwolińska.

W kategorii soliści – szko-
ły podstawowe i gimnazjalne – 

I miejsce zajęła Kinga Misiak ze 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana 
Pawła II w Łętowni, II miejsce – 
Katarzyna Maruszak ze Szkoły 
Podstawowej im. św. Franciszka 
z Asyżu w Jelnej. W kategorii so-
liści – szkoły ponadgimnazjalne – 
pierwsze miejsca oraz wyróżnie-
nia otrzymały uczennice Zespołu 
Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku: I miejsce 
zajęła Wiktoria Bucior, II miej-
sce – Kinga Perlak, III miejsce 
– Patrycja Kiełboń. Wyróżnienia 

przyznano Iwonie Lis oraz Mag-
dalenie Mach.

W kategorii zespoły I miejsce 
zajęli Aleksandra Kostek i Ma-
ciej Czechowicz z Zespołu Szkół 
Technicznych im. Tadeusza Koś-
ciuszki w Leżajsku, II miejsce – 
Aleksandra Wośko i Julia Cza-
dowska ze Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Stefana Wyszyńskiego 
w Sarzynie, III miejsce – Nata-
lia Rejman, Maria Gnatek i Ju-
lia Kostek ze Szkoły Podstawo-
wej w Rudzie Łańcuckiej.

Uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe statuetki, wykonane 
przez wychowanków Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Leżajsku 
i nagrody rzeczowe ufundowane 
przez: Radę Rodziców w Zespole 
Szkół Licealnych im. B. Chrobre-
go w Leżajsku, Powiat Leżajski, 
Szkołę Języków Obcych Promar 
International Oddział w Leżaj-
sku, Wydawnictwo Oxford Uni-
versity Press, Wydawnictwo Pear-
son, Uniwersytet Rzeszowski.

Monika Dudzińska

VI Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Aleksandra Kostek i Maciej Czechowicz

Fot. J. Brzuzan

„Spedytor na maksa!” nr 1 na liście rankingowej
W ramach realizacji działań 

projektowych doposażone zo-
staną pracownie spedycji oraz 
środków transportu, w sprzęt 
komputerowy, programy spedy-
cyjno-transportowe i pomoce dy-
daktyczne o wartości 210 304 zł. 

Wszyscy uczniowie otrzyma-
ją stypendium za odbyte staże 
zawodowe u partnera projek-
tu w wysokości 2 374 zł na każ-
dą osobę. Ponadto 4 nauczycieli 
kształcenia zawodowego podnie-
sie swoje kwalifikacje zawodowe 

podczas staży zawodowych reali-
zowanych u partnera.

Jednocześnie uczestnicy pro-
jektu uczestniczyć będą w war-
sztatach na wyższych uczelniach.

Zespół projektowy
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Zespół Szkół Technicznych w LeżajskuZST
W LEŻAJSKU

Wśród 20 najlep-
szych szkół w ka-
tegorii chłopców 
znalazła się repre-
zentacja ZST. Te-
nisiści w składzie: 
Łukasz Flis, Michał 
Klocek, Łukasz Ma-
dej osiągnęli wspa-
niały wynik, plasu-
jąc się na VI miejscu 
w Polsce. Opiekunem drużyny jest nauczyciel wychowa-
nia fizycznego Grzegorz Nalepa. 

Warto dodać, że zmagania sportowe odbywały się na 
wysokim poziomie, a udział w dwudniowej rywaliza-
cji stał się dla chłopców okazją do sprawdzenia swoich 
umiejętności w zawodach rangi mistrzowskiej. 

ZST

Nie inaczej było podczas tego-
rocznej edycji, gdyż wśród lau-
reatów i finalistów znaleźli się 
uczniowie technikum mecha-
tronicznego. Konkursowe kon-
strukcje zostały zaprojektowane 
i wykonane w ramach pozalek-
cyjnych zajęć Kółka Automaty-
ka i Robotyka. Prace są bardzo 
nowoczesne i wykorzystują naj-
nowsze technologie, takie jak: 
przemysł 4.0, big data, analiza 
wizyjna czy Internet rzeczy. 

Dawid Antosz, uczeń czwar-
tej klasy technikum mechatro-
nicznego dzięki konstrukcji: Me-
chatroniczny pająk „RaspiSpider” 
zdobył tytuł laureata (III miej-

Mechatronicy 
wśród najlepszych w PolscePowiedz mi, a zapomnę, 

pokaż mi, a zapamiętam, 
pozwól mi zrobić, 
a zrozumiem 
– cytat autorstwa Konfu-
cjusza jest mottem Ogólno-
polskiej Olimpiady Innowacji 
Technicznych i Wynalazczo-
ści, w której co roku biorą 
udział i osiągają sukcesy ucz-
niowie ZST.

sce) w kategorii usprawnienie 
softwarowo-techniczne. 

Bartłomiej Majkut i Piotr Pi-
woński również z klasy czwartej 
technikum mechatronicznego za 
konstrukcję: zrobotyzowane UR 
3 zostali finalistami w kategorii: 
pomoc dydaktyczna. 

Kolejnym finalistą jest Ka-
sper Potoczny, uczeń technikum 
informatycznego. Nagrodzona 
praca to: Sterownik ekologicznych 
urządzeń Smart Home. W gro-
nie finalistów znalazł się również 
Hubert Janiec. Jego praca: Pla-

zma CNC, została nagrodzona 
w kategorii: pomysł techniczny. 

Zaangażowanie oraz wiado-
mości i umiejętności wykorzysta-
ne podczas wykonania projek-
tów uczniowskich zostały także 
docenione i nagrodzone na kon-
kursie ,,Od pomysłu do przemy-
słu’’, którego organizatorem był 
Zakład Elektroniki i Automatyki 
CHIP we współpracy z Wydzia-
łem Mechaniczno-Technologicz-
nym Politechniki Rzeszowskiej. 

Dodatkowo, specjalne wyróż-
nienie otrzymały prace: Plazma 

Wyjątkowo szczęśliwy okazał się 
bieżący rok szkolny, w którym Piotrek 
zwyciężył w ogólnopolskim konkursie 
„Matematyka w technice dla techni-
ka”. Jako laureat I miejsca otrzymał 
indeks na wybrany kierunek Poli-
techniki Lubelskiej. W kwietniu zo-
stał finalistą XLII Olimpiady Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej, dzięki 
czemu zdobył indeks na wybrany kie-
runek Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. W tym samym miesią-
cu, razem z kolegą z klasy Bartkiem 

Majkutem otrzymał tytuł finalisty 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie In-
nowacji Technicznych i Wynalazczo-
ści w kategorii: pomoc dydaktyczna. 
Tym samym Piotrek zapewnił sobie 
indeks na wybraną uczelnię technicz-
ną w Polsce. 

W klasie trzeciej i czwartej Pio-
trek osiągał najlepszą średnią w szko-
le i w związku z tym był stypendystą 
Prezesa Rady Ministrów. 

ZST

z Zespołu Szkół Technicznych 
w Leżajsku

CNC wykonana przez Huberta 
Jańca oraz Mechatroniczny pająk 
„RaspiSpider” Dawida Antosza.

Nasze działania zostały także 
zauważone i nagrodzone w kon-
kursie na najlepszą pracę własną 
uczniów szkół średnich, organi-
zowanego prze SEP w Rzeszo-
wie. Tutaj: Jakub Flis za kon-
strukcję Dron zdobył trzecie 
miejsce, a prace: Kajetana Wa-
lawskiego – Dron oraz Kaspra 
Potocznego – Sterownik ekolo-
gicznych urządzeń Smart Home 
zostały wyróżnione. 

Laureaci i finaliści Ogólnopol-
skiej Olimpiady Innowacji Tech-
nicznych i Wynalazczości zdoby-
li indeksy na najlepsze uczelnie 
techniczne w kraju. 

W szkole od kilkunastu lat 
funkcjonuje Szkolne Koło Auto-
matyka i Mechatronika, którego 
opiekunem a zarazem promoto-
rem projektów uczniowskich jest 
nauczyciel mechatroniki mgr inż. 
Robert Maruszak.

ZST

Trzy indeksy przed maturą
Piotr Piwoński jest tegorocznym 

absolwentem technikum 
mechatronicznego. W ciągu 

czterech lat nauki w Zespole 
Szkół Technicznych w Leżajsku, 

reprezentował szkołę  
w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych, osiągając 

liczne sukcesy.
Piotr Piwoński z nauczycielem matematyki Martą 
Śmiałek podczas wręczenia nagród w konkursie 
„Matematyka w technice dla technika”

Tenisiści stołowi z ZST 
VI drużyną w Polsce

W dniach 27-29 maja w Zielonej Górze-
-Drzonkowie, na obiektach Wojewódzkiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, rozegrano Finał 
Ogólnopolski Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Tenisie Stołowym Chłopców i Dziewcząt. 
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

ogłasza zapisy 
dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną 

i z autyzmem 

w wieku przedszkolnym 

oraz objętych 

Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju

do nowego budynku 

przy ulicy Sandomierskiej 39 

w Leżajsku

Specjalny O
środek 

Szkolno-Wychowawczy

im. św. Jana Paw
ła II w Leżajsku 

ul. Mickiewicza 76, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 68 52, 17 242 02 54

e-mail: sosw@sosw.lezajsk.pl, www.sosw.lezajsk.pl
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24 maja przed sceną plenero-
wą licznie zgromadzili się miesz-
kańcy powiatu leżajskiego. Po 
oficjalnym otwarciu Nocy Mu-
zeów przez Starostę Leżajskie-
go Marka Śliża oraz Dyrektora 
Muzeum Ziemi Leżajskiej Ja-
cka Kwiecińskiego rozpoczę-
ła się główną atrakcja piątkowe-
go wieczoru, którą był spektakl 
teatralny pt. „Świat w walizce” 
w wykonaniu teatru muzycz-
nego „Broadway” działającego 
przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Giedlarowej. W musicalu, któ-
rego producentem jest Dyrek-
tor GOK w Giedlarowej Marek 
Krauz, królowały ponadczasowe 
przeboje z repertuaru Ryszarda 
Rynkowskiego, czy Maryli Rodo-
wicz. Artyści zostali entuzjastycz-
nie przyjęci przez publiczność 
i nagrodzeni gromkimi brawami.

Wcześniej, bo już od godziny 
16.00 zainteresowani mogli bez-
płatnie zwiedzić wszystkie znaj-
dujące się w obiekcie wystawy: 
historii miasta i regionu, etno-
graficzno-zabawkarską, browar-
niczą, a także trzy wystawy cza-
sowe: „W rycerskim obozie”, 
„W świecie kufli” oraz „Browary 
środkowej Polski”.

Drugi dzień Leżajskiej Nocy 
Muzeów upłynął pod znakiem jar-
marku kulturalnego. Plac przed 
muzeum zamienił się w kiermasz, 

LEŻAJSKA NOC MUZEÓW
W ramach tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów leżajskie muzeum ponownie przygotowało ciekawą ofertę kul-
turalną i otworzyło swoje podwoje na dwa dni.
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na którym prezentowali swoje 
wyroby lokalni twórcy, hobbyści 
i pasjonaci, m.in.: Warsztat Te-
rapii Zajęciowej Caritas Leżajsk, 
reprezentacja Polskiego Towa-
rzystwa Numizmatycznego Koło 
Leżajsk, Koło Gospodyń Wiej-
skich z Giedlarowej oraz wie-
le osób indywidualnych z terenu 
powiatu leżajskiego i powiatów 
ościennych. Wśród wystawionych 
przedmiotów znalazły się m.in. 
ręcznie robione ozdoby, serwetki, 
misy, szkatułki, biżuteria, kwiaty 
i wianki. O godzinie 17.30 przed 
publicznością zaprezentowała się 
historyczna grupa rekonstrukcyj-
na SCUTUM z Sanoka. W spe-
cjalnie przygotowanym obozie ry-
cerskim odbywały się pokazy walk 
rycerskich, konkursy i zabawy dla 
dzieci i młodzieży.

Od godziny 19.00 na scenie 
plenerowej występowali utalen-
towani młodzi artyści z powiatu 
leżajskiego: uczniowie Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Leżaj-
sku, uczniowie Zespołu Szkół 
w Nowej Sarzynie pod opieką 
Haliny Mryc-Nogi: Julia Konior 
i Jacek Piech, Weronika Jeleś-

niański z Grupy Wokalnej Me-
ritum oraz Teatru Muzyczne-
go „Broadway”, chóry: Belcanto 
i Cantiamo pod dyrekcją Barba-
ry Kuczek, Katarzyna Osóbka-
-Opoń, a także grupa taneczna 
z Zespołu Szkół w Nowej Sarzy-
nie, której opiekunką jest Joan-
na Zawadzka.

O kulinarną niespodziankę dla 
gości zadbała Restauracja Dęb-
nianka. W ogródku piknikowym 
każdy mógł spróbować specjałów 
szefa kuchni.

Bez wątpienia największą 
atrakcją sobotniego wieczoru był 
koncert pt. „Niebo z moich stron” 
w wykonaniu wokalistów z Cen-
trum Sztuki Wokalnej w Rzeszo-
wie pod kierunkiem Anny Czen- 
czek, pomysłodawczyni i dyrek-
tora Międzynarodowego Festiwa-
lu Piosenki „Rzeszów Carpathia 
Festival”, z towarzyszeniem ze-
społu muzycznego Tomasza Fi-
lipczaka. Grupę tę tworzą ludzie 
niezwykle uzdolnieni – od 2000 
roku zdobyli blisko 900 nagród 
na ogólnopolskich i międzyna-
rodowych konkursach piosenki. 
Podczas występu zaprezentowa-

li oni najpopularniejsze polskie 
przeboje, m.in. z repertuaru Ha-
liny Frąckowiak, czy Czerwonych 
Gitar. Publiczność bawiła się ra-
zem z zespołem, a oklaskom nie 
było końca.

Zainteresowani zwiedzaniem 
muzeum mogli bezpłatnie obej-
rzeć wszystkie ekspozycje od go-
dziny 17:00 do godziny 24:00. 
Leżajska Noc Muzeów cieszy-
ła się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Dopisała zarówno fre-
kwencja, jak i pogoda.

W trwającym dwa dni wyda-
rzeniu, obok mieszkańców po-
wiatu leżajskiego i powiatów są-
siednich, uczestniczyli także 
zaproszeni goście: Starosta Le-
żajski Marek Śliż, Wicestarosta 
Leżajski Lucjan Czenczek, Czło-
nek Zarządu Powiatu Leżajskie-
go Krzysztof Trębacz, Burmistrz 
Leżajska Ireneusz Stefański. Po-
nadto obecni byli również Pod-
karpacki Konserwator Zabytków 
Delegatury Rzeszowskiej Bar-
tosz Podubny oraz Zastępca Dy-
rektora Wydziału Spraw Obywa-
telskich Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie 

Arkadiusz Opoń, Przewodniczą-
cy Rady Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej Antoni Bereziewicz, czło-
nek Rady Muzeum Stanisław 
Chmura oraz dyrektorzy jedno-
stek z gmin wchodzących w skład 
powiatu leżajskiego.

Leżajska Noc Muzeów, odby-
wająca się pod honorowym pa-
tronatem Wojewody Podkar-
packiego Ewy Leniart, została 
zorganizowana przez Muzeum 
Ziemi Leżajskiej, przy współor-
ganizacji Powiatu Leżajskiego 
oraz Browaru Leżajsk. Sponsora-
mi wydarzenia był Fundusz Spo-
łeczny Grupy Żywiec, z którego 
placówka otrzymała dofinanso-
wanie oraz Powiat Leżajski. Part-
nerami imprezy zostali: Gminny 
Ośrodek Kultury w Giedlarowej, 
Elektrociepłownia Nowa Sarzy-
na, Zespół Szkół Technicznych 
w Leżajsku, Restauracja Dęb-
nianka oraz Firma PB Light. 

Patronat medialny nad Nocą 
Muzeów objęli: TVP 3 Rzeszów, 
Polskie Radio Rzeszów, Radio 
Via, Tygodnik Sztafeta, NS TvK 
oraz Satel.

MZL
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Jubileusz 40-lecia 
powstania 

Zespołu Pieśni i Tańca 

„Ziemia Leżajska”

Uroczyste obchody jubile-
uszu odbyły się 8 czerw-
ca. Złożyły się na nie: 

msza święta w Bazylice Zwiasto-
wania NMP w Leżajsku, prze-
marsz ulicą Mickiewicza do 
Zespołu Szkół Technicznych 
i koncert galowy.

Podczas uroczystej gali wrę-
czono pamiątkowe statuet-
ki osobom i instytucjom mają-
cym szczególny wkład w rozwój 
i funkcjonowanie Zespołu. 
Otrzymali je: Starosta Leżajski 
Marek Śliż, Dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych Halina Sam-
ko, byli Wicedyrektorzy ZST: 

Wojciech Tokarz, Jan Busz-
ta, pierwszy Kierownik Zespo-
łu Czesława Zawadzka, kapel-
mistrzowie: Władysław Staroń, 
Bogdan Pęcak oraz choreogra-
fowie: Jan Brzuzan i Rafał Dyr-
da. Wspomniano też o wielkim 
wkładzie w rozwój zespołu ś.p. 
Czesława Zawieruckiego i Dy-
rektora ZST Mieczysława Sroki. 
Pamiątkowe dyplomy i upomin-
ki w postaci cyfrowej wersji kro-
nik grupy otrzymali byli i obecni 
opiekunowie „Ziemi Leżajskiej”. 

Nie zabrakło również gratu-
lacji i życzeń od przedstawicieli 
władz samorządowych, lokalnych 

ośrodków kultury, dyrektorów 
szkół i Przewodniczącej Rady 
Rodziców przy ZST.

Koncert galowy uświetniły swo-
imi występami zaproszone ze-
społy: „Mała Ziemia Leżajska”, 
„San”, „Złoty Potok”, „Za-
grodzianie”, „Wolany”, „Folk- 
band”. Oczywiście wystąpiły też 
grupy taneczne „Ziemi Leżaj-
skiej”, w tym byli wychowan-
kowie zespołu, których ukła-
dy wzbudziły największy aplauz 
publiczności. 

Jubileusz 40-lecia powstania 
Zespołu stał się doskonałą oka-
zją do spotkania byłych i obec-

nych członków zespołu. Część 
z nich przybyła z rodzinami, dzię-
ki czemu koncert galowy miał 
niezwykle ciepły, rodzinny cha-
rakter. 

Galę poprowadzili: Ane-
ta Burszta i Bartosz Zygmunt, 
wspomagani przez obecnego 
Kierownika Zespołu Artura Pę-
caka oraz kapelmistrza Tomasza 
Kycię. Choreografię przygotowa-
ła Paulina Szpilka, oprawę mu-
zyczną – Tomasz Kycia. Opiekę 
nad tancerzami sprawowała Aga-
ta Zygmunt. 

ZST

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżaj-
ska” działający przy Zespole Szkół 
Technicznych w Leżajsku jest wizy-
tówką nie tylko szkoły, ale i całego 
powiatu od lat. Swoje programy 
artystyczne prezentował na wielu 
przeglądach i festiwalach krajo-
wych oraz zagranicznych, osiągając  
liczne sukcesy. W roku bieżącym 
zespół obchodzi 40-lecie swojego 
istnienia.
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Majdanówka zagrała po raz kolejny
Spotkania Skrzypków Grających Muzykę Ludową „Majdanówka”, które odbyły się 26 maja już pod raz dwudziesty 
siódmy, ponownie przyciągnęły szerokie grono zarówno artystów, jaki i wielbicieli muzyki ludowej.

Do przesłuchań konkursowych 
na scenie sarzyńskiego Domu 
Kultury stanęli w pierwszej ko-
lejności skrzypkowie: Lidia Bia-
ły z Trzciany, Aleksandra Kuraś 
z Lubziny, Jakub Kuraś z Lubzi-
ny, Tadeusz Pytlak z Grabownicy, 
Grzegorz Sowa z Czarnej, Mar-
ta Baj z Sarzyny, Iwona Schab 
z Lubziny, Ferdynand Ciasno-
cha z Łąki. Pierwsze miejsce jury 
zdecydowało się przyznać Alek-
sandrze Kuraś, drugie Lidii Bia-
ły, natomiast trzecie Tadeuszowi 
Pytlakowi. W drugiej części za-
prezentowały się zespoły: Koło 
Gospodyń Wiejskich z Sarzyny, 
zespół „Siódemka”, członkowie 
Klubu Seniora z Nowej Sarzyny, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Tar-
nogóry oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich z Rudy Łańcuckiej. 
Jury przyznało w tej kategorii 
równorzędne wyróżnienia.

Trzecia część przesłuchań na-
leżała do kapel ludowych. Na 

scenie wysstąpiły: Grupa War-
sztatowa „Kurasie” z Lubzi-
ny, „Majdaniarze” z Majdanu 
Łętowskiego, Kapela Ludowa 
z Rudy Łańcuckiej, „Grabosz-
czanie” z Grabownicy, „Sarzy-
nioki” z Sarzyny i „Kuriasie” 
z Lubziny.

Tegoroczna Majdanówka była 
również okazją do świętowania 
jubileuszu Kapeli Ludowej „Sa-

rzynioki”, która od ponad deka-
dy uświetnia swoimi występami 
imprezy odbywające się na te-
renie powiatu leżajskiego i poza 
jego granicami. Grupa wystąpi-
ła na scenie z jubileuszowym re-
citalem. Podczas koncertu moż-
na było nabyć również płytę CD, 
którą zespół wydał z okazji jubi-
leuszu.

NN Fot. Jan Zybura
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Nowa „Iskierka” rozszerzy-
ła swój zasięg na powiat leżajski, 
nie ogranicza też wieku przed-
szkolaków, ani formy prezenta-
cji. Festiwal ma na celu odkry-
wanie wyjątkowych zdolności 
u dzieci i zaprezentowanie ich 
szerokiej publiczności na scenie 
MCK. Jest również konkursem 
ocenianym przez profesjonal-
nych jurorów, którzy wybierają 
laureatów festiwalu. Publiczność 
przyznaje Nagrodę Publiczności 
swojemu wybrańcowi, zaś Jury 
Dziecięce typuje swojego laure-
ata. W tym roku również Bur-
mistrz Leżajska ufundował na-
grodę, którą wręczył wybranemu 
dziecku. 

16 maja br. w leżajskim MCK 
odbyły się eliminacje powiato-
we kwalifikujące przedszkola-
ków do udziału w koncertach fi-
nałowych. W eliminacjach wzięło 
udział ponad 160 dzieci z 14 pla-
cówek przedszkolnych (w kate-
gorii indywidualnej lub grupo-
wej). Jurorzy obejrzeli, ocenili 
i zakwalifikowali do koncertów 
finałowych 102 dzieci z 14 przed-
szkoli. 7 czerwca w sali widowi-
skowej MCK podczas przeglądu 
konkursowego wybrane dzieci 
zaprezentowały się w 25 punk-
tach programu (piosenki, wier-
sze, tańce). Oceniali je juro-
rzy, fachowcy z różnych dziedzin 
sztuki: Lucyna Słoniec, Doro-
ta Wylaź, Bogdan Pęcak, Jacek 
Brzuzan i Ireneusz Wolek, któ-
rzy wybrali 10 laureatów. 

Występujących oceniało rów-
nież Jury Dziecięce – członkowie 
zespołów artystycznych MCK: 
Emilia Kiełbowicz, Alicja Czer-
wonka, Maja Kozaczuk, Julia 
Baran i Zuzanna Jajak, które wy-
brało Laureata Jury Dziecięcego 
– Marysię Lasotę z Przedszkola 
Miejskiego nr 3 „Bajka” w Leżaj-

sku za recytację wiersza Ludwika 
Jerzego Kerna pt. „Krótka roz-
mowa o metodzie”. 

Burmistrzowi Leżajska Irene-
uszowiu Stefańskiemu najbar-
dziej podobała się Lena Łucja 
Kluz z Oddziału Przedszkolne-
go w Kuryłówce i to jej wręczył 
ufundowaną przez siebie nagro-
dę za „Taniec z pomponami”.

Widzowie zaś swoją prestiżo-
wą Nagrodę Publiczności przy-
znali Grupie Tanecznej z Przed-
szkola Miejskiego nr 3 „Bajka” 
w Leżajsku za „Taniec aniołów”.

Wszyscy uczestnicy festiwalu 
otrzymali słodycze oraz statuetki 
Pippi – symbol festiwalu „Iskier-
ka”.

III Powiatowy Przedszkol-
ny Festiwal Talentów „Iskierka 
2019”sponsorowali: Miasto Le-
żajsk, Powiat Leżajski oraz Le-
karze z Przychodni „Pod Klasz-
torem” w Leżajsku.

MCK w Leżajsku

ISKIERKA 2019
Powiatowy Przedszkolny 
Festiwal Talentów „Iskier-
ka 2019” zorganizowa-
ny został przez Miejskie 
Centrum Kultury w Leżaj-
sku dla przedszkolaków 
z powiatu leżajskiego po 
raz trzeci. To kontynuacja 
Festiwalu Piosenki Przed-
szkolnej „Iskierka”, który 
przez 30 lat promował ta-
lenty muzyczne i wokalne, 
głównie leżajskich malu-
chów.

Tytuł Laureata Festiwalu „Iskierka 2019” otrzymali: 
1. Lena Zakrzewska – recytacja wiersza Jana Brzechwy „Pchła Szachraj-
ka” Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Leżajsku.
2. Patrycja Janeczko – piosenka pt. „Solo z parasolem” Przedszkole Samo-
rządowe „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie
3. Grupa taneczna – „Taniec z chustami” Przedszkole Samorządowe 
w Woli Zarczyckiej
4. Antoni Niedźwiecki i Maja Małek – pokaz kręcenia obręczą hula-hop Ze-
spół Szkół – Przedszkole w Dębnie
5. Milena Kuraś – piosenka pt. „Ogródek na parapecie” Szkoła Podstawo-
wa w Wólce Łętowskiej Oddział Przedszkolny
6. Wiktor Bucior – wiersz: Hanna Niewiadomska „Rogal i bułka” Przed-
szkole Miejskie nr 2 „Promyczek” w Leżajsku
7. Grupa taneczna „Pszczółki”– „Taniec śnieżynek” Szkoła Podstawowa im. 
Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli – Oddział Przedszkolny
8. Barbara Brzuzan – recytacja wiersza Jacka Daniluka „Jak osa męża szu-
kała” Zespół Szkół im. Jana Pawła II – Przedszkole w Brzózie Królewskiej
9. Amelia Leszczak – piosenka pt. „W moim ogródeczku” Przedszkole Nie-
publiczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Leżajsku
10. Grupa taneczna – „Taniec aniołów” Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajka” 
w Leżajsku
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Głównym organizatorem przed-
sięwzięcia był Zespół Szkół Liceal-
nych w Leżajsku. Współorganiza-
torami i sponsorami byli: Powiat 
Leżajski, Miasto Leżajsk, Gmina 
Leżajsk, Klasztor OO. Bernardy-
nów, Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku. 

Przegląd ma wymiar zarówno 
artystyczny, jak i religijny, zatem 
– wzorem lat ubiegłych – rozpo-
czął się nabożeństwem w Bazy-
lice Zwiastowania NMP, pod-
czas którego kustosz o. Sylwester 
Skirliński powitał wszystkich wy-
konawców i uczestników. W te-
gorocznym Przeglądzie Pieśni 
Maryjnej wystąpili soliści, chó-
ry, duety, zespoły wokalne, in-
strumentalne i mieszane, łącznie 
ponad 300 wykonawców. Część 
artystyczną rozpoczął występ 
połączonych chórów Belcanto 
i Cantiamo z Zespołu Szkół Lice-
alnych, z Gimnazjum oraz Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Leżajsku. 

Miłość, prośby i uwielbie-
nie dla Matki Bożej wyśpiewa-
li wykonawcy przyjeżdżający na 
przegląd od wielu lat oraz nowi 
soliści, a także nowe zespoły wo-
kalne i muzyczne: Natalia Bożek 
z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Leżajsku, Chór repre-
zentacyjny Państwowej Szko-
ły Muzycznej w Leżajsku, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Wólki Łę-
towskiej, Zespół Śpiewaczy „Ol-
szynka” z Biedaczowa, Kape-
la „Folk-Band” z Łętowni, Chór 
„Michel” z Kańczugi, uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Tar-
nogórze, Orkiestra kameralna 
z chórem „Viollinuss Band” z Jel-
nej, Zespół wokalno-instrumen-
talny CANTA RHEI z Ośrodka 
Kultury w Chałupkach Dębniań-

PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ
„Maryjo 

– Opiekunko Rodzin 
– prowadź nas” 

pod tym hasłem, 19 maja, 
odbył się XVIII Regionalny 
XII Podkarpacki Przegląd 
Pieśni Maryjnej, nad któ-
rym honorowy patronat 
sprawowali: Podkarpacki 
Kurator Oświaty w Rze-
szowie i Kustosz Sanktua-
rium Matki Bożej Pociesze-
nia w Leżajsku.

skich, Zuzanna Śliż, Maja i Ma-
tylda Słonina z Sokołowa Mało-
polskiego, Przemysław Kata oraz 
wykonawcy z Placówki Artystycz-
nej „Świat muzyki” z Nowej Sa-
rzyny, duet Aleksandra Kostek 
i Maciej Czechowicz z Sarzyny, 
Zespół wokalno-flażoletowy ze 
Szkoły Podstawowej w Rudzie 
Łańcuckiej, Duet Julia Czadow-
ska i Aleksandra Wośko ze SP 
w Sarzynie, Czesław Socha z Pi-
wody koło Jarosławia, Zespół 
„Cantilenae” z Ośrodka Kultu-
ry w Dębnie, Małgorzata Pier-
siak z Zielonki, Oliwia Kobylarz, 
Izabela Chmura, Oliwer Szot 
i Zespół „Akord” z Niżańskiego 
Centrum Kultury, Paulina Marut 
z Woli Raniżowskiej, Sobota Zo-
fia z Sarzyny, uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Tarnogórze, 
Lena Marut z Ulanowa, Klaudia 

Żyrek z ZSL w Leżajsku. Ostat-
nią, 4 część Przeglądu uświet-
nili swoim występem gospoda-
rze miejsca – bracia nowicjusze 
z Klasztoru Bernardynów oraz 
Dominik Tudryn – utalentowany 
wokalnie i wyróżniany na szczeb-
lu krajowym uczeń ZSL w Leżaj-
sku. Zespół „Labirynt” z Zespo-
łu Szkół Licealnych w Leżajsku 
zakończył część artystyczną. 

Przygotowaniem i przeprowa-
dzeniem uroczystości zajęli się 
nauczyciele ZSL w Leżajsku: 
Renata Kasper-Pakosz, Elżbie-
ta Rup, Bogusław Majcher, Sta-
nisław Majcher, Jacek Brzuzan, 
Agnieszka Dubiel, Aleksandra 
Panocha, Renata Różak i El-
żbieta Jaworska. Konferansje- 
rami byli uczniowie liceum: Syl-
wia Sanakiewicz i Mateusz Pają-
czek. 

Dyrekcja Zespołu Szkół Lice-
alnych im. B. Chrobrego w Leżaj-
sku składa szczególne podzięko-
wania sponsorom i darczyńcom 
przedsięwzięcia, a byli nimi: Sta-
rosta Leżajski Marek Śliż, Bur-
mistrz Leżajska Ireneusz Ste-
fański, Wójt Gminy Leżajsk 
Krzysztof Sobejko, Dyrektor Ze-
społu Szkół Licealnych Zbigniew 
Trębacz, Teresa Bechta właściciel 
Kwiaciarni „Wiktoria”. W sposób 
szczególny dziękujemy Kustoszo-
wi o. Sylwestrowi Skirlińskiemu 
za serdeczne przyjęcie wszystkich 
gości. Podziękowania składa-
my także Dyrektorowi Miejskie-
go Centrum Kultury Ireneuszo-
wi Wołkowi oraz pracownikowi 
MCK Adamowi Kuźmie za po-
moc w obsłudze technicznej. 

Koordynator PPM 
Renata Kasper-Pakosz 

Fot. J. Brzuzan
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Niedzielny ból wszystkich 
mięśni i problem z chodzeniem 
po schodach nie brzmi przyjem-
nie, ale dla tych, którzy odczuwa-
li te dolegliwości, był to znak, że 
dzień wcześniej dali z siebie na-
prawdę wszystko. W sobotę z sa-
mego rana odbyła się rejestracja 
zawodników oraz drużyn, któ-
rych w tym roku zgłosiło się do 
udziału czternaście, a następnie 
losowanie grup, wywołujące za-
wsze dużo emocji. Kto z kim bę-
dzie w grupie? Kto będzie grał 
pierwsze mecze? 

W grupie A, która była w tym 
roku, zgodnie z regulaminem, 
ustalona odgórnie, zmierzyły 
się zespoły z trzech nadleśnictw, 
odnoszących największe sukce-
sy w zeszłym roku: Kolbuszowa, 
Bircza i Lubaczów. Do grupy B 
trafiły drużyny z nadleśnictw: 
Oleszyce, Tuszyma, Lesko oraz 
Narol. W grupie C znalazły się 
zespoły z nadleśnictw: Cisna, Us-
trzyki Dolne, Sieniawa i Głogów, 
a w grupie D: Leżajsk, Lutowiska 
oraz Dynów.

Rywalizacja była naprawdę 
wyrównana, ale z każdej grupy 
do ćwierćfinałów mogły wyjść tyl-
ko dwie drużyny, które z kolei ry-
walizowały ze sobą o półfinały, 
a następnie o finał i mecz o miej-
sce trzecie. W tym roku wysokie, 
czwarte miejsce wywalczyła dru-
żyna z Nadleśnictwa Tuszyma. 
Trzecie miejsce na podium zdo-
była drużyna z Nadleśnictwa Ole-
szyce. Na drugie miejsce w pełni 
zasłużyła drużyna gospodarzy, 
czyli Nadleśnictwo Leżajsk, a na 
najwyższym stopniu podium sta-
nęła po raz drugi z rzędu druży-
na z Nadleśnictwa Kolbuszowa.

Każdy odnosi swój własny suk-
ces i każdemu z osobna należą 
się gratulacje za udział w turnie-
ju. Dlatego oprócz drużynowych, 
zostały wyłonione również indy-
widualne nagrody. Najlepiej bro-
niącym zawodnikiem, który wal-
czył o każdą piłkę, był Andrzej 
Chudzik z Nadleśnictwa Tuszy-
ma. Najlepiej rozgrywającym 
na boisku zawodnikiem oka-
zał się Tomasz Steliga z Nadleś-
nictwa Leżajsk. A kto najlepiej 
atakował i wyciągał swoją dru-

Siatkówka leśnikom niestraszna
Czternaście drużyn, a w tym blisko 170 zawodników, rywalizowało ze sobą w XVII Turnieju Piłki Siatkowej o Pu-
char Przewodniczącego Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, 
który odbył się 27 kwietnia. W tym roku gospodarzem wydarzenia było Nadleśnictwo Leżajsk.

żynę z opresji? Marcin Maksy-
mowicz z Nadleśnictwa Oleszy-
ce, dlatego to właśnie on dostał 
nagrodę dla najlepszego ataku-
jącego. Nie miał sobie jednak 
równych Marcin Pliżga z Nad-
leśnictwa Kolbuszowa, który zo-
stał odznaczony jako najbardziej 
wszechstronny zawodnik turnie-
ju. W tym generalnie męskim 
gronie, znalazły się również ko-
biety, które walczyły razem z ko-
legami z drużyny o najwyższe 
laury. Najlepszą grającą zawod-
niczką była w tym roku Weroni-
ka Kwiatek z Nadleśnictwa Le-
żajsk. Jak co roku zostali również 

nagrodzeni: najstarszy zawodnik 
– Piotr Nowakowski z Nadleśni-
ctwa Lutowiska oraz najmłodszy 
grający zawodnik – Przemysław 
Peret z Nadleśnictwa Kolbuszo-
wa. Nie byłoby tylu emocji, gdyby 
nie kibice, którzy są ze swoją dru-
żyną i wspierają ich w każdej sy-
tuacji. Nagrodę dla Klubu Kibica 
dostali gospodarze, którzy licz-
nie przybyli, aby wspierać swoją 
drużynę. Rywalizacja jest ważna, 
ale wszystko odbywa się w duchu 
uczciwej konkurencji, więc nie 
mogło zabraknąć nagrody Fair 
Play, którą otrzymało Nadleśni-
ctwo Oleszyce.

Mistrzostwo obroniła druży-
na z Nadleśnictwa Kolbuszowa. 
A czy uda im się powtórzyć suk-
ces również za rok? Pozostaje 
nam tylko czekać i z nie mniej-
szym niż w tym roku zapałem, 
oglądać zmagania naszych siat-
karzy, aby dowiedzieć się kto 
zwycięży. Każdy zawodnik zasłu-
guje na pochwałę za chęć brania 
udziału we wspólnej rywalizacji 
oraz zabawie, więc jak co roku, 
wszyscy dostali pamiątkowe ko-
szulki z wizerunkiem symbolu 
gospodarzy – głuszcem.

Nadleśnictwo Leżajsk
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LKKK z 5 pucharami w Brzostku
1 czerwca br. w Brzostku 

odbył się XI Turniej  
Karate Kyokushin  

o Puchar Burmistrza 
Miasta Brzostek.  

W zawodach wzięło 
udział około  

80 zawodników  
z Bielska Białej, Glinika, 

Brzostka, Gorzyc, 
Leżajska, Nowej Sarzyny, 
Rzeszowa, Straszęcina, 

Ropczyc oraz Dębicy.

Turniej zgromadził 353 za-
wodników z 13 krajów i 45 klu-
bów z całego świata. – Reprezen-
tacja CSWiS wystąpiła w składzie 
czterech zawodników, z czego 
trzech po raz pierwszy wzięło 
udział w tak prestiżowym turnie-
ju o bardzo trudnej formule full 
kontakt, czyli bez ochraniacza na 
korpus, z dozwolonymi wszystki-
mi technikami, również w kate-
gorii najmłodszych zawodników. 

Wyjątkowym przygotowaniem  
wykazała się Aleksandra Kula 
z Giedlarowej, która zajęła  
1 miejsce w konkurencji kata  
i 1 miejsce w konkurencji kumite 
(walka). Warto przypomnieć, że 
Aleksandra Kula została powoła-
na do Kadry Narodowej na Mi-
strzostwa Europy, które odbędą 
się już w czerwcu w Pradze.

Natomiast druga zawodnicz-
ka Karolina Jurkowska, która 
w kata nie dostała się do strefy 
medalowej, w pięknym stylu wy-
walczyła w kumite srebrny me-
dal, a trzeba przyznać, że była 
szansa na złoto. 

CSWiS w SzwajcariiJuż po raz drugi zawod-
nicy CSWiS w Leżajsku 
mogli spróbować swoich 
sił w turnieju SWISS Open 
Juniors odbywającym się 
raz do roku w Szwajcarii 
w mieście Stans. 

Bardzo dobrze zaprezento-
wał się najmłodszy zawodnik Ja-
kub Czubat zdobywając 3 miej-
sce w kata i 3 miejsce w kumite, 
gdzie do strefy medalowej mu-
siał stoczyć aż cztery walki, które 
wygrał nie dając szans rywalom. 
Niestety, w walce wejście do fina-
łu musiał przyznać wyższość za-
wodnikowi z Litwy.

Czwarty zawodnik Norbert 
Stachowiak po wygranej w walce, 

przegrał z zawodnikiem z Polski, 
ale apetyt był, wola walki też.

Zdaniem trenera Adama Dzi-
kiego turniej w Szwajcarii był do-
skonałym sprawdzianem przed 
zbliżającymi się Mistrzostwami 
Europy w Pradze, które odbę-
dą się już w czerwcu bieżącego 
roku. Przypomnijmy, że Polskę 
będzie tam reprezentować trój-
ka zawodników z CSWiS: Patryk 
Marcinowski (młodzieżowiec), 

Aleksandra Kula (junior) oraz 
Norbert Stachowiak (kadet).

Zarząd CSWiS w Leżajsku 
oraz zawodnicy i ich rodzice 
pragną serdecznie podziękować 
za udzieloną pomoc w organiza-
cji wyjazdu Wójtowi Gminy Le-
żajsk Krzysztofowi Sobejce oraz 
Firmie Polenergia Elektrocie-
płownia Nowa Sarzyna.

AD
www.csw.net.pl

Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach 
kata czyli indywidualnym pokazie technik 
oraz kumite. Z dobrej strony pokazali się 
młodzi adepci Leżajskiego Klubu Kyokus-
hin Karate, którzy wywalczyli 5 pucharów. 
Pierwsze miejsca zdobyły Nikola Jaśkiewicz 
i Julia Winiarska. Na drugim miejscu po-

dium rywalizację zakończyła Anna Koperda, 
a na trzecim miejscu stanęli Dawid Szwaja 
i Jakub Bartoszuk. Turniej pod patronatem 
medialnym Telewizji Brzostek zorganizował 
WKB Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin 
Karate w Brzostku z pomocą Urzędu Mia-
sta i MOSiR w Brzostku. Sędzią głównym 

turnieju był Branch Chief Dariusz Burda 
5 Dan. Oficjalnego otwarcia zawodów doko-
nał Przewodniczący Rady Powiatu Dębickie-
go Mateusz Domaradzki oraz radny Powiatu 
Daniel Wójcik. Puchary zawodnikom wrę-
czali: shihan Dariusz Burda, Mateusz Do-
maradzki oraz Daniel Wójcik. LKKK
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IMPREZY KULTURALNE – lipiec

XXVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ 
I KAMERALNEJ W LEŻAJSKU

Termin: lipiec
Miejsce: Bazylika Zwia-
stowania NMP w Leżaj-
sku
Organizatorzy: Miasto 
Leżajsk, Klasztor OO. 
Bernardynów w Leżaj-
sku, MCK w Leżajsku, 
Powiat Leżajski, Gmina 
Leżajsk, Miasto i Gmina 
Nowa Sarzyna
Koncerty: 1 lipca, godz. 
19.00: Daniel Prajzner 
– organy, Tomasz Ślu-
sarczyk – trąbka; 8 lip-
ca, godz. 19.00: Han-
na Dys – organy. Część 
kameralna: prof. Ma-
rek Stefański (organy) 
wraz z sopranistką Bar-
barą Skorą; 15 lipca, godz. 19.00: Recital organowy – Lisa Hummel 
(Niemcy); 22 lipca, godz. 19.00: Recital organowy – Roman Sum-
mereder (Austria); 29 lipca, godz. 19.00: prof. Andrzej Chorosiń-
ski, Michał Chorosiński – program poetycko-muzyczny. WSTĘP NA 
WSZYSTKIE KONCERTY BEZPŁATNY. Organizatorzy zastrzega-
ją sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Festiwalu. 

LATO Z MCK
Termin: lipiec-sierpień
Miejsce: plac przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Opis: W każdą niedzielę wakacyjną o godz. 18.00 na estradzie przed 
MCK prezentować się będą zespoły artystyczne oraz soliści z nasze-
go miasta i powiatu. Będą to występy i koncerty zespołów muzycz-
nych, tanecznych, spektakle i programy artystyczne dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.

WAKACJE Z KULTURĄ 
– WYCIECZKI, PLENERY, KONKURSY, KONCERTY

Termin: lipiec-sierpień 
Miejsce: Ośrodki Kultury w Biedaczowie, Brzózie Królewskiej, Cha-
łupkach Dębniańskich, Dębnie, Giedlarowej, Piskorowicach, Wie-
rzawicach, Maleniskach i Rzuchowie.
Organizatorzy: ośrodki kultury w poszczególnych miejscowościach
Opis: Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży pozostającej w do-
mach w czasie wakacji. 

PIKNIK NA POWITANIE WAKACJI 
Termin: 2 lipca 2019 
Miejsce: plac przy Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym 
Opis: Piknik dla dzieci i młodzieży, gry, zabawy, quizy na świeżym 
powietrzu oraz występy zespołów działających pod patronatem 
Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym.

ŚWIĘTO WSI DĘBNO (POŁĄCZONE Z OTWARCIEM GRZYBKA)
Termin: 7 lipca 
Miejsce: plac przy Ośrodku Kultury w Dębnie
Organizatorzy: Gmina Leżajsk, GOK, OK i KGW w Dębnie, orga-
nizacje społeczne wsi Dębno
Opis: Piknik plenerowy dla rodzin, połączony z występami zespołów 
artystycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Na za-
kończenie odbędzie się zabawa taneczna. 

SPOSÓB NA WAKACYJNĄ NUDĘ

Termin: 9 lipca – 22 sierpnia (wtorki i czwartki w godzinach 11.00-
13.00)
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
Współorganizator: Powiat Leżajski, Miasto Leżajsk
Opis: Sposób na wakacyjną nudę” to warsztaty dla dzieci w wieku 
od 5-11 lat.
Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu w lipcu i sierpniu. 
Przeprowadzone zostaną zajęcia plastyczne, etnograficzne, warszta-
ty ekologiczne, gry i zabawy z animatorami oraz nauka języka angiel-
skiego. Podczas dwóch spotkań uczestnicy obejrzą spektakle teatral-
ne. W sierpniu odbędą się także zajęcia z dogoterapii. Warsztaty dla 
dzieci są bezpłatne. 

DNI GRODZISKA 

Termin: 11-14 lipca 2019
Miejsce: Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym, 
Stadion LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Górnym, Zalew „Czy-
ste” w Grodzisku Dolnym, Kompleks Sportowy „Orlik 2012” w Gro-
dzisku Dolnym
Organizatorzy: Wójt Gminy Grodzisko Dolne, Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym
Opis: Jest to cykliczna impreza plenerowa odbywająca się rokrocz-
nie w okresie wakacyjnym w lipcu. Program tej imprezy jest różno-
rodny, a składają się nań: rozgrywki sportowe (m.in. Gminna Pa-
rafiada o Puchar Wójta Gminy Grodzisko Dolne, Gminny Turniej 
OSP, Turniej Tenisa Ziemnego), gry i zabawy rekreacyjne, wystę-
py zespołów tanecznych i wokalnych, zawody wędkarskie, koncerty 
i inne atrakcje, m.in. pokazy pirotechniczne, które przyciągają sze-
rokie rzesze widzów – mieszkańców Grodziska i okolicznych wiosek. 
W tym roku gwiazdami „Dni Grodziska” będą: KABARET POD 
WYRWIGROSZEM oraz zespoły: ZABOROWIACY, REDLIN 
i MIG. 

DNI GMINY LEŻAJSK
Termin: 13-14 lipca
Miejsce: Piskorowice
Organizatorzy: Gmina Leżajsk, GOK Gminy Leżajsk
Opis: Cykl wydarzeń organizowanych w ramach Dni Gminy: piknik 
plenerowy dla rodzin połączony z Gminnym Przeglądem Pieśni Bie-
siadnej, pokazy ognia, Przegląd Orkiestr Dętych, Festiwal Kolorów, 
liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Koncert gwiazdy: Golec uOr-
kiestra
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MŁODZIEŻOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA 

Termin: 6 lipca 
Miejsce: boisko piłkarskie w Łukowej 
Organizatorzy: Klub Sportowy „Łukowa”, Miasto i Gmina Nowa Sa-
rzyna 

TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIKÓW
Termin: 7 lipca godz. 14.00
Miejsce: Stadion sportowy LKS Brzyska Wola
Organizator: LKS Brzyska Wola 

BIEG O KWIAT AZALII 
Termin: 13 lipca 
Miejsce: start/meta stadion MZKS „Unia” Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Nowosarzyńska Grupa Biegowa”, 
Active Team Brzóza Królewska, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 

X MEMORIAŁ IM. JÓZEFA HAJDASZA W PIŁCE NOŻNEJ

Termin: 14 lipca 
Miejsce: Kuryłówka 
Organizator: Ludowy Klub Sportowy „Złotsan” w Kuryłówce 

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR NOWEJ SARZYNY 
Termin: 14 lipca 
Miejsce: ujęcie wody w Sarzynie 
Organizator: Polski Związek Wędkarski Koło „Szuwarek” w Nowej 
Sarzynie, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 
Opis: Cykliczne zawody wędkarskie o mistrzostwo nowej Sarzyny 
z okazji Dni Miasta i Gminy 
 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW
Termin: 28 lipca godz. 15.00
Miejsce: Orlik w Cieplicach
Organizator: Wójtowie Gmin Adamówka i Kuryłówka, GOK w Ku-
ryłówce

DNI MIASTA I GMINY NOWA SARZYNA

Termin: 13-14 lipca
Miejsce: Stadion MZKS Unia Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Opis: Tegoroczne obchody Dni Miasta i Gminy rozpoczną się w so-
botę na sportowo Biegiem o Kwiat Azalii na dystansie 10 km. Po 
południu wystąpią gwiazdy disco-polo: MILANO, TOP ONE, TOP 
GIRLS oraz BOYS. W niedzielne popołudnie na scenie pojawią się: 
BACIARY, GRZEGORZ HYŻY i królowa polskiej estrady MA-
RYLA RODOWICZ. Wstęp wolny.

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA – OTWARCIE STRAŻNICY OSP

Termin: 21 lipca, godz. 16.00 
Miejsce: OSP Kulno
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, OSP Kulno, GOK w Kury-
łówce

ŚWIĘTO WSI MALENISKA
Termin: 21 lipca 
Miejsce: Maleniska
Organizatorzy: Gmina Leżajsk, KGW, Sołtys, GOK Gminy Leżajsk, 
OK w Maleniskach
Opis: Piknik plenerowy dla rodzin, połączony z występami zespołów 
artystycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Na za-
kończenie odbędzie się zabawa taneczna. 

CO TAM ZA MIEDZĄ – PIKNIK REKREACYJNO-SPORTOWY 
W CHAŁUPKACH DĘBNIAŃSKICH

Termin: 28 lipca
Miejsce: OK w Chałupkach Dębniańskich
Organizatorzy: Gmina Leżajsk, GOK, OK i KGW w Chałupkach 
Dębniańskich, organizacje społeczne wsi Chałupki Dębniańskie 
Opis: Piknik plenerowy dla rodzin, połączony z występami zespołów 
artystycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Na za-
kończenie odbędzie się zabawa taneczna.

ŚWIĘTO WSI HUCISKO
Termin: 28 lipca
Miejsce: Grzybek w Huci-
sku
Organizatorzy: Gmina Le-
żajsk, GOK, organizacje 
społeczne wsi Hucisko
Opis: Piknik plenerowy dla 
rodzin, połączony z wystę-
pami zespołów artystycznych, konkursami i atrakcjami dla dzieci 
i dorosłych. Na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna.



KURIER POWIATOWY n nr 6/2019 (175)22

PODRÓŻE

Podróż 72

Brazylia/Argentyna

Jesteśmy w Brazylii, w mieście 
Foz do Iguaçu. Od rana z niepo-
kojem patrzymy w niebo. Ulewa 
za ulewą przetacza się nad mia-
stem, które dla większości tu-
rystów jest bazą wypadową do 
jednej z największych, przyrodni-
czych atrakcji świata. Siedząc na 
tarasie patrzymy na strugi wody 
uderzające o balustradę i wyle-
wające się z przepełnionych ry-
nien. Jak długo przyjdzie nam 
jeszcze czekać?

W końcu decydujemy się bie-
giem ruszyć w stronę przystanku 
autobusowego. 

Niespełna godzinę później je-
steśmy w Centro de Visitan-
tes Parku Narodowego Iguaçu. 
Budynek, a właściwie ogromna 
wiata, swoimi rozmiarami i cha-
rakterem przypomina obszerny 
terminal lotniczy. Dziesiątki ba-
rierek, kas, restauracje i sklepy. 
Stąd również odjeżdżają parko-
we autobusy, które zabierają tu-
rystów rozwożąc ich po parku. 
Po kilkunastu minutach wysia-
damy na przystanku, z którego 
można wyruszyć na pieszą wy-
cieczkę w stronę przystani, skąd 
odpływają łodzie zabierające tu-
rystów pod wodospady. Ponie-
waż ulewa nie traci impetu, ko-
lejnym autobusem jedziemy 
dalej. Wysiadamy na końcowej 
pętli, gdzie znajduje się centrum 
turystyczne i rozpoczyna szlak 
wiodący do najefektowniejsze-
go miejsca widokowego na wo-
dospady po stronie Brazylijskiej. 
Pogoda nieco się poprawiła, choć 
trudno szukać słońca na niebie.

Przed nami olbrzymie zakole 
rzeki Iguaçu. Rzeka rozpoczyna 
swój bieg w górach Serra do Mar, 
niedaleko wschodniego wybrze-
ża Atlantyku, na południe od Sao 
Paulo i płynie w głąb lądu. Toczy 
swoje wody na długości 1320 km, 
przez Wyżynę Brazylijską, wzbo-
gacając swój nurt licznymi dopły-
wami. Niespełna 100 kilometrów 
przed ujściem do rzeki Parany, 
piątej pod względem wielkości 
rzeki na świecie, Iguaçu natra-

Wodospady Iguaçu
cz. 1

fia na bazaltowe podłoże i rozle-
wa się na 4 kilometry szerokości 
tworząc rozlewiska zakończone 
wodospadem.

Idąc asfaltową ścieżką, wijącą 
się wzdłuż rzeki zatrzymujemy 
się przy pomniku Alberta San-
tosa Dumont. Ten słynny lotnik 
i konstruktor, brazylijski pionier 
lotnictwa, odwiedził wodospady 
100 lat temu. Jego przyjazd i fa-
scynacja tym miejscem, miała za-
sadnicze znaczenie dla utworze-
nia Parku Narodowego Iquacu. 
Podobno przyczynił się do tego, 
aby tereny, na których były wo-
dospady zostały wywłaszczone 
i uznane za własność publiczną.

Zbliżamy się do jednego 
z punktów widokowych. Przed 
wejściem na metalowy trap wita-
ją nas ruchliwe oposy, które nie 
zważając na obecność człowieka 
skrupulatnie przeszukują centy-
metr po centymetrze w poszuki-
waniu jedzenia.

Jeszcze kilka kroków i spełnia-
ją się nasze marzenia. Od wie-
lu lat planowaliśmy tutaj przy-
jazd i w końcu się udało. Przed 
nami Cataratas do Iguaçu – po-
tężny cud natury. Dla wielu jed-
na z największych atrakcji Ame-
ryki Południowej. Dla nas jedna 
z największych atrakcji przyrodni-

czych na świecie, jakie do tej pory 
widzieliśmy. Nawet dzisiaj, kiedy 
siąpi deszcz, a unosząca się bryza 
przysłania widoki – wodospad za-
dziwia. To prawda, zdjęcia kata-
logowe pokazują wodospad w sło-
neczną pogodę, ale dzisiejsza 
aura też ma swoje uroki. Pierwsze 
wrażenie jest niezwykłe. Huk spa-
dającej wody nie tylko zagłusza 
jakiekolwiek rozmowy, ale i my-
śli. Trudno skoncentrować się na 
czymkolwiek innym.

Wodspady Iguaçu od strony Brazylijskiej

Tropikalny monsun

Zdjecia nie – smakołyki tak!

Pomost prowadzący na skraj Gardzieli Diabła
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POWIAT PODRÓŻE

tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

You Tube – niezwykly swiat 

Spojrzenie w dół przez meta-
lowe kratownice na których sto-
imy, uzmysławia nam wysokość, 
na jakiej jesteśmy. 

Wodospady Iguaçu znajdują 
się na granicy argentyńsko-brazy-
lijskiej. Dzisiaj zwiedzamy część 
brazylijską, na którą przypada 
niespełna 20 procent wodospa-
dów. Nie oznacza to oczywiście, 
że w takich samych proporcjach 
dzieli się ich atrakcyjność. Inne 
są widoki po stronie brazylijskiej, 
a inne po argentyńskiej. Jednak 
po każdej stronie znajdziemy 
punkty widokowe i podesty po-
zwalające zbliżyć się na krawędź 
wibrującej czeluści.

Liczne wyspy wzdłuż trzykilo-
metrowej krawędzi dzielą wodo-
spad na wiele oddzielnych mniej-
szych wodospadów i katarakt, 
których wysokości wahają się od 
60 do 82 metrów. Liczba tych 

małych wodospadów zmienia się 
od 150 do 300, w zależności od 
poziomu wody. Z bazaltowego 
progu w kształcie podkowy spada 
w ciągu godziny (w porze desz-
czowej) 140 milionów ton wody! 
To siedem razy więcej niż przele-
wa się przez wodospad Niagara. 
Nic dziwnego, że prezydent Roo-
svelt, kiedy zobaczył potęgę Igu-
açu rzekł: „Biedna Niagara”

Jeszcze selfie z domagającym 
się smakołyków oposem i windą 
zjeżdżamy na krawędź niższego 
uskoku.

Tutaj dopiero możemy po-
czuć moc wodospadów. Zie-
mia dosłownie drży, a powie-
trze przenikają miliony kropelek 
przedostających się do najdal-
szych zakamarków naszego cia-
ła. Wodna mgiełka osiada na 
wszystkich i na wszystkim. Nawet 
liczne gangi nieznośnych oposów 

chowają się przed wszechogar-
niającą bryzą. Jeszcze wzbudza-
ją nasze zainteresowanie, jednak 
powoli zaczynają nas irytować, 
nachalnie domagając się jedze-
nia. Kradną i brudzą. Małe uczą 
się złodziejskiego fachu od star-
szych. Niestety, i my łamiemy za-
kazy ich dokarmiania nie zwraca-
jąc uwagi na tablice pokazujące 
pogryzione do krwi ludzkie dło-
nie. Ale jak tu odpędzić, bądź co 
bądź tego sympatycznego futrza-
ka z długim nosem.

Wchodzimy na betonowy po-
most, wijący się pomiędzy zielo-
nymi wysepkami traw i pieniącą 
się wodą. Wodna bryza niesiona 
wiatrem skutecznie moczy nam 
aparat. W Amazonii straciliśmy 
już kamerę, którą pokonała wil-
goć. Na kolejną stratę nie mo-
żemy sobie pozwolić. Niestety, 
nasze GoPro, po założeniu wo-

doodpornej obudowy nie reje-
struje dźwięku. 

Przemoczeni do suchej nitki, 
szukamy dogodnego miejsca do 
zrobienia kolejnych ujęć. 

Patrząc na ilość spadającej 
wody trudno uwierzyć, że w maju 
i czerwcu 1978 roku w okresie 
szczególnie uporczywej suszy, 
nurt osłabł tak bardzo, że przez 
28 dni przez krawędź urwiska 
nie przepłynęła ani jedna kro-
pla wody. Był to drugi przypadek 
wyschnięcia wodospadu od roku 
1934.

Zbliżając się do Gardzieli Dia-
bła mamy wrażenie że wystarczy 
wyciągnąć rękę by dotknąć pę-
dzącej wody. 

Niebo staje się łaskawsze. 
Przestaje padać deszcz. Wyru-
szamy więc na spacer krawędzią 
rozpadliny, do której wodospa-
dy wrzucają wodę. Co krok po-
między bujną, soczystą ziele-
nią deszczowego lasu ociekającą 
kroplami wody spoglądamy na 
imponujące dzieło natury. Dzie-
siątki strug spienionej wody prze-
dziera się przez gęstą roślinność, 
tworząc zachwycające panoramy. 
W głębi rozpadliny motorówki 
podwożą śmiałków wprost pod 
kilkudziesięciometrowej wyso-
kości wodospady. A pod naszymi 
nogami przemykają jaszczurki co 
chwilę zastygając nieruchomo na 
zmurszałych kamieniach. Apara-
ty i kamery nieustannie pracują, 
a my wciąż mamy wrażenie, że to 
nie wszystko, że coś nam umknę-
ło. Na szczęście jutro ma się roz-
pogodzić, co niezmiernie nas cie-
szy, bo wyruszamy do Argentyny, 
by z drugiej strony spojrzeć na to 
niezwykłe dzieło przyrody.

Jesteśmy!

To tylko jedena z 275 kaskad Imponujące widoki na jeden z siedmiu nowych cudów świata
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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 uczest-
nikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizo-

wanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współ-
pracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji 
projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

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 gospodarczej 
– 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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KOMUNIKATY

BLOK REKLAMOWY

OGŁOSZENIE PŁATNE

Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają być uruchomione i prowadzone od 1 sierpnia 2019 do 31 stycz-
nia 2020 oraz zajęć klubowych już prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierw-
szej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

 
Aktualnie ze środków PFRON przeznaczonych na jego realizację w naszym województwie korzysta 11 War-

sztatów a Oddział ma zawartych 10 umów z powiatami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem 
Oddziału Podkarpackiego PFRON Dorotą Piędel – 17 28 39 326.

Od 1 do 30 czerwca br. samorządy powiatowe będą 
mogły składać do Oddziału PFRON wystąpienia 
o przyznanie środków finansowych na realizację pro-
gramu „Zajęcia klubowe w WTZ” (druga tura naboru).

II tura naboru wniosków do programu 
„Zajęcia klubowe w WTZ”
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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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