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W NUMERZE: Informacja dt. listy jednostek 
nieodpłatnego poradnictwa 

dla mieszkańców powiatu leżajskiego
W związku z nowelizacją usta-

wy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nie-
odpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie oby-
watelskim oraz edukacji praw-
nej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 
z późn. zm.), Starosta Leżajski 
zobowiązany jest od 2019 roku 
do prowadzenia i publikowa-
nia ,,Listy jednostek nieodpłat-

nego poradnictwa”, dostępnego 
dla mieszkańców Powiatu Leżaj-
skiego. 

Lista opublikowana została na 
stronie BIP Starostwa oraz na 
stronach urzędów miast i gmin 
na terenie powiatu leżajskiego. 
Lista będzie na bieżąco uzupeł-
niana i aktualizowana.
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Z okazji 100. rocznicy powołania 
Publicznych Służb Zatrudnienia  

pragnę w imieniu własnym  
oraz Zarządu Powiatu Leżajskiego 

przekazać Pani Dyrektor i Pracownikom  
Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku 

wyrazy wdzięczności oraz uznania  
za zaangażowanie, z jakim wspieracie 

osoby borykające się z różnymi 
trudnościami na rynku pracy. 
Wasza wiedza, profesjonalizm 
i odpowiedzialność umożliwia 
realizowanie z sukcesem wielu 

ważnych zadań, dzięki którym szanse 
na zatrudnienie otrzymuje wielu 
mieszkańców naszego powiatu. 

Życzę Wam wszelkiej pomyślności, 
zdrowia, spełnienia w życiu 

zawodowym i osobistym oraz odwagi 
do podejmowania kolejnych wyzwań. 

Starosta Leżajski
Marek Śliż
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

V sesja Rady Powiatu Leżajskiego

Informację o stanie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego na 
terenie powiatu leżajskiego oraz 
działalności Komendanta Po-
wiatowego Policji w Leżajsku za 
2018 r. przedstawił podinsp. Ze-
non Wierzchowski, Komendant 
Powiatowy Policji w Leżajsku. 
Informację o stanie bezpieczeń-
stwa pożarowego i powodziowe-
go na terenie powiatu leżajskie-
go za 2018 r. przedstawił st. bryg. 
Józef Kludys. Informację o spra-
wozdaniu z działalności Komi-
sji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku Powiatu Leżajskiego za rok 
2018, zaprezentował Kierownik 
Biura Zarządzania Kryzysowe-
go i Spraw Obronnych Stanisław 
Chmura. 

Radni zapoznali się również 
ze sprawozdaniem z wysoko-
ści średnich wynagrodzeń na-
uczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i placówkach oświa-
towych prowadzonych przez Po-
wiat Leżajski w roku 2018.

Następnie radni podjęli 
uchwały w sprawach:

u oddelegowania radnych do 
składu Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku;

u zatwierdzenia realizacji pro-
jektu „Aktywizacja osób po-
wyżej 29 r.ż. pozostających bez 
pracy w powiecie leżajskim 
(V)” w ramach RPO WP na 
lata 2014-2020 Działanie 7.2 – 
Poprawa sytuacji osób bezro-
botnych na rynku pracy – pro-
jekty pozakonkursowe PUP.

u zatwierdzenia realizacji pro-
jektu „Aktywizacja osób mło-
dych pozostających bez pra-

31 stycznia w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się V sesja Rady 
Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego spotkania radni przystą-
pili do realizacji porządku obrad.

cy w powiecie leżajskim (IV)” 
współfinasowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Priorytetu 
inwestycyjnego 8ii. Trwała in-
tegracja na rynku pracy ludzi 
młodych, w szczególności tych, 
którzy nie pracują, nie kształ-
cą się ani nie szkolą, w tym lu-
dzi młodych zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym i ludzi 
młodych wywodzących się ze 
środowisk marginalizowanych, 
także poprzez wdrażanie gwa-
rancji dla młodzieży; Działa-
nie 1.1 Wsparcie osób mło-
dych pozostających bez pracy 
na regionalnym rynku pra-
cy – projekty pozakonkurso-
we, Poddziałanie 1.1.2 Wspar-
cie udzielane z Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi mło-
dych, Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 (PO WER) współfi-
nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego; 

u zatwierdzenia Regulaminu 
Rady Społecznej Samodziel-
nego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Leżaj-
sku;

u obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej;

u określenia szczegółowych wy-
mogów raportu o stanie po-
wiatu;

u wprowadzenia zmian w budże-
cie Powiatu na 2019 r.;

u zatwierdzenia planu kontro-
li Komisji Rewizyjnej na 2019 
rok;

u zatwierdzenia planów pracy 
Komisji stałych Rady Powiatu 
Leżajskiego na 2019 rok.

u zmiany Uchwały Nr I/11/2018 
Rady Powiatu Leżajskiego  
z dnia 23 listopada 2018 r. 
w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Spraw 
Społecznych;

u zmiany Uchwały Nr I/10/2018 
Rady Powiatu Leżajskiego  
z dnia 23 listopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Budżetu 
i Rozwoju Gospodarczego Po-
wiatu;

u w sprawie zmiany Uchwały 
Nr I/6/2018 Rady Powiatu Le-
żajskiego z dnia 23 listopada 
2018 r. w sprawie wyboru Prze-
wodniczącego i pozostałych 
członków Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Leżajskiego;

u zmiany Uchwały Nr I/11/2018 
Rady Powiatu Leżajskiego  
z dnia 23 listopada 2018 r. 
w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Spraw 
Społecznych;

u zmiany Uchwały Nr I/10/2018 
Rady Powiatu Leżajskiego  
z dnia 23 listopada 2018 r. 
w sprawie ustalenia składu oso-
bowego Komisji Budżetu i Roz-
woju Gospodarczego Powiatu;

u zmiany Uchwały Nr I/6/2018 
Rady Powiatu Leżajskiego  
z dnia 23 listopada 2018 r. 
w sprawie wyboru Przewodni-
czącego i pozostałych człon-
ków Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Leżajskiego.

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

NN
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WSPÓŁORGANIZACJA 
IMPREZ 

KULTURALNYCH 
25 000 zł:

W ubiegłym roku wspól-
nie z ośrodkami kultury Powiat 
współorganizował takie wydarze-
nia, jak:

– Miasto i Gmina Nowa Sarzy-
na – Ośrodek Kultury w No-
wej Sarzynie: v Międzypowiato-
wy Konkurs Piosenki dla Dzieci 
i Młodzieży „Sarzyńska Jesień” 
v Potyczki Kulinarne KGW Po-
wiatu Leżajskiego „Gdzie kucha-
rek sześć…” v Targi Rękodzie-
ła Ludowego i Artystycznego 
v Dni Kwitnącej Azalii v  Jazz 
w OK-u v Gala Muzyki Klasycz-
nej
– Gmina Grodzisko Dolne – 
Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym: v  Powiatowe Spotka-
nie ze Sztuką Ludową
Gmina Kuryłówka – Ośrodek 
Kultury w Kuryłówce: v  Mię-
dzypowiatowy Festiwal Piosen-
ki „Mikołaj 2018” v  Spotkanie 
z Folklorem i Biesiadą 
– Miasto Leżajsk – Miejskie 
Centrum Kultury w Leżajsku: 
v  XXVI Międzynarodowy Fe-
stiwal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej w Leżajsku v Leżajskie 
Targowisko Sztuki LeTS 2018 
v „Przystanek Rynek” v Sposób 

POWIAT WSPIERA
W 2018 r. Powiat Leżajski udzielił wsparcia w różnej formie wielu wydarzeniom kulturalnym, sportowym i promo-
cyjnym. Wnioski o udzielenie wsparcia rozpatrywane są przez Zarząd Powiatu, który w zależności od charakteru 
przedsięwzięcia udziela pomocy finansowej lub rzeczowej. Ze względu na zadania ustawowe Powiat wspiera za-
dania głównie o zasięgu ponadgminnym. Poniżej prezentujemy zestawienie przedsięwzięć, którym zostało udzie-
lone wsparcie.
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na wakacyjną nudę – warszta-
ty literacko-plastyczno-językowe 
v Lato z MCK v Jarmark Świą-
teczny 2018 v  Kiermasz Wiel-
kanocny v Festiwal Teatralny 
„Otwarcie” v Leżajski Festiwal 
Podróży – „Świata ciekawi” 

WSPARCIE  
ORGANIZACJI

Kultura
Powiat Leżajski wspierał or-

ganizację konkursów, imprez 
i przeglądów w zakresie kultu-
ry o zasięgu powiatowym i po-
nadpowiatowym oraz zakupił na-
grody rzeczowe dla laureatów 
i uczestników imprez kultural-
nych odbywających się na tere-
nie powiatu, m.in.: v XXIV Mię-
dzynarodowe Spotkania Poetów 
„Wrzeciono 2018” v  Festiwal 
Kolęd i Pastorałek” v  X Ob- 
chody Dnia Pamięci o Ofia-
rach Holocaustu na Podkar-
paciu v  XXVI Ogólnopolskie 
Spotkania Skrzypków Grających 
Muzykę Ludową „Maj-Danów-
ka 2018” v IV Powiatowy Kon-
kurs Plastyczny „Bohaterowie 
naszych lektur” v XVII Powia-
towy Konkurs „Z Janem Pawłem 
II w Trzecie Tysiąclecie” v Po-
wiatowy Konkurs Krasomów-
czy „Patroni naszych szkół” v II 
Powiatowy Przedszkolny Festi-
wal Talentów „Iskierka 2018” 
v Piknik Rodzinny w Rzuchowie 
v Festiwal Miodu i Kultury Lu-
dowej w Jelnej v  Festiwal Pio-
senki Harcerskiej i Turystycznej 
HIT 2018 v  „Kapuściany Jar-
mark” v IX Powiatowy Przegląd 
Twórczości Nauczycieli. 

 
Sport 

W minionym roku Powiat Le-
żajski współorganizował impre-
zy, turnieje i zawody sportowe 
realizowane jako forma aktyw-
ności fizycznej wpływającej na 
poprawienie kondycji fizycz-
nej i psychicznej, a także na roz-
wój stosunków społecznych oraz 
wspierał zawody sportowe o za-
sięgu powiatowym i ponadpo-
wiatowym, w tym m.in.: v  Ha-
lowa Liga Powiatowa v Turniej 
Piłki Siatkowej pamięci Witol-
da Wawrzaka i Ryszarda Pi-
skora v  Amatorska Liga Ha-
lowa Piłki Nożnej v  eliminacje 
do mistrzostw Polski w ramach 
XI Punktowanego Wyścigu Ko-
larskiego w Kolarstwie Górskim 
o Puchar Ziemi Leżajskiej i Sta-

rosty Leżajskiego v XIX Turniej 
Piłki Siatkowej o Puchar Sta-
rosty v  5. Leżajski Bieg Zośki 
Turosz v Turniej Tenisa Stoło-
wego dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych o Puchar Starosty Le-
żajskiego v  XIII Ogólnopolski 
Turniej Szachowy „O uśmiech 
dziecka” v XIX Maraton Węd-
karski Memoriał Mietka Dziu-
rzyńskiego v  Tropem Brzózań-
skiego Wilka v IX Memoriał im. 
Józefa Hajdasza w piłce nożnej 
v  V Ogólnopolski Turniej Ot-
warcia Sezonu w Tenisie Stoło-
wym v  Mistrzostwa Makrore-
gionu Młodziczek i Młodzików 
w kolarstwie szosowym v II Po-
wiatowy Halowy Turniej w pił-
ce nożnej o mistrzostwo Powia-
tu Leżajskiego.

TRYB MAŁYCH ZLECEŃ

Sport
v  Rozwój zainteresowań spor-
towych wśród dzieci i młodzie-

ży poprzez udział w treningach 
oraz turniejach towarzyskich 
i uczestnictwo drużyny trampka-
rzy w rozgrywkach piłki nożnej 
organizowanych przez Parafial-
ny Uczniowski Klub Sportowy 
„Przemiana – Azalia” przy Pa-
rafii Rzymsko-Katolickiej pw. 
Przemienienia Pańskiego w Woli 
Zarczyckiej – 4 300 zł. v Rozwój 
zainteresowań sportowych po-
przez udział drużyn w rozgryw-
kach Podkarpackiej Ligi Piłki 
Nożnej organizowanych przez 
Stowarzyszenie „Sparta Leżajsk” 
– 5 000 zł. v  Międzynarodowe 
zawody kawalerii oraz Kwalifika-
cje do Mistrzostw Polski Kawale-
rii „Militari 2018” organizowane 
przez Oddział Kawalerii Ochot-
niczej „Wierzawice” w barwach 
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana 
III Sobieskiego z siedzibą w Wie-
rzawicach kwota – 10 000 zł. 
v  Rozwój zainteresowań spor-
towych poprzez udział dzieci 
i młodzieży w rozgrywkach woje-
wódzkich i ogólnopolskich tenisa 

stołowego organizowanych przez 
Parafialny Uczniowski Klub 
Sportowy „Arka” przy Parafii 
Rzymsko-Katolickiej pw. św. Ka-
tarzyny w Łętowni – 2 800 zł. 

Kultura 
v Wieczory ze Świętą Anną orga-
nizowane przez Stowarzyszenie 
Jeden dla drugiego w Grodzisku 
Dolnym – 2 500 zł. v  Festiwal 
Miodu i Kultury Ludowej orga-
nizowany przez Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju wsi Jelna „Zło-
ty Potok” – 2 500 zł.

DOTACJE  
NA ROZWÓJ SPORTU

v Kolarski Ludowy Klub Spor-
towy „Azalia” w Brzózie Kró-
lewskiej: prowadzenie działalno-
ści w zakresie upowszechniania 
i rozwoju sportu na terenie po-
wiatu leżajskiego w 2018 r. przez 
Kolarski Ludowy Klub Spor-
towy „Azalia” w Brzózie Kró-
lewskiej w zakresie kolarstwa –  
14 000 zł. v Klub Modelarski im. 
Eugeniusza Kujana w Wierza-
wicach: upowszechnianie spor-
tu poprzez współzawodnictwo 
sportowe w modelarstwie lotni-
czym i kosmicznym – 10 000 zł. 
v Centrum Sztuk Walki i Spor-
tu w Leżajsku: upowszechnia-
nie i krzewienie sportu na tere-
nie Powiatu Leżajskiego poprzez 
prowadzenie działalności w dzie-
dzinie karate w roku 2018 przez 
Centrum Sztuk Walki i Spor-
tu w Leżajsku – 5 000 zł. v Le-
żajski Klubu Kyokushin Ka-
rate w Leżajsku: prowadzenie 
działalności w roku 2018 w za-
kresie upowszechniania i roz-
woju sportu na terenie powiatu 
leżajskiego w dziedzinie karate –  
8 000 zł.

WSPÓŁORGANIZACJA 
IMPREZ SPORTOWYCH 

– 9 300 zł:

v  XVIII edycja Ligi Powiato-
wej Trampkarzy w piłce nożnej 
o Klubowe Mistrzostwo Powiatu 
Leżajskiego – Sezon 2018 v XVI 
edycja Ligi Powiatowej Młodzi-
ków w piłce nożnej o Klubowe 
Mistrzostwo Powiatu Leżajskie-
go – Sezon 2018 v XIV edycja 
Ligi Powiatowej Juniorek w pił-
ce nożnej o Klubowe Mistrzo-
stwo Powiatu Leżajskiego – Se-
zon 2018 .
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Zbigniew Larendowicz, uro-
dzony w Leżajsku w 1916 roku, 
syn Franciszka i Tekli z Gdu-
lów. Najstarszy mieszkaniec mia-
sta, były oficer Wojska Polskie-
go w stopniu majora, żołnierz 
państwa podziemnego w cza-
sie II wojny światowej, niestru-
dzony Kustosz Biblioteki Klasz-
tornej, dokumentalista historii 
Leżajska, autor wielu publika-
cji i opracowań o mieście i po-
wiecie, człowiek benedyktyńskiej 
pracy niemal do końca długiego 
ponad 102 letniego życia. Skrom-
ny, szlachetny, uczciwy, człowiek 
wysokiej kultury oraz wiedzy, 
troskliwy i kochany Tatuś, Dzia-
dziu i Pradziadziu. Wierny sługa 
i czciciel Matki Bożej Pociesze-
nia – Pani Ziemi Leżajskiej. 

Swoją edukację rozpoczął 
w szkole podstawowej w dziel-
nicy Podklasztor, a następnie 
uczęszczał i ukończył maturę 
w Gimnazjum i Liceum w Leżaj-
sku w 1937 roku.

W okresie uczęszczania do 
szkoły średniej wykazywał duże 
zaangażowanie w działalności or-
ganizacji młodzieżowych, takich 
jak: Związek Harcerstwa Pol-
skiego, Polski Czerwony Krzyż, 
Hufiec Przysposobienia Wojsko-
wego. W latach 1935/36 był sze-
fem hufca szkolnego leżajskie-
go gimnazjum. Ukończył Szkołę 
Starszych Przysposobienia Woj-
skowego, Szkołę Podchorążych 
we Włodzimierzu Wołyńskim 
w 1938 roku. Od 1.01.1939 roz-
począł pracę w Szkole Uzbro-
jenia w Warszawie Cytadela. 
W maju 1939 roku powołany zo-
stał na kurs oficerski w 22 Pułku 
Artylerii Lekkiej w Przemyślu, 
który ukończył egzaminem na 
stopień podporucznika. Po za-
kończeniu kursu wrócił do pracy 

w Szkole Uzbrojenia w Warsza-
wie, lecz wkrótce po ogłoszonej 
mobilizacji wyjechał do jednostki 
mobilizacyjnej, tj. 24 Pułku Arty-
lerii Lekkiej w Jarosławiu. Brał 
udział w wojnie obronnej w Ja-
rosławiu i na rzece San. Następ-
nie wraz z jednostką uczestni-
czył w przegrupowaniu na linię 
obrony pod Lwowem. Po zakoń-
czeniu obrony Lwowa, wraz ze 
swoją baterią wycofał się do Tar-
nopola, a następnie w kierunku 
granicy. W marszu tym bateria 
została zaatakowana przez arty-
lerię i oddziały Armii Czerwo-
nej pod Kozową. Tu dostał się do 
niewoli radzieckiej, a po dokona-
niu selekcji na oficerów i szere-
gowych, razem z grupą oficerów 
został przewieziony do Brzeżan. 
Tu załadowany na transport ko-
lejowy, został skierowany do 
ZSRR. W drodze, wraz z kole-
gą z oddziału, uciekł z transpor-
tu i pieszo dotarł do Lwowa. Ze 
Lwowa przez zieloną granicę do-
stał się do Leżajska, gdzie pozo-
stał przez okres okupacji i tutaj 
włączył się w działalność konspi-
racyjną. Pan Zbigniew w czasie 
wojny był oficerem Narodowej 
Organizacji Wojskowej, a na-
stępnie Armii Krajowej, dzia-
łał pod pseudonimem „Wicher”. 
Pod koniec wojny pełnił funkcję 
dowódcy placówki AK w Leżaj-
sku. Przez cały okres okupacji 
brał czynny udział w konspiracji.

Zbigniew Larendowicz poszu-
kiwany przez gestapo ukrywał 
się przez całą wojnę. 29 czerwca 
1944 roku poślubił Annę Zofię 
Sztyrak, która również była żoł-
nierzem AK. Partyzancki ślub, 
bez zapowiedzi, odbył się w koś-
ciele w Woli Zarczyckiej. 

Po zakończeniu działań wojen-
nych na tym terenie nasila się li-

Odszedł do Pana
Wspomnienie 
o Zbigniewie 

Larendowiczu

kwidacja grup konspiracyjnych. 
Następują liczne aresztowania, 
a nawet zsyłki do ZSRR. Akcje 
te prowadzi najpierw NKWD, 
a następnie UB. Usiłowano go 
aresztować aż czternastokrot-
nie, co dało powód do częstych 
zmian zamieszkania. W 1945 
roku ukończył kurs leśniczych 
w Wierzchowiskach pod Lubli-
nem, a następnie rozpoczął pra-
cę w Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Poznaniu. Jednocześnie 
podjął studia na Wydziale Rol-
niczo-Leśnym Uniwersytetu Po-
znańskiego. Po ich ukończe-
niu w 1950 roku rozpoczął pracę 
w Nadleśnictwie Kłobuck na sta-
nowisku adiunkta. W 1951 roku 
powołany został na stanowisko 
inspektora do spraw Urządzania 
Lasu w Okręgowym Zarządzie 
Lasów Państwowych w Kato-
wicach, z miejscem zamieszka-
nia w Kobiórze koło Pszczyny. 
W 1957 roku po reaktywowaniu 

Związku Harcerstwa w Polsce, 
założył w Kobiórze drużynę har-
cerską o kierunku strzeleckim, 
należącą do hufca w Pszczynie. 
Powstaje tam kilka zastępów cie-
szących się dużym zainteresowa-
niem młodzieży. W roku 1956 
rozpoczął pracę w Biurze Urzą-
dzania Lasów i Projektów Leśni-
ctwa w Katowicach na stanowi-
sku starszego inspektora kontroli 
technicznej. Pracował tu aż do 
chwili przeniesienia służbowe-
go w roku 1963 do Krakowskie-
go Oddziału tegoż Biura na sta-
nowisko Kierownika Pracowni 
z miejscem zamieszkania w Kra-
kowie. Tu przebywał i praco-
wał aż do przejścia na emeryturę 
w roku 1978. Wtedy też prze-
niósł się wraz z żoną Anną do 
domu rodzinnego w Leżajsku. 
Tutaj całkowicie poświęcił się 
pracy w bibliotece Klasztoru oo. 
Bernardynów w Leżajsku. W za-
kres jego obowiązków wchodziły: 
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funkcja sekretarza przy Kustoszu 
Sanktuarium, uporządkowanie 
zabytkowej Biblioteki Klasztor-
nej, skatalogowanie pełnego za-
sobu bibliotecznego i prowadze-
nie jej działalności na bieżąco.

Poza tymi obowiązkami, wol-
ne chwile poświęcał na zbiera-
nie materiałów do opracowań 
na temat Klasztoru i Sanktua-
rium Matki Boskiej Pocieszenia 
w Leżajsku. Związał się także 
pracą społeczną z redakcją pis-
ma Rady i Zarządu Miasta Le-
żajska pt. „Biuletyn Miejski”. Od 
roku 1993 w miesięczniku tym 
zamieszczał artykuły na temat 
działalności organizacji młodzie-
żowych, paramilitarnych oraz ży-
ciorysy osób zasłużonych dla Le-
żajska w pierwszej połowie XX 
wieku (głównie okresu między-
wojennego).

Zdolności kronikarskie Zbi-
gniewa Larendowicza owocują 
licznymi publikacjami oraz wiel-
kimi zbiorami o wartości genea-
logicznej. Był autorem książek, 
m.in.: „Kult Matki Bożej Pocie-
szenia w Bazylice oo. Bernardy-
nów w Leżajsku”, „Sanktuarium 
Maryjne Ojców Bernardynów 
w Leżajsku”, „Historia posiad-
łości Klasztoru Ojców Bernardy-
nów w Leżajsku” i wielu innych. 
Napisał ponad 200 publikacji, 
w tym kilkanaście książkowych. 
Systematycznie wzbogacał księ-
gozbiór o nowości wydawnicze. 
Współpracował ze studentami 
wyższych uczelni, służąc im cen-
nymi informacjami do prac li-

cencjackich i magisterskich z za-
kresu historii Klasztoru, miasta 
i regionu.

Bardzo aktywnie włączał się do 
współpracy z Zespołem Szkół Li-
cealnych im. Bolesława Chro-
brego nad opracowaniem mono-
grafii na 90-lecie oraz 100-lecie 
szkoły, służąc cennymi materia-
łami źródłowymi i dokumenta-
mi. Jako były absolwent okazał 
szczególną pomoc w eksplora-
cji i weryfikowaniu materiałów 
źródłowych oraz dokumentów. 
Przekazał szkole cenne wydawni-
ctwa, służące edukacji młodzieży. 

Za swoją działalność na 
rzecz Miasta Leżajska w związ-
ku z 600-leciem nadania praw 
miejskich Leżajskowi, uchwałą 
Rady Miasta Leżajska z 28 maja 
1997 r. został wyróżniony Od-
znaką Honorową „Zasłużony dla 
Miasta Leżajska”. 

Otrzymał ponadto inne liczne 
odznaczenia: 

 vMedal Zwycięstwa i Wolności 
1945 r. nadany w 1982 r.,
 vMedal za udział w Woj-
nie Obronnej 1939, nadany 
w 1982 r.,
 vMedal 40-lecia Polski Ludo-
wej, nadany w 1984 r., 
 vKrzyż Partyzancki, nadany 
w 1991 r.,
 vKrzyż Armii Krajowej, nadany 
w 1993 r.,
 vMedal za Długie Pożycie Mał-
żeńskie, nadany w 1995 r.,
 vodznakę pamiątkową „Akcja 
Burza”,

 vodznakę „Weteran Walk 
o Niepodległość”.

W uznaniu szczególnych za-
sług w upamiętnianiu histo-
rii narodu polskiego w czerwcu 
2014 r. IPN przyznał mu nagro-
dę „Świadek Historii”. W 2017 
r. Sejmik Województwa Podkar-
packiego nadał mu honorową 
odznakę „Zasłużony dla Woje-
wództwa Podkarpackiego”.

Do końca życia był otoczony 
troskliwą opieką rodziny, zwłasz-
cza córki Bogusławy i syna Mie-
czysława. Zmarł 9 lutego 2019 r., 
a pochowany został na Cmenta-

rzu Klasztornym przy swojej żo-
nie Annie oraz rodzicach: ojcu 
Franciszku Larendowiczu – wie-
loletnim zasłużonym organiście 
klasztoru w latach 1904-1966 
i matce – Tekli z Gdulów.

Pożegnaliśmy zacnego leżaj-
szczanina, wiernego katolika, 
wzorowego Polaka i patriotę.

Jego odejście spowodowało 
niepowetowaną stratę dla całego 
środowiska Leżajska.

Niech Dobry Bóg Ojciec da 
Mu nagrodę życia wiecznego.

opracował 
Stanisław Bartnik

Natalia Nowicka: Jaką radę 
mógłby dać stuletni człowiek 
komuś, kto jeszcze nie wie, jak to 
jest ujrzeć pierwszy siwy włos na 
skroni?

Zbigniew Larendowicz: Trzeba 
być uczciwym i sprawiedliwym, 
mieć chęć do pracy oraz pomysły, 
które trzeba realizować.

NN: Pan Jan Gryba, mieszkaniec 
Wólki Grodziskiej, który niedawno 
również obchodził swoje set-
ne urodziny, zapytany o sekret 
długowieczności powiedział, że 
trzeba jeść dużo kaszy jaglanej i nie 
przesadzać z wódką. Co Pan na to?

ZL: Z tą wódką to prawda. 
W czasie wojny byłem na weselu 

u brata ciotecznego mojej żony, 
które odbywało się w Rudniku 
nad Sanem. Na tym weselu był 
bimber, którego troszkę się napi-
łem. Strasznie się nim zatrułem 
i od tamtego czasu nie piję wódki 
- nikt mnie do tego nie namówi. 
Ale orzechówkę robię wybitną. 
Ludzie do mnie po nią przyjeż-
dżali. Jak mnie pani odwiedzi 
w domu, to dam spróbować, ale 
najpierw zapytam się, czy pani 
rodzice pozwolą. Nigdy też nie 
paliłem papierosów. Raz spró-
bowałem z kolegą, gdy miałem 
sześć lat, ale to się źle skończyło, 
bo wymiotowałem strasznie i od 
tego czasu nie wziąłem papiero-
sa do ust. Jestem bardzo wrażli-

wy na tym punkcie. Kiedy jeszcze 
pracowałem w biurze projektu 
leśnictwa i siedzieliśmy w poko-
ju w ośmiu, to zarządziłem zakaz 
palenia, więc koledzy nie palili. 
Mieliśmy tam takiego surowego 
dyrektora, który zawsze wszyst-
kich wzywał, a sam do nikogo nie 
chodził. No i ten dyrektor dużo 
palił. Pewnego razu wyszedł z ga-
binetu i przyszedł do mnie, paląc 
papierosa. Gdy go z tym papie-
rosem zobaczyłem, to powiedzia-
łem: „Panie dyrektorze, niech 
pan popatrzy, co jest napisane na 
drzwiach”. Popatrzył na te drzwi, 
a tam była tabliczka z napisem: 
„Palenie zabronione”. Dyrek-
tor, gdy to zobaczył, to trzasnął 

drzwiami i do dziś dnia nie wiem, 
z czym do mnie wtedy przyszedł.

NN: Więc nie ma uniwersalnej 
recepty na długie życie?

ZL: Nie wiem. Ja po prostu 
uczciwie pracowałem i uczciwie 
żyłem. Poleciałem sobie, proszę 
pani, dawno temu do Kanady, do 
brata mojego. On tam ożenił się 
z taką Szkotką, która nie goto-
wała zbyt dobrze. Wracałem po-
tem jakimś roztelepanym samo-
lotem, ale szczęśliwie doleciałem 
do Polski. Kolejny lot tego samo-
lotu był jego ostatnim, bo się roz-
bił. Tak sobie myślę, że miałem 
w życiu dużo szczęścia.

.

Miałem w życiu dużo szczęścia…
Fragment wywiadu ze Zbigniewem Larendowiczem, który opublikowano w listopadowym wydaniu „Kuriera Po-
wiatowego” w 2016 roku.
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Natalia Nowicka: Jak Panie 
trafiły do pracy w policji?

Anna Młynarska: W 2002 
roku po ukończeniu liceum 
i rozpoczęciu studiów niesta-
cjonarnych zarejestrowałam 
się w urzędzie pracy, ponieważ 
chciałam rozpocząć pracę w ra-
mach stażu. Co zabawne, pani, 
która przedstawiała mi wówczas 
oferty stażowe odradzała policję, 
z uwagi na nikłe szanse zatrud-
nienia, ale uparłam się i w koń-
cu trafiłam tutaj. Przełożeni do-
strzegli moje zaangażowanie 
w pracę, więc dali mi szanse i zo-
stałam. Później poznałam tu-
taj swojego męża, który jest po-
licjantem, ale proszę napisać, że 
ja tu byłam pierwsza i mąż nie 
załatwił mi pracy (śmiech). Pra-
cowałam wiele lat w sekretaria-
cie Komendanta Powiatowego 
Policji, ale na tym stanowisku 
nie ma zbyt wielu możliwości 
rozwoju zawodowego. Ówczes-
ny komendant zaproponował 
mi, abym zrobiła studia podyplo-
mowe z BHP i ochrony przeciw-
pożarowej i obecnie właśnie tym 
się zajmuję. Pomagam również 
w sekretariacie prewencji.

Ewa Nowak-Pelc: Myśl o pra-
cy w policji przyszła do mnie parę 
lat po ukończeniu studiów, więc 
wybierając ten zawód byłam już 
dojrzałym człowiekiem i wiedzia-
łam na co się decyduję. Złożyłam 
dokumenty do Sekcji Doboru 
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP 
w Zaczerniu. Następnie dostałam 
zaproszenie na egzaminy. W dal-
szej kolejności był test sprawności 
fizycznej, z wiedzy ogólnej i cały 
proces rekrutacji ruszył. Później 
trafiłam na pół roku do Centrum 
Szkolenia Policji w Legionowie, 
a potem dostałam przydział do 
pracy w prewencji w Leżajsku. 
Na początku było trochę cięż-
ko się wdrożyć oraz dostosować 
do panujących reguł i zasad, ale 
potem było bardzo fajnie i mile 
wspominam ten czas.

Czy miały panie wątpliwości 
co do tego, że chcą pracować 
w środowisku, które uchodzi 
na typowo męskie?

Ewa Nowak-Pelc: Nie, nie mia-
łam wątpliwości. Byłam raczej 
ciekawa jak wygląda ta praca 
i wydawało mi się, że dam radę 
dogadać się z kolegami.

Anna Młynarska: Ja też. 
Zresztą nawet nie pamiętam, czy 
się nad tym zastanawiałam. Je-
śli zaczynasz pracę w środowisku 
zdominowanym przez mężczyzn, 
to zazwyczaj jest tak, że najpierw 
cię obserwują, ostrożnie bada-
ją grunt, czasami nie bardzo wie-
dzą jak rozmawiać, ale potem 
wszystko się wyrównuje i zwykle 
traktują nas po partnersku. Kie-
dy zaczynałam pracę po liceum, 
czułam taki respekt w stosunku 
do pracujących tu policjantów, 
a dziś większość to po prostu moi 
koledzy. Nie wiem jak Ewa tego 
doświadcza, bo specyfika jej pra-
cy jest inna niż moja, ale myślę, 
że ma podobne odczucia. 

Spotkałam się z opiniami, że 
gdy kobieta chce do policji, to 
niech idzie za biurko, bo na 
interwencje się nie nadaje i że 
dla policjanta-mężczyzny to 
obciążenie mieć za partnera 
kobietę, ale nikt tego głośno 
nie powie. Co panie na to?

Ewa Nowak-Pelc: Nie zga-
dzam się z taką opinią. Oczywi-
ście są tacy, którzy zawsze będą 
tak myśleć. Osobiście nigdy nie 

doświadczyłam żadnych nieprzy-
jemnych uwag z racji tego, że je-
stem kobietą. Wprost przeciw-
nie. Koledzy zawsze zarówno 
chętnie służyli pomocą, jak i ko-
rzystali z mojej pomocy. Traktują 
mnie jak partnera.

Anna Młynarska: Z tego, co 
wiem to koledzy wręcz zgłasza-
ją chęć pełnienia służby z Ewą 
(śmiech). Są bardzo różne, cza-
sem trudne i przykre interwen-
cje, ale wydaje mi się, że obec-
ność kobiety często ma wpływ na 
załagodzenie sytuacji i sprawdza 
się też w sprawach, które wyma-
gają negocjowania lub są z jakie-
goś powodu delikatne.

Ewa Nowak-Pelc: Tak, dokład-
nie. Czasami, gdy podczas inter-
wencji ta druga strona widzi ko-
bietę, to reaguje inaczej, bardziej 
na zasadzie „może faktycznie nie 
chcą dla mnie źle, może poroz-
mawiam z nimi”. Często jest też 
tak, że kobieta składająca zawia-
domienie w związku z przemocą 
prędzej porozmawia z drugą ko-
bietą. 

A jak na panią, pani Ewo, 
zareagowali mieszkańcy pani 

Naprzeciw stereotypom
Jeszcze kilkanaście lat temu kobiety rea-
lizujące się w zawodach postrzeganych 
jako typowo męskie były nielicznymi wy-
jątkami. Dziś staje się to już normą. Co-
raz więcej pań wstępuje w szeregi służb 
mundurowych i sprawdza się w nich tak 
samo dobrze jak mężczyźni. Co prawda 
nadal niewiele kobiet piastuje stanowiska 
kierownicze, ale przykłady kpt. Agnieszki 
Wojciechowskiej, która dowodzi zastępem 
strażaków w Jednostce Ratowniczo-Gaś-
niczej nr 3 w Krakowie czy ppłk Izabeli 
Wlizło dowodzącej 22 Batalionem Piecho-
ty Górskiej pokazują, że nie jest to niemoż-
liwe. Niebawem Dzień Kobiet, więc warto 
rzucić więcej światła na to, jak się odnaj-
dują w zawodach jeszcze do niedawna 
uchodzących za wyłącznie męskie. O tym 
jak się pracuje kobietom w policji opowia-
dają „Kurierowi Powiatowemu” pracowni-
ce Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku 
sierż. Ewa Nowak-Pelc oraz Anna Młynar-
ska, przedstawicielka służby cywilnej.
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rewiru, gdy dowiedzieli się, że 
ich dzielnicowy to kobieta?

Ewa Nowak-Pelc: Bardzo pozy-
tywnie i raczej z zaciekawieniem. 
Niektórzy nawet specjalnie przy-
chodzili przedstawić się i mnie 
poznać. Zresztą nie jestem pierw-
szą kobietą w tej roli, bo tutaj ta 
funkcja ma już swoją tradycję. 
Wcześniej pełniła ją przez wie-
le lat pani Zofia Gardian i ludzie 
chyba byli już przyzwyczajeni.

O pracownikach służby 
cywilnej pracujących w policji 
często mówi się, że są nie-
doceniani. Pani Anno, co pani 
o tym sądzi?

Lubię swoją pracę, ale, nieste-
ty, to prawda, że jesteśmy nie-
doceniani. Nie mówię, że przez 
bezpośrednich przełożonych, bo 
oni naprawdę starają się nas na-
grodzić choćby dobrym słowem, 
pochwałą i jakoś nas motywo-
wać. Nas też po prostu nie wi-
dać, bo siedzimy w biurach, zaj-
mujemy się robotą papierkową, 
sprawnym przepływem informa-
cji, obsługą spotkań, konferencji, 
zapleczem gospodarczym, tym, 
żeby wszystko było jak należy 
i całą masą innych rzeczy. Czasa-
mi brakuje na to wszystko czasu.

Co panie lubią najbardziej 
w swojej pracy?

Ewa Nowak-Pelc: Stały kon-
takt z ludźmi i to, że każdy dzień 
jest inny. Zawsze dzieje się coś 
ciekawego.

Anna Młynarska: Tak, zde-
cydowanie. Tu się cały czas coś 
dzieje i nie ma dwóch identycz-
nych dni. 

Zdarza się paniom przynosić 
pracę do domu?

Ewa Nowak-Pelc: To fakt, mają 
miejsce takie zdarzenia, których 
ślad potem zostaje w człowieku, 
ale z czasem się przyzwyczaiłam 
i nie podchodzę już do tego tak 
bardzo uczuciowo. Mimo wszyst-
ko niektóre sytuacje jednak po-
zostają w głowie.

Anna Młynarska: Oj tak, cza-
sem tyle się nasłucham i naczy-
tam, że faktycznie trudno się od 
tego uwolnić. Przez pracę jestem 
chyba taką przewrażliwioną i tro-
chę nadopiekuńczą matką.

A jeśli już się tę pracę do 
domu przyniesie, to co się 
robi, żeby sobie poszła?

Anna Młynarska: U mnie jest 
o tyle gorzej, że mój mąż jest po-
licjantem i często sprawy domo-
we mieszają się z zawodowymi, 
mimo to staramy się jednak o tej 
pracy nie rozmawiać.

Ewa Nowak-Pelc: Staram się 
myśleć w ten sposób, że to tylko 

praca i oprócz niej mam inne ży-
cie. Bardzo ważne jest również 
to, aby mieć jakąś pasję, zainte-
resowania, spędzać czas ze zna-
jomymi, obejrzeć dobry film. Ja 
dodatkowo jeszcze trochę bie-
gam.

Anna Młynarska: Moją pasją 
są teraz głównie dzieci: (śmiech) 
Oliwia i Wiola. Są w takim wie-
ku, że muszę im poświęcić więcej 
czasu, też z uwagi na pracę męża, 
ale staramy się czasem we dwoje 
pobiegać lub po prostu wyjść do 
kina czy na spacer. Mąż nie ma 
stałych godzin pracy, więc trudno 
coś zaplanować, ale pomaga mi 
jak tylko może. To duże obciąże-
nie i częsty problem kobiet, któ-
rych mężowie są policjantami. 
Kiedyś denerwowałam się z tego 
powodu, ale teraz po prostu sta-
ram się to rozumieć.

Myślały panie kiedykolwiek 
o tym, żeby rzucić tę pracę 
w diabły?

Anna Młynarska: Oczywiście, 
kryzysy się zdarzają, ale fakt, 
że się pracuje tyle lat w jednym 
miejscu sprawia, że jest się bar-
dzo zżytym z innymi pracowni-
kami i podjęcie decyzji o jakiej-
kolwiek zmianie byłoby bardzo 
trudne.

Ewa Nowak-Pelc: Pewnie każ-
dy tak sobie nie raz pomyślał 

o swojej pracy. Jednak gdy czło-
wiek zżywa się z kolegami, kie-
dy panuje fajna atmosfera, wtedy 
pracuje się całkiem dobrze i nie 
myśli się o zmianie. 

A jak, pani Ewo, wspomina 
pani pracę w prewencji?

Bardzo pozytywnie, choć 
w prewencji zazwyczaj jest się na 
tak zwanej pierwszej linii. Często 
były interwencje, wyjazdy, zabez-
pieczenia meczów lub poszuki-
wania. Praca dzielnicowego jest 
dużo spokojniejsza.

Czego życzyłyby panie kobie-
tom, które marzą o pracy we 
wciąż nietypowych dla nich 
zawodach?

Anna Młynarska: Jeśli czują, 
że chcą to robić – niech to robią. 
Warto zaryzykować. Zresztą te-
raz już jest lepiej niż kiedyś, bo 
coraz więcej kobiet realizuje się 
w zawodach, które wcześniej za-
rezerwowane były dla mężczyzn.

Ewa Nowak-Pelc: Żeby próbo-
wały i niczym się nie zniechęca-
ły. Stereotypy zawsze były i będą, 
a rzeczywistość i tak wszystko 
weryfikuje.

Bardzo dziękuję paniom za 
rozmowę.

My również dziękujemy.
.

Akcja organizowana jest pod 
patronatem UNICEF, a jej 
głównym celem jest zakup szcze-
pionek dla dzieci z krajów afry-
kańskich: Sierra Leone, Czadu, 
Sudanu Południowego i Angoli.

Kreatywność dzieci, nauczy-
cieli, a przede wszystkim rodzi-
ców, którzy przyczynili się do 
powstania lalek przerosła nasze 
najśmielsze oczekiwania. Po-
wstało 37 pięknych lal, które zo-
stały rozprowadzone wśród za-
proszonych gości. 

Na zaproszenie dyrektora 
szkoły Adama Wylazia odpo-

Ogólnopolska akcja UNICEF
w Zespole Szkół w Wierzawicach

Do ogólnopolskiej akcji UNICEF „Wszystkie kolory świata” szkoła przyłączyła 
się już po raz drugi. Zadaniem uczniów było przygotowanie charytatywnych 
laleczek. Nie były to jednak zwykłe szmaciane lalki, lecz symbole pomocy, ja-
kiej dzieci chciały udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. 

wiedzieli: Starosta Leżajski Ma-
rek Śliz, Wicestarosta Leżaj-
ski Lucjan Czenczek, Członek 
Zarządu Powiatu Leżajskiego 
Krzysztof Trębacz, Wójt Gminy 
Leżajsk Krzysztof Sobejko, Wi-
ceprzewodniczący Rady Powia-
tu Leżajskiego Marek Leszczak, 
Dyrektor Zespołu Szkół Liceal-
nych im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku Zbigniew Trębacz, 
grono pedagogiczne oraz ucz-
niowie Zespołu Szkół w Wierza-
wicach i ich rodzice.

Dzięki zaangażowaniu wolon-
tariuszek ze Szkolnego Klubu 
Wolontariatu i jego opiekunów 
udało się sprawnie przeprowa-
dzić akcję, a wszystkie lale zna-
lazły nowy dom.

Ofiarność darczyńców pozwo-
liła zebrać kwotę 2400 zł, która 
w całości zostanie przekazana 
na konto UNICEF. Dzięki ak-
cji uda się pomóc 240 dzieciom 
z Afryki.

ZS w Wierzawicach
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– WYSTAWA W SEJMIE RP
16 stycznia br. w Sejmie została otwarta wystawa „Za-
nikające zawody Podkarpacia” pod honorowym patro-
natem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

Zanikające zawody Podkarpacia

Nowa strzelnica na terenie powiatu

Od stycznia br. amatorzy strzelectwa mogą oddawać się 
swojej pasji na terenie profesjonalnej strzelnicy „Arizo-
na” zlokalizowanej w Przychojcu. 

Oficjalne otwarcie obiektu od-
było się 26 stycznia z udziałem 
zaproszonych gości, m.in. Sta-
rosty Leżajskiego Marka Śliża, 
Wicestarosty Leżajskiego Lucja-
na Czenczka i Członka Zarządu 
Powiatu Leżajskiego Krzysztofa 
Trębacza, przedstawicieli policji, 
wojska polskiego i nadleśnictwa.

„Arizona” to całoroczny 
obiekt, przeznaczony do strze-
lań sportowo-bojowych, statycz-
nych i dynamicznych. Strzelni-
ca powstała z myślą zarówno 
o tych, którzy posiadają umie-
jętności strzeleckie i chcą je 
doskonalić, jak i dla tych, któ-
rzy poszukują nowego hobby. 
Obiekt dysponuje piętnasto-
ma stanowiskami strzeleckimi 

z których można strzelać na dy-
stansach 25 m, 50 m, 80 m.

Kluczowym momentem uro-
czystości było oddanie strzałów 
inaugurujących otwarcie, a od-
dali je: właściciel obiektu Do-
minik Baj, Starosta Leżajski 
i przedstawiciele służb mundu-
rowych. Wydarzeniu towarzy-
szyła wystawa broni palnej.

Współorganizatorami przed-
sięwzięcia byli: Stowarzyszenie 
Kolekcjonerów Broni Palnej 
i Strzelectwa 9x19, Regionalne 
Centrum Wyszkolenia Strzele-
ckiego, RELTAC, SGS-T Spe-
cjalistyczna Grupa Szkolenio-
wo-Treningowa.

NN

Więcej na stronie: www.strzelnicaarizona.pl

Ekspozycja składała się z 30 
zdjęć ukazujących unikatowe 
i nietypowe zawody naszego re-
gionu, a ich autorem jest arty-
sta fotografik Andrzej Łada. 
Motywem przewodnim wysta-
wy był zawód flisacki. Ekspozy-
cji towarzyszył pokaz regional-
nych wyrobów z wikliny, a także 
prezentacja mundurów Straży 
Grobowych. 

Ginące zawody są wyjątkowo 
ważnym wyznacznikiem tożsamo-
ści kulturowej regionu, stanowią 
też istotne, dziedzictwo naszej kul-
tury narodowej – napisał Marsza-
łek Kuchciński w liście do zgro-
madzonych na wernisażu gości. 

Wydarzenie zorganizowano  
z inicjatywy Posła na Sejm 

RP Jerzego Paula oraz Brac- 
twa Flisackiego pw. św. Barba-
ry w Ulanowie przy współudzia-
le samorządów lokalnych Nowej 
Sarzyny, Grodziska Dolnego, 
Rudnika nad Sanem, Ulanowa, 
Starostwa Powiatowego w Nisku, 
a także Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie. 

Dodatkową atrakcją dla zapro-
szonych przez posła Paula gości, 
w tym licznej grupy mieszkańców 
naszego regionu było zwiedzanie 
gmachu polskiego Parlamentu 
i Pałacu Prezydenckiego, gdzie 
mieli możliwość spotkania i po-
rozmawiania z Pierwszą Damą 
Agatą Kornhauser-Dudą.

.
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Hiszpanie, a raczej Baskowie 
powitali gości z otwartym sercem 
sprawiając, że wszyscy czuli się jak 
u siebie w domu. Uczennice spa-
ły w rodzinach goszczących, które 
przyjęły je ciepło i serdecznie.

Wszystkie dzieci uczestniczy-
ły w lekcjach, warsztatach i pre-
zentacjach w języku angielskim 
prowadzonych przez nauczycie-
li z Hiszpanii, Czech, Finlan-
dii, Łotwy i Polski. Zajęcia były 
zróżnicowane i bardzo ciekawe, 
uczestnictwo w nich było więc 
przyjemnością. Uczennice poro-
zumiewały się w języku angiel-
skim z rówieśnikami z Hiszpanii 
i innych państw biorących udział 
w projekcie.

W Zeberio delegacja z Pol-
ski zwiedziła Muzeum Kowal-
nictwa, w którym rolę przewod-
nika pełnił burmistrz miasta. 
Następnie neogotycki kościól 
św. Tomasza o niezwykłej mo-
zaice na zewnątrz budynku. Na 
dzieci codziennie czekały rodzi-
ny hiszpańskie, które dbały, aby 
wszyscy byli zadowoleni z pobytu 
i umilały czas dodatkowymi wy-
jazdami oraz atrakcjami.

Kolejne dni to wycieczki do 
pięknych miejscowości na wy-
brzeżu Zatoki Biskajskiej. W Bil-
bao uczennice i ich opiekun-
ki miały okazję oglądać sztukę 
współczesną w najznakomitszym 
wydaniu. Picasso, Monet, Degas, 

Z WIZYTĄ W HISZPANII

Od 5 do 11 listopada 2018 r. pięć 
uczennic z klasy VI Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 1 w Leżajsku 
wraz z koordynatorem projektu CLIL 
(Creativity, Learning, Inspiration and 
Language – Erasmus+) Małgorza-
tą Murdzią i Wiolettą Kurasiewicz 
uczestniczyło w wizycie w Hiszpa-
nii, w Kraju Basków. Organizatorem 
spotkania była szkoła w Zeberio, ma-
łej, malowniczo położonej miejsco-
wości.

Warholl i inni artyści zachwyci-
li swoimi obrazami prezentowa-
nymi w jednym z kilku muzeów 
Guggenheima na świecie, a mło-
dzi uczestnicy wymiany wzięli 
udział w warsztatach artystycz-
nych, podczas których wykaza-
li się zdolnościami plastycznymi 
i pomysłowością. 

Stolica baskijskiej prowincji 
Bilbao to piękne miasto o bar-
dziej urbanistycznym wyglądzie 
niż turystyczny kurort San Seba-
stian, do którego uczestnicy pro-
jektu udali się kolejnego dnia. 
Wrażeń było wiele: The Comb 
of the Wind – miejsce, gdzie fale 
Atlantyku rozbijają się o przy-

brzeżne skały, piaszczysta pla-
ża Playa de la Concha, gdzie co 
odważniejsi zmoczyli nogi w zim-
nej wodzie oceanu, Muzeum Na-
uki i Techniki EUREKA oraz 
Planetarium, w którym dzieci 
obejrzały prawie godzinny film 
o Układzie Słonecznym. W mu-
zeum uczestnicy projektu wzięli 
udział w kolejnych warsztatach, 
podczas których trzeba było wy-
kazać się nietuzinkowym spry-
tem. Tutaj zwiedzający mogli po-
znawać prawa przyrody poprzez 
samodzielne przeprowadzenie 
doświadczeń na interaktywnych 
wystawach. Uczennice ZSP nr 1 
nie omieszkały też wsiąść do zwa-
riowanego rollercoastera i pę-
dzić z głową w dól w wirtualnej, 
przestrzennej rzeczywistości roz-
pędzonej kolejki górskiej.

Kolejny dzień to kolejne atrak-
cje. Pieszy spacer na największą 
wyspę wybrzeża Kraju Basków – 
Gaztelugtxe dostarczył wyjątko-
wych wrażeń. Przepiękna, drama-
tyczna sceneria wyspy, na którą 
prowadzi skalisty most. Droga na 
sam szczyt wiodła po krętej ścież-
ce, wyznaczonej przez kamien-
ne schodki. Widoki z góry zaparły 
dech w piersiach i zapewniły mnó-
stwo pozytywnej energii.

Dodatkową atrakcją i wielką 
frajdą była przejażdżka statkiem 
wypływającym z małej, rybackiej 
miejscowości Bermeo wzdłuż wy-
brzeża Zatoki po wzburzonych 
falach. Nic dziwnego, że tam-
tejsze tereny to raj dla surferów 
i rybaków.

Wizyta w hiszpańskiej szko-
le należała do niezmiernie uda-
nych. Czas szybko minął i żal było 
wyjeżdżać. Na lotnisku w Bil-
bao uczennice zostały pożegna-
ne przez rodziny goszczące i na-
uczycieli, a w Jasionce powitali je 
stęsknieni rodzice. Kolejny wy-
jazd w ramch projektu CLIL to 
Laponia w Finlandii i odwiedzi-
ny u św. Mikołaja w Santa Claus’ 
village w Rovaniemi. 

Małgorzata Murdzia

Muzeum Guggenheima w Bilbao

Dworzec kolejowy w Bilbao
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Inkubator został przekazany 
na Oddział Noworodkowy i bę-
dzie wykorzystywany do prze-
wożenia noworodków do innych 
podmiotów leczniczych w celu 
leczenia bądź diagnostyki. Dar 
w postaci ww. sprzętu jest rów-
nież zasługą wolontariuszy z po-
wiatu leżajskiego, którzy co-
rocznie kwestują podczas finału 
WOŚP.

Przekazany sprzęt będzie słu-
żył najmłodszym pacjentom 
w sytuacjach, kiedy wymaga-
ją szczególnej troski i opieki, 
a także pozwoli zapewnić trans-
port noworodków w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności 

w komfortowych i bezpiecznych 
warunkach.

Jak dotychczas Fundacja 
WOŚP przekazała leżajskie-
mu szpitalowi sprzęt o warto-
ści 551 673,85 zł (szczegóło-
wy wykaz sprzętu znajduje się 
na stronie Fundacji www.wosp.
org.pl w zakładce „Przekazany 
sprzęt”).

Dyrekcja i Pracownicy SP 
ZOZ w Leżajsku serdecznie 
dziękują Fundacji oraz wszyst-
kim wolontariuszom, w szczegól-
ności tym z powiatu leżajskiego, 
w imieniu własnym i pacjentów 
SP ZOZ w Leżajsku.

SP ZOZ w Leżajsku

Fundacja WOŚP przekazała kolejny sprzęt dla leżajskiego szpitala
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy prze-
kazała dla leżajskiego szpitala wysokiej klasy inkuba-
tor transportowy z aparatem nCPAP i dodatkowym 
wyposażeniem o łącznej wartości 110 578 zł.

Wszystkie działania Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w powiecie leżajskim koordy-
nował piętnastoosobowy sztab, 
w którym pracowali nauczycie-
le z miasta i gminy Leżajsk oraz 
instruktorzy ZHP hufca Le-
żajsk. Siedziba sztabu mieściła 
się w tym roku w Zespole Szkół 
w Brzózie Królewskiej. 130 wo-
lontariuszy – uczniów ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich kwestowało na rzecz 
WOŚP w Leżajsku i wielu oko-
licznych miejscowościach. 

– Organizując 27. Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Leżajsku otrzymaliśmy olbrzy-
mie wsparcie ze strony Powiatu 
Leżajskiego, Gminy Leżajsk oraz 
dyrekcji Zespołu Szkół Technicz-
nych – mówi Jerzy Rejman, szef 
sztabu WOŚP. – Koncert finało-
wy mogliśmy zorganizować w hali 
sportowej ZST. Otrzymaliśmy rów-

27. Finał WOŚP w Leżajsku27. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbył 
się 13 stycznia i przyniósł 
rekordową kwotę. W wielu  
miastach, nawet tych naj- 
mniejszych, zebrane sumy 
przeszły najśmielsze oczeki-
wania. Podobnie było w po-
wiecie leżajskim, gdzie zebra-
na kwota wyniosła 86 099 zł 
i przekroczyła zeszłoroczny 
wynik o 20 000 zł.

nież do dyspozycji inne pomiesz-
czenia, w których działał sztab 
oraz mogli odpoczywać wolonta-
riusze. Gmina Leżajsk udostęp-
niła nam scenę wraz oświetleniem  
i nagłośnieniem oraz zapewniła 
obsługę techniczną imprezy.

Podczas koncertu w hali ZST 
wystąpili soliści oraz zespoły 
z powiatu leżajskiego: Orkiestra 
Dęta z Brzózy Królewskiej, grupa 
gimnastyczna ze SP2, Maraton 
boogie, Mała Ziemia Leżajska 
z SP3, Szymon Lizak – saksofon, 
Magdalen Rydzik – gitara. Efek-
towny pokaz karate dało Cen-

trum Sztuk Walki i Sportu w Le-
żajsku. Śpiewali Wiktor i Marcel 
Kotuła z SP3, Magdalena Mach, 
Aleksandra Kostek i Maciej Cze-
chowicz. Gwiazdą wieczoru był 
zespół Stacja P z Przeworska. Jak 
co roku zorganizowano licytacje 
różnych przedmiotów przekaza-
nych przez darczyńców oraz za-
bawę z nagrodami. Działania te 
wsparło około 60 podmiotów go-
spodarczych z naszego powiatu. 
Rzecznika Praw Dziecka Miko-
łaj Pawlak przekazał specjalnie 
dla leżajskiego sztabu na licyta-
cję obraz autorstwa Marioli Ptak. 

Poza tym dużą popularnością 
podczas licytacji cieszyły się ga-
dżety WOŚP, torty, zaproszenia 
na strzelanie rekreacyjne, cało-
roczny karnet na basen, vouchery 
do restauracji i wiele innych.

Warto podkreślić, że po raz 
pierwszy zrezygnowano w tym 
roku z tradycyjnego świateł-
ka do nieba, czyli pokazu fajer-
werków wieńczącego każdy finał 
WOŚP wpisując się w ten sposób 
w ogólny trend dbania o dobro-
stan zwierząt domowych.

NN, JR

Fot. Facebook WOŚP Leżajsk
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Superior Industries Production 
Poland Sp. z o.o. jest drugim na 
świecie co do wielkości dostaw-
cą felg aluminiowych do samo-
chodów osobowych i jednym 
z najbardziej rozpoznawanych 
dostawców produktów OEM 
w branży.

Firma w Stalowej Woli pro-
dukuje felgi na rynek pierwotny 

(I montaż) dla czołowych kon-
cernów samochodowych m.in. 
mercedesa, audi, volvo i volks-
wagena oraz na rynek wtórny 
(dla salonów samochodowych). 

Dla młodzieży uczącej się 
w zawodzie technik logistyk ob-
serwacja procesu produkcji, za-
stosowanych maszyn i środków 
transportu wewnętrznego były 

doskonałą okazją do połączenia 
wiedzy teoretycznej z lekcji z jej 
praktycznym zastosowaniem. 
Przedmiotem zainteresowania 
dla logistyków był magazyn wy-
robów gotowych oraz odbywają-

ce się w nim procesy magazyno-
we. 

Wyjazd dydaktyczny do Supe-
rior Industries był interesującym 
doświadczeniem zawodowym.

Andrzej Makówka

Już od teraz uczniowie mogą wykony-
wać pracę w charakterze kierowców za-
wodowych. Uczestnicy projektu odbyli 
280-godzinne szkolenie wstępne zakoń-
czone egzaminem, potem szkolenie kat. 
C, kolejny egzamin, a następnie kurs 
kategorii C+E i ostatni, decydujący eg-
zamin praktyczny. Była to dla nich cięż-
ka praca, wymagająca wzmożonego wy-
siłku i zaangażowania. Całość kosztów 
szkolenia i egzaminów o wartości oko-
ło 8 tys. na 1 ucznia zostało pokrytych 
ze środków projektowych. 

Wciąż rosnące zapotrzebowanie na 
kierowców zawodowych jest dla ucz-
niów szansą, aby już teraz znaleźli za-
trudnienie w branży.

W ofercie projektowej, skierowa-
nej do ekonomistów i logistyków znala-
zły się również płatne staże wakacyjne, 
uprawnienia do obsługi wózków jez-
dniowych, kurs obsługi kas fiskalnych 
oraz warsztaty branżowe.

Marta Makówka

Kierowcy zawodowi
Realizacja zadań w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 
2014-2020, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawo-
dowego umożliwiła uczestnikom projektu: „Wykwalifikowany logi-
styk i ekonomista – sukces na rynku pracy” uzyskanie dodatko-
wych kwalifikacji zawodowych – prawa jazdy kat. C+E.

z Chrobrego

Logistycy z wizytą 
w Superior Industries
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Zespół Szkół Technicznych w LeżajskuZST
W LEŻAJSKU

Tenisiści stołowi

Z tytułem drużynowego Mistrza Podkarpacia Licea-
liady w tenisie stołowym chłopców wróciła reprezentacja 
Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku z finału woje-
wódzkiego, który 31 stycznia odbył się w Nowej Sarzynie. 
Drużyna w składzie: Łukasz Flis (3TJ), Michał Klocek 
(1TB), Łukasz Madej (3TA) osiągnęła najlepszy wynik 
w historii szkoły. Zawodnikom i opiekunowi Grzegorzo-
wi Nalepie serdecznie gratulujemy. W finale wojewódz-
kim udział wzięło 12 najlepszych zespołów z wojewódz-
twa (po 2 najlepsze z rejonu). 

ZST

Na ciekawy i różnorodny pro-
gram koncertu złożyły się: wyko-
nane przez kapelę i solistów po-
pularne utwory folklorystyczne 
we współczesnych aranżacjach 
Tomasza Kyci, zaprezentowane 
przez grupy taneczne: polonez, 
oberek, tańce lubelskie, polka, 
tańce krośnieńskie, przeworskie 
i rzeszowskie, duet akordeonowy 
Tomasza Kyci i Michała Garba-
cza oraz wspólne kolędowanie. 
Gościnnie wystąpiły też dzie-
ci z „Małej Ziemi Leżajskiej” 
(działającej przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Leżajsku). Wzorem 
lat ubiegłych, w przerwie koncer-
tu, publiczność została poczęsto-
wana słodkimi wypiekami, przy-
gotowanymi przez uczniów klas 
technikum żywienia i usług ga-
stronomicznych.

Podziękowania od Dyrektor 
ZST Haliny Samko dla wystę-
pującej młodzieży, jej opieku-
nów oraz organizatorów zakoń-
czyły ósmy Koncert Noworoczny. 
Nadkomplet publiczności zgro-
madzonej we Franciszkańskim 
Ośrodku Kultury udowodnił, że 
impreza ta już trwale wpisała się 
do kalendarza wydarzeń kultu-
ralnych Leżajska i cieszy się nie-
słabnącą popularnością. 

ZST

Fot. Dawid Wiech

Wyjątkowy dla „Ziemi Leżajskiej” rok jubileuszu 40-lecia istnienia zespołu, został 
zainaugurowany Koncertem Noworocznym, który odbył się 27 stycznia we Fran-
ciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku.

Drużynowymi 
Mistrzami Podkarpacia
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

15 zaangażowanych w spek-
takl nauczycieli wcieliło się w po-
stacie z najróżniejszych bajek, by 
choć na chwilę przenieść wszyst-
kich w magiczny świat. Godziny 
prób, ćwiczeń, ustaleń opłaciły 
się. Pełna sala widzów, gromkie 
oklaski i wybuchy śmiechu poka-
zały, że występy bardzo się podo-
bały zarówno dzieciom, jak i do-
rosłym. Dzięki grze aktorów, 
pięknym dekoracjom, muzyce, 
strojom i profesjonalnej charak-
teryzacji wszyscy mogli dotknąć 
bajkowego świata. Na koniec, 
w ramach podziękowania od re-
żyserki spektaklu Anety Szpili 
każdy z aktorów i osób zaanga-
żowanych przy tworzeniu spekta-
klu otrzymał statuetki – imienne 
„Oskarki” teatralne. Teatr ot-
wiera serce, wyzwala ogromne 
pokłady kreatywności, daje ra-
dość i nadaje kolorów codzien-
nym chwilom. Jest też sposobem 
na pokazanie i przybliżenie świa-
ta dzieciom i młodzieży, o czym 
doskonale wiedzą nauczyciele 
z SOSW. Życie to nie teatr, ale 
teatr może być życiem.

Organizatorzy i twórcy spekta-
klu dziękują Dyrektorowi Miej-
skiego Centrum Kultury w Le-
żajsku Ireneuszowi Wołkowi za 
użyczenie sali kameralnej, życz-
liwość i pomoc Pracowników, 
Franciszkańskiemu Ośrodkowi 
Kultury w Leżajsku za udostęp-
nienie elementów scenografii, 
Czesławie Zawadzkiej za wypo-
życzenie pięknych strojów do wy-
stępów, Karolinie Bereziewicz za 
profesjonalne makijaże oraz Dy-
rektor SOSW Bożenie Garba-
ckiej za wsparcie inicjatywy, zro-
zumienie i przychylność.

Agnieszka Bańka

BAJKOWY 
PRZEKŁADANIEC

W lutym br. nauczyciele Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku zaprezentowali na scenie 
kameralnej Miejskiego Centrum Kultury przedstawienie teatralne ,,Bajkowy przekładaniec”. Wy-
stęp zaprezentowano trzykrotnie: raz dla całej społeczności Ośrodka i dwukrotnie dla wszystkich 
dzieci z leżajskich przedszkoli.
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Wśród zaproszonych gości 
obecni byli m.in. dyrektor Bro-
waru w Leżajsku Leszek Kału-
ża wraz z pracownikami, dyrek-
tor Muzeum Ziemi Leżajskiej 
Jacek Kwieciński wraz z członka-
mi Rady Muzeum na czele z jej 
przewodniczącym Antonim Be-
reziewiczem, zastępcą Rady Mu-

zeum Marianem Matkowskim 
oraz przedstawicielem Polskiego 
Towarzystwa Numizmatyczne-
go Koło w Leżajsku Andrzejem 
Szumilasem. 

 
Muzeum Ziemi Leżajskiej ser-

decznie zaprasza do zwiedzania.
MZL

Gościem specjalnym wydarze-
nia była siostra Katarzyna Ko-
walska ze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej z Syjonu z Wiel-
kiej Brytanii, która wygłosiła 
prelekcję pt. „Rola Zgromadze-
nia Sióstr Matki Bożej z Syjonu 
w dialogu chrześcijańsko-żydow-
skim”. Wspólnota ta to kato-
lickie, międzynarodowe zgro-
madzenie zakonne, którego 
założeniem jest dialog między-
religijny.

W swoim wystąpieniu siostra 
Katarzyna Kowalska podkreśla-
ła jak ważne jest wspólne poro-
zumiewanie się między chrześ-
cijanami a Żydami. Przez wieki 
zarówno jedni, jak i drudzy z róż-

nych względów byli do siebie 
wrogo nastawieni. Dochodziło 
między nimi do licznych spięć, co 
w efekcie doprowadzało do róż-
nych form antysemityzmu. Ży-
dzi byli „narodem wybranym”, 
zarówno w kontekście biblijnym 
– wybrani przez Boga, następnie 
w czasach wojny, kiedy to zostali 
„wybrani” przez Hitlera do reali-
zacji planu ostatecznego rozwią-
zania kwestii żydowskiej, jakim 
był Holokaust. Dlatego też bar-
dzo ważne jest wzajemne pozna-
nie się, aby zniwelować wrogość 
do kwestii, które są nam obce 
i sprawiają, że rodzi się w nas 
niechęć. W dialogu międzyreli-
gijnym nie chodzi o nawracanie, 

ale o wzajemne poznanie i zro-
zumienie wyznawców różnych 
religii i życzliwość wobec dru-
giego człowieka oraz akceptację 
religii praktykowanych przez in-
nych ludzi. Jednocześnie, jak za-
znaczył papież Franciszek, dialog 
nie oznacza rezygnacji z własnej 
tożsamości ani ustępstw w wie-

rze, ponieważ „prawdziwe otwar-
cie zakłada pozostanie wiernym 
swoim najgłębszym przekona-
niom, z jasną i radosną tożsa-
mością”.

Po prelekcji odbyła się dysku-
sja.

MZL

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu

31 stycznia br. pod patronatem Starosty Leżajskiego 
Marka Śliża oraz Dyrektora Muzeum Ziemi Leżajskiej 
Jacka Kwiecińskiego w siedzibie muzeum odbyły się po-
wiatowe i jednocześnie XI Obchody Międzynarodowego 
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu.

Muzeum Ziemi Leżajskiej dziękuje młodzieży z leżajskich szkół, 
tj. z Zespołu Szkół Licealnych oraz Zespołu Szkół Technicznych 
za liczny udział oraz ich opiekunom: dr. Dariuszowi Półćwiartkowi 
oraz Katarzynie Wiatrowicz.

Nowa 
wystawa 
browarnicza
W minionym tygodniu w Muzeum Ziemi Leżajskiej 
miało miejsce otwarcie nowej wystawy w ramach Eks-
pozycji Browarniczej pt. „Browary Środkowej Polski”.  
Na wystawie tej prezentowane są birofilia z kolekcji 
Adama Dąbka tj. etykiety, szklanki czy podstawki. 

w leżajskim muzeum
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30 stycznia na scenie widowiskowej Miej-
skiego Centrum Kultury w Leżajsku wystąpi-
li mieszkańcy, uczestnicy i uczniowie placówek 
oraz stowarzyszeń z terenu powiatu działają-
cych na rzecz osób niepełnosprawnych. Bar-
wne stroje korespondujące z tematyką impre-
zy oraz głębokie zaangażowanie wykonawców 
stanowiły niezbite dowody na to, jak ważnym 
było dla nich to wydarzenie. Podczas koncer-
tu zabrzmiały zarówno tradycyjne kolędy, jak 
i współczesne utwory. 

W roli konferansjerów wystąpili: Prezes 
Stowarzyszenia „Dobry 
Dom” Marek Piechu-
ta i Agnieszka Rydz, in-
struktor teatralny MCK. 
W przeglądzie udział 
wzięli również zaprosze-
ni goście, m.in.: Starosta 
Leżajski Marek Śliż, Wi-
cestarosta Leżajski Lu-
cjan Czenczek, Członek 
Zarządu Powiatu Krzysz-
tof Trębacz, dyrektor 

PFRON Oddział w Rzeszowie Maciej Szymań-
ski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mo-
nika Smoleń, Nadleśniczy Nadleśnictwa Le-
żajsk Zenon Szkamruk.

Bezpośrednio po występach wykonawcy, ich 
opiekuni i zaproszeni goście zasiedli do wspól-
nego poczęstunku, po którym odbyła się zaba-
wa karnawałowa.

Stowarzyszenie „Dobry Dom” serdecznie 
dziękuje za pomoc i wsparcie wszystkim wolon-
tariuszom oraz partnerom wydarzenia. 

NN

W ramach projektu czytelnicy bibliotek 
mogą korzystać z szerokiego wachlarza no-
watorskich e-usług czyli:

 v zdalnie wypożyczać i zwracać książki,
 v internetowo zamawiać skany i kseroko-
pie fragmentu książki lub artykułu z cza-
sopisma,
 v internetowo dokonać rezerwacji kompu-
terów,
 v zgłaszać propozycję zakupów z możliwoś-
cią głosowania,
 v zapisać się do biblioteki z wykorzystaniem 
profilu zaufanego ePUAP.

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna 
w Rzeszowie jest pierwszą biblioteką w kra-
ju, która wprowadziła takie udogodnienia dla 
swoich czytelników. Zapraszamy serdecznie 
do korzystania z naszych e-usług dostępnych 
poprzez katalog biblioteczny INTEGRO 
https://opac.pbw.org.pl/integro oraz 
portal http://rzeszow.pbw.org.pl w za-
kładce „E-usługi”.

Ponadto zachęcamy do pobrania darmo-
wej aplikacji e-Biblioteki Pedagogiczne na 
platformy mobilne

Anna Majkut

Nowe e-usługi 
w podkarpackich bibliotekach pedagogicznych
Od października 2018 roku wojewódzkie biblioteki pedagogiczne w Rze-
szowie, Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu oraz ich filie (w tym PBW Filia 
w Leżajsku) realizują projekt – „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”. 

X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek 
Osób z Niepełnosprawnością

Tytułowy przegląd kolęd i pastorałek 
jest jednym z najważniejszych wydarzeń 
w powiatowym kalendarzu imprez, pod-
czas których szansę na zaprezentowanie 
umiejętności scenicznych mają osoby 
niepełnosprawne. Coroczny koncert od-
bywający się pod honorowym patro-
natem Starosty Leżajskiego stał się już 
niemalże tradycją wieńczącą bożonaro-
dzeniowy okres. 

Organizatorem przedsięwzięcia było nowo-
sarzyńskie Stowarzyszenie „Dobry Dom”, zaś 
partnerami: u Powiat Leżajski u Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku u Dom 
Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia 
w  Brzózie Królewskiej u  Dom Pomocy Spo-
łecznej w Piskorowicach-Mołyniach u Ośro-
dek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Laszczy-
nach działający przy Stowarzyszeniu Rodziców  
Dzieci  Niepełnosprawnych w  Grodzisku Dol-
nym u  Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-
-Wychowawczy im. Stanisława Paszka w No-
wej Sarzynie działający przy Stowarzyszeniu 
„Integracja bez Granic” u Polski Związek Nie-
widomych Koło w Leżajsku u Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku im. św. 
Jana Pawła II u Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Jelnej u  Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Laszczynach u Środowiskowy Dom 
Samopomocy w  Laszczynach z  filią w  Zmy-
słówce u  Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Sarzynie u Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Leżajsku u Zakład Aktywności Zawodowej 
w Nowej Sarzynie.
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2 grudnia wyłoniono zwycięzcę 
Młodzieżowych Mistrzostw Pod-
karpacia w Futsalu w kategorii 
wiekowej U-10, które odbyły się 
w hali Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku. Rozgrywki finałowe 
poprzedziły cztery turnieje elimi-
nacyjne. Wzięło w nich udział aż 
31 drużyn, które rozegrały mię-
dzy sobą 75 spotkań. Do finału 
zakwalifikowali się: Orlik Prze-
myśl, Stal Rzeszów II, KKS Kol-
buszowianka, SMS Rzeszów I, 
Akademia Piłkarska Jasło, SMS 
Rzeszów II, Sparta Leżajsk, Stal 
Rzeszów I. Poziom rozgrywek 
był bardzo wysoki, a zawodni-
cy Sparty Leżajsk jako gospoda-
rze, w duchu walki fair-play zajęli  
8 miejsce. Nagrody wręczyli: Sta-
rosta Leżajski Marek Śliż, Wi-
ceburmistrz Leżajska Andrzej 
Janas, Dyrektor Zespołu Szkół 
Licealnych w Leżajsku Zbigniew 
Trębacz, Wiceprezes firmy „Sło-
neczko” Roman Materna.

Podczas turniejowych rozgry-
wek o zawodnikach Sparty Le-
żajsk, nie zapomniał św. Miko-
łaj. 8 grudnia, mimo opóźnienia 
spowodowanego warunkami po-
godowymi i małą ilością śnie-
gu, dotarł do oczekujących spor-
towców, w tym do najmłodszych 
piłkarzy, czyli adeptów LEGIA 
SOCCERS SCHOOLS. Mikołaj 
najpierw uczestniczył w trenin-
gach, a potem obdarował mło-
dych młodych piłkarzy prezen-
tami.

22 grudnia na hali sportowej 
w Przeworsku odbyły się Mi-
strzostwa Podkarpacia w Futsa-
lu kat.U14. Współorganizatorem 
był klub Futsal Team Przeworsk. 
Do rywalizacji przystąpiło osiem 
drużyn: FT Przeworsk, Orlik 
Przemyśl, Start Brzóza Stadni-
cka, SMS Jarosław, Brzeg Bia-

CO NOWEGO W SPARCIE?
Mimo, iż runda jesienna sezonu 2018/2019 została zakoń-
czona w listopadzie 2018 r., zawodnicy Klubu Piłkarskiego 
Sparta Leżajsk w okresie zimowym brali czynny udział 
w halowych turniejach piłki nożnej na terenie całego 
województwa podkarpackiego. Jak co roku, tak i tej 
zimy, Zarząd Klubu wraz z rodzicami zorganizował  
VI Halowy Turniej Piłki Nożnej „Leżajsk Cup 2019”, 
który od lat cieszy się dużą popularnością wśród klu-
bów, jak też kibiców i miłośników piłki nożnej. Warto 
wspomnieć o tych kilku najważniejszych imprezach, 
w których uczestniczyli piłkarze Sparty Leżajsk.

łobrzegi, Góral Tryńcza, Sparta 
Leżajsk, Junak Rzeszów. Najlep-
szą drużyną tego turnieju zosta-
ła Sparta Leżajsk, która w finale 
wygrała z SMS Jarosław. Najlep-
szym bramkarzem turnieju został 
zawodnik Sparty Jakub Szpila.

Nastał rok 2019, a wraz z nim 
nowe wyzwania związane z orga-

nizacją VI Halowego Turnieju 
Piłki Nożej „Leżajsk Cup 2019”.

Pierwsze rozgrywki zawodów 
odbyły się 19 stycznia 2019 r. 
w leżajskiej hali przy Zespo-
le Szkół Licealnych. Rywaliza-
cję rozpoczęły drużyny z rocznika 
2010, pod kierownictwem trene-
ra Tomasza Szmuca. Młodzi pił-

karze walczyli o puchar i nagro-
dy ufundowane przez Burmistrza 
Leżajska Ireneusza Stefańskiego. 

Turniej rozgrywany był syste-
mem „każdy z każdym”. Roze-
grano 28 meczów, między na-
stępującymi drużynami: Perfect 
Przeworsk, Orzełek Przeworsk, 
Resovia Rzeszów, Football Aca-
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demy Rzeszów, Football Aca-
demy Nisko, Sparta Leżajsk I, 
Sparta Leżajsk II, AP Młode Na-
dzieje Nowa Sarzyna. Nasi za-
wodnicy okazali się być gościnni 
i jako gospodarze, zajęli 6 oraz  
8 miejsce. 

Należy tu wspomnieć i gorą-
co podziękować sędziom turnie-
ju w składzie: Janusz Maczuga, 
Tadeusz Rauza, Paweł Niemczyk 
oraz obsłudze medycznej w oso-
bach Brygidy Piersiak i Kamila 
Wylazia.

19 stycznia, kiedy odbywał się 
„Leżajsk CUP 2019”, zawodni-
cy uczestniczyli również w innych 
turniejach. Drużyna Trampkarzy 
brała udział w turnieju GRUN-
WALD CUP w Kielnarowej, 
gdzie na 10 zespołów zajęła III 
miejsce, a najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Maciej Śli-
wa. W tym dniu rozgrywany był 
również turniej w Nowej Sarzy-
nie, w którym uczestniczyła dru-
żyna Junior wraz z trenerem 
Adrianem Rauzą. Zawodnicy 
Sparty zajęli II miejsce, ustępu-
jąc jedynie gospodarzom turnie-
ju. Najlepszym zawodnikiem zo-
stał wychowanek klubu Jakub 
Fusiarz. W drugi dzień zawodów, 
20 stycznia rywalizowały druży-
ny z rocznika 2009. Młodzi pił-
karze walczyli o puchar i nagro-
dy ufundowane przez Dyrektora 
MOSiR w Leżajsku Wojciecha 
Surmę. Do rywalizacji przystąpi-
ły następujące drużyny: AF „So-
kół” Sokołów Młp, Sparta Le-
żajsk, UKS „Orlik” Przemyśl, 
Football Academy Lubaczów, 

Podczas trzeciej odsłony za-
wodów, 26 stycznia, w którym 
rywalizowały drużyny rocznika 
2008 pod kierownictwem trene-
ra Tomasza Szmuca. Młodzi pił-
karze walczyli o puchar i nagro-
dy ufundowane przez Dyrektora 
Zespołu Szkół Licealnych Zbi-
gniewa Trębacza. Turniej roz-
grywany był systemem „każdy 
z każdym”, więc rozegrano 28 
meczów, w których zmierzyły się 
następujące drużyny: Unia Nowa 
Sarzyna, Orlik Przemyśl, Sparta 
Leżajsk, KS Rotunda Krzeszów, 
KS Koszyce Wielkie, Stal Stalo-
wa Wola, Jawor Krzemienica, 
AP Piłkarskie Nadzieje Mielec. 
Nasi zawodnicy zajęli 3 miejsce. 

Sędziami turnieju byli: Adrian 
Cich, Rafał Kyć, Tadeusz Rauza, 
Andrzej Maruszak. Obsługę me-
dyczną zapewniły Wiktoria Ru-
dzińska i Klaudia Majcher.

Turniej rocznika 2007, pod 
kierownictwem trenera Tomasza 
Kisielewicza, rozegrany 27 stycz-
nia, zamykał VI Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej „Leżajsk Cup 
2019”. W hali przy Zespole Szkół 
Licealnych drużyny zmagały się 
o puchar i nagrody ufundowane 
przez Starostę Leżajskiego Mar-
ka Śliża. Turniej również rozgry-
wany był systemem „każdy z każ-
dym”. Przy sześciu zespołach, 
które zameldowały się na roz-
grywkach, rozegrano 15 meczów 
między drużynami: Stal Rze-
szów, Orlik Przemyśl, Orzełek 
Przeworsk, APPN Mielec, Foot-
ball Academy Nisko. 

Sędziami turnieju byli: Jacek 
Młynarski, Janusz Maczuga, Pa-
weł Niemczyk. Obsługa medycz-
ną sprawował Michał Leja.

Zarząd Klubu Piłkarskiego 
Sparta Leżajsk składa ogrom-
ne podziękowania zawodnikom 
i trenerom za stworzenie dobrej 
atmosfery zawodów oraz grę fair 
play. Rodzicom, sędziom i ra-
townikom medycznym dziękuje-
my za pomoc w organizacji tur-
nieju. Wielkie podziękowania 
kieruje w stronę fundatorów na-
gród: Starosty Leżajskiego Mar-
ka Śliża, Burmistrza Leżajska 
Ireneusza Stefańskiego, Dyrek-
tora MOSIR Leżajsk Wojciecha 
Surmy, Dyrektora Zespołu Szkól 
Licealnych w Leżajsku Zbignie-
wa Trębacza, a także wszystkich 
osób zaangażowanych w działal-
ność Klubu.

Sparta Leżajsk

„Gaudium” Zamość, AP „ Włók-
niarz” Rakszawa, SP nr 9 Mielec. 
Drużyna Sparty pod kierowni-
ctwem trenera Dariusza Szmuca, 
zajęła drugie miejsce, przegrywa-
jąc tylko jeden mecz ze zwycięz-
cą turnieju AF „Sokół” Sokołów 
Małopolski. Najlepszym bram-

karzem został zawodnik Sparty 
Filip Żak. 

Sędziami turnieju byli: Janusz 
Kuszpa, Tadeusz Rauza, An-
drzej Maruszak. Nad bezpie-
czeństwem zawodników czuwała 
obsługa medyczna: Jagoda Pota-
czała i Natalia Cieluba.
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12 stycznia w Restauracji „Sto-
krotka” w Giedlarowej odby-
ło się uroczyste rozdanie nagród 
Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych Oddziału Le-
żajsk – Sokołów Młp. z siedzibą 
w Leżajsku. W spotkaniu udział 
wzięli m.in. Członek Zarządu 
Powiatu Leżajskiego Krzysztof 
Trębacz oraz Wójt Gminy Le-
żajsk Krzysztof Sobejko.

Oddział zrzeszony w struktu-
rach PZHGP jest jednym z sied-
miu oddziałów lotujących w okrę-
gu Tarnobrzeg i składa się z trzech 
sekcji: Leżajsk, Łętownia, Jeżowe 
i liczy obecnie 70 hodowców. Go-
łębie należące do nich zdobywają 
wiele nagród na szczeblu okręgo-
wym i ogólnopolskim. Oprócz lo-
tów punktowanych, biorą udział 
w tak prestiżowych zawodach 
jak loty z Watykanu, Paryża czy 
Brukseli. W 2018 roku odbyło się 
12 lotów konkursowych o łącznej 

odległości ok 5700 km oraz lot 
z Brukseli liczący ok. 1300 km. 
Gołębie młode (rocznik 2018) za-
liczyły 5 lotów konkursowych ok. 
1000 km.

PZHGP Oddział w Leżajsku 
dziękuje wszystkim sponsorom, 

dzięki wsparciu których można 
było zakupić większość pucharów 
rozdanych podczas uroczystości. 
Są to jedyne nagrody za pono-
szone przez hodowców coroczne 
trudy, wyrzeczenia oraz niemałe 
koszty związane z tym sportem. 
W tym roku PZHGP wsparli: 
Powiat Leżajski, Gmina Leżajsk, 
Gmina Grodzisko Dolne oraz 
firmy prywatne: Restauracja 
„Stokrotka” Elżbieta i Walde-
mar Burek, Masarnia Osip S.C. 
Kamil i Zygmunt Osip, Młyn Go-

 W imprezie, której organiza-
torem był Leżajski Klub Kyokus-
hin Karate udział wzięło ponad 
200 zawodników z organizacji 
WKB, IKO Matsushima, WKO, 
Kyokushin-kan, IFK i Oya-
ma z 24 klubów karate z Ło-
twy i Polski. Turniej był otwar-
ty dla wszystkich organizacji 
karate pełnokontaktowego i zo-
stał przeprowadzony we wszyst-
kich kategoriach KUMITE wg 
pełnych tzw. „japońskich” prze-
pisów kyokushin. 

Zawodnicy startujący w tur-
nieju prezentowali bardzo wy-
soki poziom wyszkolenia. Szcze-
gólnie cenna była dla nich 
możliwość konfrontacji z zawod-

nikami z Łotwy oraz różnych or-
ganizacji Kyokushin Karate. 

Zawody rozgrywane były w kon- 
kurencjach kumite i kata. Dla 
najmłodszych adeptów karate zor- 
ganizowano „Turniej Pomarań-
czowych Pasów”, który zgroma-
dził dużą rzeszę młodych karate-
ków. Sędzią głównym turnieju był 
shihan Sławomir Dubiel z Biel-
ska Białej, zaś sędzią technicznym 
sensei Tomasz Mendoń z Dębicy.

Oficjalnego otwarcia zawodów 
dokonał Burmistrz Gminy i Mia-
sta Rudnik nad Sanem Walde-
mar Grochowski. Otwarcie tur-
nieju i jego przebieg obserwowali 
zaproszeni goście, wśród których 
byli: Poseł na Sejm Rzeczypospo-

litej Polskiej Jerzy Paul, Wicesta-
rosta Niżański Adam Mach, Za-
stępca Burmistrza Gminy i Miasta 
Rudnik nad Sanem Lucjan Tabasz  
oraz przedstawiciele lokalnych 
władz. Patronat honorowy nad im-
prezą objęli Marszałek Wojewódz- 
twa Podkarpackiego Władysław  
Ortyl, Starosta Niżański Robert 
Bednarz oraz Burmistrz Gminy 
i Miasta Rudnik nad Sanem Wal-
demar Grochowski. 

Nagrody najlepszym zawodni-
kom wręczali: Przewodniczący 
Rady Powiatu Niżańskiego Syl-
wester Daśko, Burmistrz i Za-
stępca Rudnika nad Sanem, Dy-
rektor MOSiR Pan Piotr Potocki 
i prezes LKKK Mirosław Hołda. 

HODOWCY GOŁĘBI 
PODSUMOWALI SEZON

spodarczy w Giedlarowej Alfred 
Pelc. Szczególnie podziękowania 
należą się zarządowi Kółka Rol-
niczego w Giedlarowej za wielo-
letnie udostępnianie hodowcom 
terenu na realizowanie hobby. 
Ponadto PZHGP kieruje wyra-
zy wdzięczności do wszystkich 
osób i instytucji, dzięki przychyl-
ności których możliwe jest prze-
żywanie radości związanej z lota-
mi gołębi pocztowych.

Prezes Oddziału
Leszek Stępień

Od „Polskiej Stolicy Wikliny” do Barcelony
26 stycznia 2019 r. 
w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Rudniku 
nad Sanem odbył się 
VIII Międzynarodowy 

Turniej Kyokushin Karate 
o Puchar Burmistrza 

„Polskiej Stolicy Wikliny”.

2 lutego w Barcelonie (Hiszpa-
nia), z udziałem ponad 200 za-
wodników z 5 państw reprezen-
tujących organizacje WKB, IFK, 
Oyama Karate odbyły się Otwar-
te Mistrzostwa Hiszpanii. Za-
wodniczki Leżajskiego Klubu 
Kyokushin Karate zdobyły 3 zło-
te medale. Oliwia Wojtas wywal-
czyła złoty medal w konkurencji 
kumite w kategorii juniorki 14-
15 lat – 50 kg oraz zdobyła zło-
to w konkurencji kata. Aleksan-
dra Koszałka wywalczyła złoty 
medal w kumite w kategorii ju-
niorki 12-13 lat – 40 kg. Był to 
bardzo dobry sprawdzian przed 
zbliżającymi się Mistrzostwa-
mi Europy, które odbędą się 23 
marca w Lorca (Hiszpania). Kie-
rownikiem ekipy był Shihan Da-
riusz Burda, zaś w roli sędzie-
go i sekundanta wystąpił Sensei 
Adam Tokarz. Zawodniczkom 
gratulujemy bardzo dobrych wy-
stępów i życzymy dalszych sukce-
sów. Udział w zawodach pokry-
ty był między innymi ze środków 
pochodzących z dotacji z Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna za co ser-
decznie dziękujemy. 

LKKK
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Turniej trampkarzy
9 lutego w hali sportowej przy 

Zespole Szkół Technicznych 
w Leżajsku został rozegrany tur-
niej w piłce nożnej trampkarzy, 
który był jednocześnie zakoń-
czeniem Halowej Ligi Powiato-
wej dzieci i młodzieży w Powie-
cie leżajskim w 2019 r. Turniej 
piłkarski, po raz kolejny, został 

nieju Halowej Ligi Powiatowej 
2019 r., zdobyła również puchar 
i nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Leżajska Ireneusza 
Stefańskiego.

Turniej piłkarski sprawnie ko-
ordynował i poprowadził Józef 
Miś na co dzień Sekretarz Po-
wiatowego Zrzeszenia Zespołów 
Sportowych w Leżajsku. Nagro-
dy uczestnikom turnieju wrę-
czali: Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Burmistrz Leżajska Irene-
usz Stefański, Zastępca Dyrekto-
ra Zespołu Szkół Technicznych 
w Leżajsku Piotr Foryt oraz Pre-
zes Powiatowego Zrzeszenia Ze-
społów Sportowych w Leżajsku 
Zbigniew Śliwa.

Zarząd Powiatowego Zrzesze-
nia Zespołów Sportowych w Le-
żajsku składa serdeczne podzię-
kowania Staroście Leżajskiemu 
Markowi Śliżowi za objęcie pa-
tronatem rozgrywek Halowej 
Ligi Powiatowej dzieci i młodzie-
ży w powiecie leżajskim w 2019 r. 
oraz ufundowane puchary i na-
grody. Dziękujemy również tym 
wszystkim, którzy poświęcili swój 
czas, wiedzę i zaangażowanie 
w celu sprawnego przeprowadze-
nia rozgrywek. 

Zbigniew Śliwa

Turniej młodzików
12 stycznia 2019 r. w hali 

sportowej przy Zespole Szkół 
w Giedlarowej, w ramach Halo-
wej Powiatowej Ligi 2019 w ka-
tegorii młodzików, został ro-
zegrany turniej w piłce nożnej 
chłopców zorganizowany przez 
Powiatowe Zrzeszenie Zespo-
łów Sportowych w Leżajsku, przy 
wsparciu finansowym i rzeczo-
wym Powiatu Leżajskiego oraz 
Wójta Gminy Leżajsk.

zorganizowany przez Powiato-
we Zrzeszenie Zespołów Spor-
towych w Leżajsku przy wsparciu 
finansowym i rzeczowym Staro-
sty Leżajskiego, który jednocześ-
nie objął patronat nad rozgryw-
kami oraz Burmistrza Leżajska.

Dodatkowo drużyna „Sparta” 
Leżajsk będąc zdecydowanie naj-
lepszą drużyną w piłkarskim tur-

Tabela końcowa
1. „Sparta” Leżajsk 
2. KS „Victoria” Giedlarowa  
3. LKS „Brzyska” Brzyska Wola 
4. MZKS „Unia” Nowa Sarzyna 
5. LKS „Grodziszczanka”  

Grodzisko Dolne
6. „Azalia” Wola Zarczycka
Najlepszy bramkarz: Jakub Szpi-
la – „Sparta” Leżajsk. Najlepszy za-
wodnik: Kamil Wylaź – KS „Victo-
ria” Giedlarowa. Najskuteczniejszy 
zawodnik: Bartłomiej Karczewski – 
„Sparta” Leżajsk

Puchary i nagrody dla uczestni-
ków turnieju, które zostały ufun-
dowane przez Starostę Leżajskie-
go oraz Wójta Gminy Leżajsk 
w imieniu Starosty Leżajskiego 
i w imieniu Wójta Gminy Leżajsk 
wręczyli organizatorzy turnieju: 
Prezes Powiatowego Zrzeszenia 
Zespołów Sportowych w Leżajsku 
Zbigniew Śliwa, Sekretarz Prezes 
Powiatowego Zrzeszenia Zespo-
łów Sportowych w Leżajsku Józef 
Miś oraz Członek Zarządu Sto-
warzyszenia jednocześnie sędzia 
główny turnieju Kamil Śliwa.

Organizatorzy dziękują Staro-
ście Leżajskiemu Markowi Śli-
żowi za ufundowane nagrody 
i wsparcie przy organizacji roz-
grywek Halowej Ligi Powiato-
wej oraz Wójtowi Gminy Leżajsk 
Krzysztofowi Sobejce za ufundo-
wanie pucharów i nagród. Szcze-
gólne słowa podziękowania nale-
żą się sołtysowi wsi Giedlarowa 
Zdzisławowi Duszyńskiemu, któ-
ry po raz kolejny pokrył koszty 
wyżywienia dla wszystkich uczest-
ników turnieju oraz Dyrektorowi 
Zespołu Szkół w Giedlarowej Li-
dii Stępniowskiej za nieodpłatne 
użyczenie obiektów sportowych 
w celu rozegrania turnieju.

Tabela końcowa
1. MZKS „Unia” Nowa Sarzyna 
2. Szkoła Podstawowa Kuryłówka
3. „Sparta” Leżajsk
4. KS „Victoria” Giedlarowa 
5. „Azalia” Wola Zarczycka 
6. UKS „Lotnik” Wierzawice
7. LKS „Grodziszczanka” Grodzisko  

Dolne 
Najlepszy bramkarz: Mateusz Sa-
rzyński – MZKS „Unia” Nowa Sa-
rzyna. Najlepszy zawodnik: Łukasz 
Staroń – Szkoła Podstawowa Ku-
ryłówka. Najskuteczniejszy zawod-
nik: Paweł Dolecki – „Azalia” Wola 
Zarczycka

2019
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Podróż 68
Wszyscy uwielbiamy zestawie-

nia, rankingi, rekordy, porówna-
nia i statystyki. A wszystko, co 
zawiera przedrostek naj-, wyzwa-
la w nas nieodpartą chęć pozna-
nia. Także my nakręceni ogól-
noświatowym trendem, często 
w naszych podróżach szukamy 
tego „naj”. Ekscytowały nas za-

równo subiektywne porównania 
– typu najbrzydsze, najohydniej-
sze, najdziwniejsze jak również 
te mniej szokujące czy niejedno-
znaczne, jak najszybsze, najdłuż-
sze, największe czy najwyższe. 
Wiele „naj” znaleźliśmy przyla-
tując ponownie – po dziesięciu 
latach – do Dubaju, największe-
go i najprężniej rozwijającego się 
miasta Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich.

Podobno „Ludzka wyobraźnia 
to jedyne ograniczenie Dubaju” 
– tak mawiają arabscy szejko-
wie – i nie ma się czemu dziwić. 

Właśnie tutaj, pośrodku pusty-
ni, powstał stok narciarski Ski 
Dubaj, Ferrari World, czyli park 
rozrywki z najszybszym roller co-
asterem na świecie. Jest również 
Hydropolis, podwodny hotel, po-
łożony niemal 20 m pod taflą wód 
Zatoki Perskiej. Do tego ogrom-
ne akwarium w samym sercu naj-
większego centrum handlowe-
go świata. Imponujące sztuczne 
wyspy, określane mianem „ós-
mego cudu świata”, zbudowa-
ne kosztem kilkunastu miliar-
dów dolarów. Najdroższe hotele 
i wizytówka Dubaju – najwyższy 
budynek jaki wzniosła ludzkość 
– Burj Khalifa. To symbol dy-
namicznego rozwoju i bogactwa 
Bliskiego Wschodu i bardzo wy-
raźny komunikat dla świata Za-
chodu. To na nas spoglądają te-
raz oczy całego świata. To my 
kreujemy nowy porządek. Chce-
cie tego czy nie – to my nadajemy 
ton współczesności.

Dzisiaj rano po raz kolejny 
przekonaliśmy się, jak dużo nie-
spodzianek czeka na nas w po-
dróży. Bo kto by przewidział 
deszcz w jednym z najbardziej 
suchych krajów świata? A jednak 
w marcu możliwe są opady nawet 
przez dwa dni. Niestety, nie czu-
jemy się wybrańcami i z koniecz-
ności rewidujemy nasze plany. 
Ruszamy do największego cen-
trum handlowego świata – Du-
baj Mall.

Zadzierając głowę do góry po-
konujemy kolejne kilometry fu-
turystycznego miasta. I trudno 
sobie wyobrazić, że kilka z mija-
nych wieżowców jest wyższych od 
słynnej paryskiej wieży Eiffla. 

Zostawiamy samochód na 
podziemnym parkingu, by po 
chwili wejść w luksusowy, niena-
gannie czysty i błyszczący świat 
współczesnego targowiska.

Dubai Mall uważane wśród 
centrów handlowych za nr 1 na 
świecie pod względem wielko-

Naj... Dubaj
Zjednoczone 
Emiraty 
Arabskie

Buryj Khalifa 
– Dubaj

Wieża Eiffla
– Paryż

Pałac 
Kultury i Nauki
– Warszawa

Prawie cały Burdż Khalifa

Porównanie wysokości znanych budowli Widok na główna ulicę miasta
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tekst, zdjęcia 
Ireneusz Wołek

You Tube – niezwykly swiat 

ści i oferty, nie tylko handlowej, 
rzeczywiście imponuje. Ma po-
nad 112 hektarów powierzchni, 
na której jest z górą 1200 skle-
pów. Przy czym nie są to małe 
boksy do których jesteśmy przy-
zwyczajeni w kraju – poza super-
marketami i marketami branżo-
wymi oraz większymi sklepami 
niektórych firm. Ale przeważ-
nie duże placówki o powierzchni 
wielu, nawet setek metrów kwa-
dratowych. 

To największy sklep z cukier-
kami na świecie

Podobno nie ma firmy o am-
bicjach światowych, która nie 
miałaby tu swojego salonu, 
a przynajmniej dużego sklepu. 
Ponieważ kupujący i zwiedzają-
cy muszą też coś jeść oraz pić, do 
ich dyspozycji jest 120 restaura-
cji i kawiarni. Luksusowych oraz 
tańszych, samoobsługowych fast-
foodów zgrupowanych w jednym 
miejscu.

Czy jednak centra handlowe 
mogą być miejscem i celem nie 
tylko zakupów, ale również tury-
styki? Dzisiaj już tak, czego do-
wodem jest wielkie akwarium, 
w którym żyje i pływa około 33 
tys. ryb i zwierząt morskich róż-
nych gatunków. W tym ponad 
400 rekinów.

Wiele z nich można oglądać 
bezpłatnie przez piętrowej wyso-
kości, i zapewne znacznej grubo-
ści, biorąc pod uwagę napór ton 
wody – szyby. Spoglądając na to 
imponujące akwarium ustawia-
my się w kolejce, by kupić łączo-
ny bilet na dwie atrakcje – wspo-
mniane akwarium i imponujący 
Burj Khalifa sąsiadujący z Du-
baj Mall. 

Podobno przestało padać. Tak 
więc, jeszcze rzut oka na Asto-
na Martina DB 10, samochód Ja-
mesa Bonda z kultowej serii 007 
– oczywiście samochód można 
kupić za 2,4 mln dolarów – i wy-
chodzimy na zewnątrz.

Przed nami sztuczne jezio-
ro otoczone biurowcami, apar-
tamentowcami i niezliczony-
mi sklepami oraz restauracjami. 
Jednak nasz wzrok – jak wielu tu-
rystów – uparcie wiedzie w stro-
nę nieba, którego sięga praw-
dziwy gigant, uwieczniany na 
milionach fotografii symbol Du-
baju – Burj Khalifa nazwany na 
cześć prezydenta Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. 

Dwie godziny oczekiwania na 
wjazd na wieżę wykorzystujemy 
na spacer wokół Suku Al Bahar, 
który po arabsku oznacza „ry-
nek marynarzy”. Co prawda, Suk 
Al Bahar niewiele ma wspólne-
go z tradycyjnym arabskim tar-
giem, ale umiejętnie nawiązu-
je swoją architekturą do uroków 
starej Arabii. To tętniące życiem 
miejsce, oferuje mieszkańcom 
i turystom zarówno fascynujące 
zakupy i rozrywkę w kontraście 
do nowoczesnego w swym wy-
razie Dubaj Mall. Znajduje się 
tutaj ponad 100 sklepów, 22 re-
stauracje i kawiarnie w większo-
ści położone przy promenadzie 
na obrzeżach jeziora. To rów-
nież wspaniały punkt widokowy 
na Burj Khalifa i największą na 
świecie dubajską fontannę. 

Godzina 13.00 – czas wyruszyć 
na wieżę. Po sprawdzeniu biletów 
wciskamy się do holu wypełnio-
nego oczekującymi na wjazd tu-
rystami. Pośrodku śnieżno-biała, 
podświetlana makieta wieżow-
ca. Jeszcze jeden korytarz i ko-
lejne oczekiwanie na windę któ-
ra ma nas zawieźć na 125 piętro 
najwyższego budynku na świecie. 
Już za parę chwil mamy poczuć 
się niczym Tom Cruise w „Mis-
sion: Impossible – Ghost Proto-
col”, którego fragmenty są wy-
świetlane obok nas na telebimie. 
Oczywiście bez łażenia po ścia-
nach i kaskaderskich popisach na 
zewnątrz. Wchodzimy do windy, 
która po chwili mknie z prędkoś-

cią 35 km na godz. na wysokość 
465m. Wznosząc się z zawrotną 
prędkością, mijamy hotel zapro-
jektowany przez samego Giorgio 
Armaniego, ulokowany na 9 naj-
wyższych kondygnacjach. Zosta-
wiamy w dole setki apartamen-
tów, 37 kondygnacji biurowych, 
restauracje i liczne inne atrakcje. 
Po kilku chwilach zatrzymujemy 
się na 125 kondygnacji. Nie jest 
to jednak najwyżej położony ta-
ras widokowy na świecie za któ-
ry i tak już słono zapłaciliśmy – 
150 zł za osobę. Można wjechać 
jeszcze wyżej – na 148 piętro na 
wysokość 555 metrów, gdzie by-
libyśmy przywitani przez kelne-
rów kawą i ciasteczkami. Ale za 
taką atrakcję musielibyśmy jed-
nak wysupłać z portfela nieba-
gatelną kwotę ok. 400 zł. Z per-
spektywy 125 piętra możemy 
podziwiać nastroszone wieżowce 
wokół Sheikh Zayed Road, głów-
nej arterii komunikacyjnej mia-
sta. W oddali The World, sztucz-
ne wyspy usypane w kształcie 
mapy świata. A jeszcze dalej deli-
katnie rysuje się biel słynnego ża-
gla – 7-gwiazdkowego, hiperluk-
susowego hotelu Burdż al-Arab 
i mega ekskluzywna dzielnica 
apartamentowców Marina Bay. 
Pod naszymi stopami na sztucz-
nie utworzonym jeziorze, słynne 
tańczące fontanny, które aktu-
alnie nie tańczą, bo odpoczywa-
ją przed wieczornymi pokazami.

Wieżowce, które z dołu wyglą-
dały na całkiem wysokie, teraz są 
niczym budowle z klocków lego 
wzniesione przez jakiegoś zdol-
nego dzieciaka. Po raz kolejny 
mam wrażenie, że nie oglądam 
prawdziwego miasta tylko jego 
makietę. Jestem ponad pół kilo-
metra nad ziemią i całe to przed-
stawienie wydaje się nierealne.

Schodzimy piętro niżej. To 
już rekordowy, najwyżej poło-
żony otwarty taras świata. Burj 
Khalifa jeszcze przed ukończe-

niem budowy został okrzyknię-
ty najwyższą lądową konstrukcją 
budowlaną, jaką kiedykolwiek 
wzniesiono. Co ciekawe, tytuł 
ten odebrał masztowi radiowe-
mu w Konstantynowie, znajdu-
jącemu się w Polsce, który miał 
646,38 m wysokości i uległ znisz-
czeniu w 1991 r. Drapacz chmur 
w Dubaju wystrzelił w górę na 
829 m – tak, że drugi obecnie 
najwyższy wieżowiec globu, chiń-
ska Shanghaj Tower, o wysoko-
ści całkowitej 632 m, dorasta mu 
co najwyżej do pach. A nowojor-
ski World Trade Center może po 
cichu zapłakać nad swą karłowa-
tością. Natomiast nasz liczący 
231 m Pałac Kultury i Nauki to 
przy dubajskiej konstrukcji zale-
dwie okruszek. 

Wieżowiec może pomieścić 
35 tysięcy osób i jest widoczny 
z odległości 100 km. Wybudo-
wanie takiego budynku w trud-
nych warunkach klimatycznych 
Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich wymagało nie lada wysiłku. 
Wystarczy spojrzeć w przeciwną 
stronę Zatoki Perskiej, na rozle-
głą niegościnną pustynię. 

Niektórzy twierdzą, że Burj 
Khalifa to marnotrawstwo pie-
niędzy, niesłużące niczemu roz-
pasanie wyobraźni, architekto- 
niczne odhumanizowanie, zupeł-
nie zbędna ekstrawagancja. Moż-
na się zgodzić lub nie, ale jed-
nocześnie nie można się oprzeć 
wrażeniu, że za tym wszystkim 
stoi coś jeszcze. Jakaś funda-
mentalna tęsknota za absolutem, 
chęć pokonania kolejnych barier 
i kolejnych ograniczeń. Co nie 
zmienia faktu, że do dzisiaj za-
stanawiam się czy to szaleństwo 
czy wyrachowana kalkulacja?

cdn.

Suk Al Bahar Fragment akwarium widoczne od strony Dubaj Mall
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KALENDARZ IMPREZ
I M P R E Z Y  K U L T U R A L N E 

–  m a r z e c

I M P R E Z Y  S P O R T O W E  
–  m a r z e c

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 
DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ ŚREDNICH I OSÓB DOROSŁYCH
Termin: Data dzienna nie została udostęp-
niona 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku 
Opis: Eliminacje powiatowe odbywają 
się w Miejskim Centrum Kultury, najlep-
si uczestnicy dostają nominację do udziału 
w etapie rejonowym. 

PREMIERA MUSICALU 
„ŚWIAT W WALIZCE”

Termin: 3 marca 
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizatorzy: GOK w Giedlarowej 
Opis: Premiera widowiska muzycznego zrea-
lizowanego przez GOK Gminy Leżajsk. 

DZIEŃ KOBIET

Termin: 4 marca 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dol-
nym 
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym 
Opis: Wieczór artystyczny dedykowany 
wszystkim paniom, na który złożą się wystę-
py rodzimych bądź zaproszonych zespołów, 
które zaprezentują repertuar tematycznie 
nawiązujący do postaci kobiety i jej roli w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

DZIEŃ KOBIET W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
Termin: 5 marca
Miejsce: Ośrodek Kultury w Brzózie Kró-
lewskiej
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Brzózie 
Królewskiej, Koło Gospodyń Wiejskich
Opis: Koncert okolicznościowy połączony 
z poczęstunkiem i częścią artystyczną.

WIECZÓR ARTYSTYCZNO-LITERACKI 
„WIECZORNE KOBIET ROZMOWY”

Termin: 7 marca 
 Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku

Opis: „Wieczorne kobiet rozmowy” to im-
preza skierowana do pań z okazji ich święta. 
Uczestniczki spotkania opowiadają o swoich 
życiowych pasjach, biorą udział w konkur-
sach i słuchają dobrej muzyki.

BABSKI WIECZÓR
Termin: 8 marca
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie

DZIEŃ KOBIET
Termin: 10 marca
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizator: GOK w Kuryłówce
Opis: Dobra piosenka, śmiech, dużo ży-
czeń i kwiaty – tak wygląda coroczny kon-
cert „Mężczyźni Kobietom” w GOK w Kury-
łówce. W tym dniu na scenie prezentują się 
mężczyźni w piosenkach, skeczach kabareto-
wych, które dają licznie przybywającym pa-
niom dużą dawkę dobrej zabawy i humoru.

KONKURS PLASTYCZNY 
NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ 

WIELKANOCNĄ 
ORAZ WYSTAWA POKONKURSOWA

Termin: 11 marca – 30 kwietnia
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dol-
nym 
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Opis: Celem konkursu jest propagowanie 
folkloru i tradycji związanych ze świętami 
wielkanocnymi, pobudzanie inwencji twór-
czej i fantazji w zakresie wykonywania palm 
wielkanocnych, kształtowanie aktywnej po-
stawy uczniów wobec sztuki i tradycji ludo-
wej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej 
Nocy oraz prezentacja palm wielkanocnych 
jako elementu kultury chrześcijańskiej i na-
rodowej.

GIEŁDA STAROCI
Termin: 16 marca w godzinach 8.00-12.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżaj-
sku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury 
w Leżajsku
Opis: Wszyscy fascynaci staroci i kolekcjone-
rzy, a także ci, którzy po prostu chcą kupić 
coś starego, niepowtarzalnego i ładnego za-
razem, będą mieli znów okazję do zakupów. 
Wszystko za sprawą giełdy staroci.

POWITANIE WIOSNY
Termin: 20 marca
Miejsce: Park nad Trzebośnicą
Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO 
KLUBU KSIĄŻKI

Termin: 20 marca godz. 16.30
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku

„TROPEM WILCZYM 2019” 
BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

Termin: 3 marca
Miejsce: Leżajsk 
Organizatorzy: Stowarzy-
szenie Rozwoju Gminy 
Nowa Sarzyna, Biuro Po-
selskie Posła RP Jerzego 
Paula
Opis: Bieg „Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych” jest oddaniem hołdu żoł-
nierzom polskiego podziemia antykomuni-
stycznego i antysowieckiego, działającego 
w latach 1944-1963 w obrębie przedwojen-
nych granic RP oraz popularyzacją wiedzy 
na ten temat. Impreza ta, o ogólnopolskim 
zasięgu, przyciąga rzesze miłośników sportu 
i historii. Ma też wymiar patriotyczny.

II PIŁKARSKA PRZEDSZKOLADA
Termin: 15 marca
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR) 
Organizatorzy: Akademia Piłkarska „Młode 
Nadzieje”, Urząd Miasta i Gminy w Nowej 
Sarzynie 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA 
PODKARPACIA JUNIORÓW, 

KADETÓW, MŁODZIKÓW 
W TENISIE STOŁOWYM 

Termin: 24 marca
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR) 
Organizatorzy: Podkarpacki Okręgowy Zwią-
zek Tenisa Stołowego, Pariafialny Uczniow-
ski Klub Sportowy “Arka” przy Parafii Rzym-
sko-Katolickiej w Łętowni, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

Opis: DKK to klub dla wszystkich, którzy lu-
bią czytać i chcą dzielić się wrażeniami z lek-
tury z innymi czytelnikami.

EKWADOR I GALAPAGOS 
– AMERYKA POŁUDNIOWA 

W PIGUŁCE. SPOTKANIE W RAMACH 
CYKLU „PODRÓŻE DOOKOŁA ŚWIATA

Termin: 21 marca
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Organizator: Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie

WITAMY WIOSNĘ
Termin: 21 marca
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizator: GOK w Kuryłówce
Opis: Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce 
obchodzony był w zgodzie z ludową tradycją. 
Dzieci należące do zespołów ośrodka prze-
noszą Marzannę z budynku GOK nad rzekę 
Złotą, gdzie najpierw odbywają się gry, zaba-
wy, pieczenie kiełbaski, a następnie podpale-
nie i utopienie Marzanny, które symbolizuje 
pożegnanie zimy.
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Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, przypa-
dający 27 stycznia stał się ważnym corocznym wydarzeniem. 
Fakt, że w tym roku przypada setna rocznica powołania Pub-
licznych Służb Zatrudnienia, nadaje tym obchodom szczegól-
ny charakter.

Dzięki wysiłkom oraz ogromnym nakładom pracy wszyst-
kich pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, a także 
ich oddaniu i aktywnemu udziałowi w kwestiach dotyczących 
współczesnego rynku pracy, budujemy silne państwo, a przede 
wszystkim pomagamy tym, którzy tego potrzebują - pracodaw-
com, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 
dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę, za gotowość do 
rozwoju zawodowego, za aktywność w rozwiązywaniu proble-

mów rynku pracy i stałe dążenie do osiągania coraz lepszych 
wyników, zarówno w wymiarze ilościowym - poprzez popra-
wę wskaźników statystycznych, jak i w wymiarze jakościowym 
- poprzez udzielanie profesjonalnego wsparcia osobom napo-
tykającym trudności na rynku pracy.

W 100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia przyjmijcie 
Państwo moje serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Życzę 
wszystkim pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia dal-
szej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym 
oraz tego, aby Państwa starania były doceniane na co dzień, 
zarówno przez klientów Państwa urzędów jak i przełożonych.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej

Elżbieta Rafalska

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

e-mail: info(fi>mrpips.gov.pl, tel. 222-500-108
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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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