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Przez okno na resztki śniegu
zerkam ciekawie.

Głębszego
chętnie postawię,

i śmiechu pudłem obdarzę
dziewczynę, co żyje z marzeń

i śni na jawie.

Gawrony nie wiedzą: lecieć, 
czy jeszcze zostać?

Na świecie
szaleje wiosna.

I do mnie zejdzie z obłoka
by sople usunąć z oka

wyśniona postać.

W smukłe oblecze się ciało,
weźmie mnie w pieczę,

zbolałą
duszę wyleczy

i dłonią czułą i złotą
w tęsknotkę zmieni tęsknotę,

smutek – w smuteczek.

Znaleźć próbuję ją w drzewach
brzemiennych w pąki.

Niech śpiewa
głośno przez łąki.

Kiedy ją wreszcie dostanę,
porwę, gdzie słońcem pijane

drą się skowronki.

Stefan Sokołowski
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Elektroniczna Platforma Usług Administra-
cji Publicznej, czyli ePUAP zapewnia zintegro-
wany dostęp do usług publicznych drogą elek-
troniczną. Wśród usług świadczonych przez 
e-PUAP znajduje się Profil Zaufany, czyli na-
rzędzie umożliwiające m.in. logowanie i składa-

nie podpisu elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać okre-
ślone sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej 
bez wychodzenia z domu. Starostwo Powiatowe w Leżajsku rów-
nież oferuje możliwość załatwiania spraw urzędowych za pomocą 
ePUAP-u z użyciem Profilu Zaufanego. Można w ten sposób zareje-
strować pojazd, złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicz-
nej, wniosek o zezwolenie sprowadzenia zwłok z zagranicy, a także 
wnioski o wydanie wskazanych przez petentów zaświadczeń. Aby za-
łożyć konto na ePUAP-ie należy wejść na stronę www.epuap.gov.
pl i postępować zgodnie z instrukcją. Założenie Profilu Zaufane-
go wymaga potwierdzenia w jednym z uprawnionych do tego pod-
miotów (np. bank, ZUS, urząd skarbowy). Konta ePUAP używa się 
jako skrytki elektronicznej do odbierania korespondencji urzędowej. 
Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu należy wskazać adres skryt-
ki ePUAP jako elektroniczny adres zwrotny.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku to:

/458qj7fhup/skrytka

Załatwiaj sprawy 
urzędowe z ePUAP-em
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

VI sesja 
Rady Powiatu 

Leżajskiego

W roku bieżącym Starosta Leżajski po raz kolejny przyzna Na-
grodę „Przyjaciel Powiatu Leżajskiego” szczególnie zasłużonym 
osobom i instytucjom, które poprzez swoją aktywność wspierają 
i przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju oraz promocji 
Powiatu Leżajskiego w kraju i poza jego granicami.

Nagroda przyznana zostanie w trzech kategoriach: Osobowość, 
Społecznik, Przedsiębiorca.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić radni powia-
towi, burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu Leżajskiego, or-
ganizacje działające na terenie powiatu (organizacje w rozumieniu 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), insty-
tucje, ośrodki kultury, przewodniczący oraz członkowie kapituły.

Serdecznie zapraszamy uprawnione osoby i instytucje do zgła-
szania swoich kandydatów do poszczególnych kategorii.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 marca.

VIII edycja nagrody 
„Przyjaciel Powiatu Leżajskiego”

Na przełomie lutego i mar-
ca Zarząd spotkał się na sześciu 
posiedzeniach, w trakcie których 
m.in.:
– udzielono pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Leżajsku 
w ramach projektu „Aktywi-
zacja osób młodych pozostają-
cych bez pracy w powiecie le-
żajskim (IV)”;

– dokonano zmian w budżetach 
jednostek podległych Powiato-
wi; 

– podjęto uchwałę w sprawie po-
wołania Zespołu ds. opracowa-
nia Raportu o stanie Powiatu 
Leżajskiego, podjęto uchwa-
łę w sprawie wyboru wniosków 
i przyznania dotacji z zakresu 
rozwoju sportu na terenie po-
wiatu leżajskiego, 

– zatwierdzono diagnozę do 
konkursu zamkniętego nr 
RPPK.09.04.00-IP.01-18-025 
/19 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 Oś Prioryteto-

wa IX Jakość edukacji i kom-
petencji w regionie Działanie 
9.4 Poprawa jakości kształce-
nia zawodowego oraz udziele-
nie pełnomocnictwa; 

– podjęto uchwałę w sprawie 
przedstawienie rocznego spra-
wozdania z wykonania planu 
finansowego Muzeum Ziemi 
Leżajskiej za rok 2018;

– wyrażono zgodę na wspar-
cie finansowe Mistrzostw Pol-
ski Liturgicznej Służby Ołtarza 
organizowanych przez Wspól-
notę Liturgicznej Służby Ołta-
rza działającej przy Klasztorze 
OO. Bernardynów w Leżajsku

Zarząd Powiatu uczestniczył 
również w wielu wydarzeniach 
o charakterze kulturalnym, spor-
towym i społecznym odbywają-
cych się na terenie zarówno po-
wiatu, jak i województwa. 

Ponadto Starosta oraz Wice-
starosta przyjmowali mieszkań-
ców powiatu leżajskiego w spra-
wach różnych.

NN

28 lutego br. w Sali konferencyjnej Muzeum Ziemi 
Leżajskiej odbyła się w trybie nadzwyczajnym

W trakcie posiedzenia pod-
jęto uchwałę w sprawie okre-
ślenia zadań z zakresu rehabi-
litacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudniania osób niepeł-
nosprawnych i wysokości środ-
ków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przeznaczonych 
w 2019 r. na realizację tych za-
dań. Zatwierdzono także pro-

jekt uchwały w sprawie zawar-
cia porozumienia z Wojewodą 
Podkarpackim w sprawie przy-
jęcia do prowadzenia niektó-
rych zadań związanych z kwali-
fikacją wojskową w 2019 r. 

Ponadto podjęto uchwałę 
w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Powiatu na 2019 r.

NN

Z PRAC ZARZĄDU 
POWIATU LEŻAJSKIEGO

Regulamin oraz wniosek do pobrania na stronie:  
www.starostwo.lezajsk.pl
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Na początku marca w Miej-
skim Centrum Kultury w Leżaj-
sku odbywał się koncert „Szkoła 
Marzeń 5”, na którym w czasie 
wolnym od służby przebywali 
policjanci Wydziału Kryminal-
nego Komendy Powiatowej Po-
licji w Leżajsku: podkom. Ra-
fał Młynarski i asp. szt. Krystian 
Bryniarski. W trakcie koncertu 
podkom. Rafał Młynarski za-

uważył, że jedna z kobiet poda-
je małe dziecko mężczyźnie mó-
wiąc do niego, że zadławiło się 
lizakiem. Policjant bez chwili 
namysłu ruszył z pomocą.

Mała dziewczynka miała 
problemy z oddychaniem i ro-
biła się sina. Policjant natych-
miast polecił mężczyźnie uło-
żyć dziecko na przedramieniu 
głową w dół. W tym czasie sam 

uderzał nadgarstkiem w okolicę 
między łopatkami dziewczyn-
ki. Po chwili dziecko złapało 
oddech. W tym czasie asp. szt. 
Krystian Bryniarski zadzwonił 
po pogotowie ratunkowe.

Wszystko zakończyło się 
szczęśliwie. Wzorowa posta-
wa i natychmiastowe działanie 
policjantów sprawiło, że małej 
dziewczynce nic się nie stało.

O całej sprawie kierownictwo 
Komendy Powiatowej Policji 
w Leżajsku dowiedziało się kil-
ka dni po zdarzeniu, kiedy rodzi-
ce 2-letniej Wiktorii napisali do 
komendanta list z podziękowa-
niem za pomoc i wzorową posta-
wę podległych mu policjantów.

KPP w Leżajsku

Powiat Leżajski wśród beneficjentów programu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

– „Infrastruktura kultury”
Głównym założeniem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kultu-
ralnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działają-
cych w tym obszarze. 

POLICJANCI POMOGLI 
2-LETNIEJ DZIEWCZYNCE

Od wielu lat sytuacja podmio-
tów działających w sferze kul-
tury ukazuje ogromne potrze-
by wsparcia finansowego, które 
umożliwi ich modernizację i roz-
wój, a także zwiększenie dostę-
pu i podniesienie atrakcyjności 
oferty kulturalnej. Katalog dzia-

łań programu, obejmujący prace 
budowlane, zakup wyposażenia 
niezbędnego dla realizacji ce-
lów statutowych, czy sporządza-
nie dokumentacji technicznej, 
daje możliwość finansowania za-
dań generujących istotne zmiany 
jakościowe, w zakresie sprawno-

ści i efektywności funkcjonowa-
nia zaplecza materialno-tech-
nicznego, podmiotów objętych 
programem. Działania przyczy-
niające się do faktycznego zwięk-
szenia potencjału instytucji kul-
tury, zwiększające dostęp do 
oferty kulturalnej i podnoszą-

Szybkie i profesjonalne działanie policjantów leżajskiej 
komendy pomogło przywrócić swobodny oddech 2-let-
niej dziewczynce, która zadławiła się lizakiem. Prze-
bywający na wolnym funkcjonariusze, widząc kobietę, 
która trzymała duszące się dziecko, natychmiast ruszyli 
z pomocą.

ce jej atrakcyjność, dostosowa-
nie do standardów europejskich, 
wzmocnienie działalności o cha-
rakterze ponadregionalnym, 
a także wzmocnienie infrastruk-
tury podmiotów realizujących 
zadania z zakresu edukacji kul-
turalnej to tylko część efektów 
jakie powinno przynieść wdroże-
nie programu. 

Powiat Leżajski przystąpił do 
programu składając wniosek pn. 
„Utworzenie Sali Koncertowej 
na potrzeby prowadzenia dzia-
łalności kulturalnej Powiatu Le-
żajskiego”. Miejscem realiza-
cji działania jest Aula Zespołu 
Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku. 

W ostatnich dniach lutego 
na stronie Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
zostały ogłoszone wyniki nabo-
ru wniosków. Należy podkreślić, 
że spośród 548 wniosków tyl-
ko 118 wniosków spełniło wy-
mogi formalne, w tym wniosek 
złożony przez Powiat Leżajski, 
zajmując 54 miejsce na liście ran-
kingowej. Pozyskana kwota dofi-
nasowania to 480 000 zł, co daje 
nam 6 miejsce pod względem 
sumy dofinansowania. Warto tu-
taj przytoczyć zdanie ekspertów 
oceniających wnioski: „Wspar-
cie finansowe kierowane jest do 
podmiotów, których zadania po-
wstaną w oparciu o stabilne źród-
ła finansowania, przy założeniu, 
że autorzy projektów gwarantu-
ją konsekwentną realizację pod-
jętych działań, a inwestycje wpi-
szą się w ich kompleksowe plany 
rozwoju.” 

Jesteśmy przekonani, że in-
westycja w zakresie poprawy in-
frastruktury, poprzez tworze-
nie przyjaznej i nowoczesnej 
bazy technicznej przyczyni się do 
zwiększenia efektywności dzia-
łalności instytucji kultury oraz 
wzrostu uczestnictwa społeczeń-
stwa Powiatu Leżajskiego w sze-
roko pojętej kulturze.

.
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Do chwili obecnej wykonano 
podbicie istniejących fundamen-
tów, przeprowadzono roboty mu-
rowe na poziomie parteru. Wy-
konano strop i więźbę dachową 
wraz z pokryciem dachówką. Wy-
konano zewnętrzne i wewnętrz-
ne tynki, instalacje CO, wylewki 
betonowe, instalację wodno-ka-
nalizacyjną. Obecnie wykonywa-
na jest instalacja wentylacji me-
chanicznej. Została wykonana 
również stolarka okienna. Nie-
bawem zostaną wstawione rów-
nież drzwi, których wygląd bę-

dzie korespondował z wyglądem 
pierwotnych drzwi. Przeprowa-
dzone zostały również badania 
konserwatorskie z odkrywką na-
warstwień malarskich i tynko-
wych na ścianach. Dzięki ich 
wynikom obiekt powróci do pier-
wotnej kolorystyki elewacji, czyli 
tzw. „starej bieli”.

W budynku powstaną m.in. 
sale edukacyjne, gimnastyki ko-
rekcyjnej, sala fizjoterapeutycz-
na, gabinety specjalistyczne, po-
kój sypialny dla dzieci, winda 
wewnętrzna, pomieszczenie do 

wydawania posiłków z niezbęd-
nym zapleczem, pomieszczenia 
do pracy biurowej, administracyj-
nej oraz gospodarczej. 

W najbliższych miesiącach ist-
niejący zjazd z ulicy Sandomier-
skiej zostanie dostosowany do 
parametrów zjazdu publiczne-
go. Utwardzone zostaną dojścia 
i dojazdy oraz miejsca parkingo-
we w części północno-wschodniej 
działki oraz utwardzone dojście 
do części rekreacyjnej. Planowa-
nych jest 8 miejsc parkingowych 
oraz dwa miejsca przeznaczone  

dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych. Ponadto na terenie  
działki powstanie plac zabaw z po- 
wierzchnią częściowo utwardzo-
ną, urządzeniami rekreacyjnymi 
oraz ogrodzeniem, ogródek sen-
soryczny wyposażony w roślin-
ność oraz ścieżki o różnych typach  
nawierzchni, boisko do gier zespo- 
łowych i trzy altany ogrodowe.

Całkowita wartość zadania to 
2 116 830,00 zł. Przewidywane 
oddanie budynku do użytku pla-
nowane jest na sierpień 2019 r. 

NN

Dworek na Sandomierskiej 
odzyskuje dawny blask

Trwający od kwietnia ubiegłego roku remont klasycystycznego dworku na ulicy Sandomierskiej zbliża się powoli 
do końca. Budynek, który finalnie będzie pełnił funkcję przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami, nie był re-
montowany od lat. Działania podjęte przez Starostę Leżajskiego w 2017 r. zaowocowały pozyskaniem od Skarbu 
Państwa działki, na której stoi obiekt, dzięki czemu można było przystąpić do jego modernizacji.
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ZMIANY
Tym samym od 1 wrześ-

nia 2019 r. zmiany w szkolni-
ctwie zawodowym staną się fak-
tem. Wymagają one zacieśnienia 
współpracy pomiędzy szkoła-
mi a otoczeniem społeczno-go-
spodarczym, ale ich efektyw-
ność uzależniona jest od dobrego 
przepływu informacji pomiędzy 
współpracującymi podmiotami, 
zainteresowanymi jakością edu-
kacji i kreującymi politykę oświa-
tową w wymiarze lokalnym.

W związku ze wspomnianą re-
formą Starosta Leżajski wspólnie 
ze Starostą Łańcuckim oraz Pod-
karpackim Kuratorem Oświaty 
zorganizował 11 marca w Muze-
um Ziemi Leżajskiej spotkanie 
informacyjne dotyczące nowych 
przepisów prawa oświatowego 
obowiązujących w tym zakresie.

W konferencji uczestniczy-
li dyrektorzy szkół, doradcy za-
wodowi ze szkół podstawowych, 
pracodawcy i pracownicy wy-
działów edukacji z powiatów: le-
żajskiego i łańcuckiego, Zarząd 
Powiatu Leżajskiego: Starosta 
Leżajski Marek Śliż, Wicestaro-
sta Leżajski Lucjan Czenczek, 
Członek Zarządu Krzysztof Trę-
bacz oraz Wicestarosta Łańcucki 
Barbara Pilawa-Kraus i Wiceku-
rator Oświaty Stanisław Funda-
kowski.

W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM
29 listopada ub.r. Sejm RP przyjął Ustawę o zmianie 
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświa-
ty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2245). Nowelizacja ustawy zakłada m. in. wzmocnie-
nie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, 
cykliczną prognozę zapotrzebowania na zawody, wpro-

wadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w organizacji 
szkół i placówek, obowiązkowe szkolenie branżowe dla 
nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe zasady fi-
nansowania szkół kształcących w zawodach, dofinan-
sowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów 
w zawodach deficytowych.

Na wstępie Starosta Leżajski 
skierował do uczestników słowa 
powitania. Następnie głos zabrali 
Wicestarosta Łańcucki oraz Wi-
cekurator Oświaty.

Agendę spotkania przedsta-
wiła wizytatorka Kuratorium 
Oświaty i koordynatorka ds. 
kształcenia zawodowego przy 
MEN Dorota Kaleta, która jako 
pierwsza wystąpiła z prelekcją 
dotyczącą zadań wspólnych orga-
nów prowadzących i dyrektorów 

szkół oraz ewidencji szkół i pla-
cówek niepublicznych.

Zadania dyrektora szkoły 
w realizacji II etapu reformy sy-
stemu edukacji omówiła Dyrek-
tor Zespołu Szkół Technicznych 
w Leżajsku i członkini Ogólno-
polskiej Rady Dyrektorów Szkół 
Zawodowych przy MEN Halina 
Samko. Zadania organów pro-
wadzących w realizacji II etapu 
reformy systemu edukacji przed-
stawiła radca prawny KO Anna 

Bandelak. Wicekurator Oświaty 
Stanisław Fundakowski omówił 
działania w ramach projektu KO: 
„Mój profil – wsparcie uczniów 
w wyborze zawodu poprzez bez-
pośredni kontakt z rzeczywistym 
środowiskiem pracy”. Ponadto 
przedstawił projekt działań w za-
kresie doradztwa metodycznego 
i rekrutacji do szkół ponadpod-
stawowych.

NN
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Istotą konkursu jest wyróż-
nienie tych funkcjonariuszy Po-
licji, którzy charakteryzują się 
wyjątkowym profesjonalizmem, 
empatyczną postawą i umiejęt-
nościami w obszarze indywidual-
nej pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie.

12. edycja konkursu objęta 
jest honorowym patronatem Ko-
mendanta Głównego Policji, zaś 
sama uroczystość wręczenia wy-
różnień zostanie wpisana w Cen-
tralne Obchody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjan-
tów do obecnej edycji konkur-
su „Policjant, który mi pomógł” 
trwa do 31 maja 2019 r. Zgodnie 
z regulaminem konkursu, zgło-
szenia policjanta może dokonać 
osoba indywidualna, instytucja 
lub organizacja. Natomiast lau-
reatów konkursu (5 osób) wy-
biera Kapituła, w skład której 
wchodzą pracownicy Ogólnopol-

skiego Pogotowia dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie „Niebieska Li-
nia”, laureaci ostatnich trzech 
edycji konkursu oraz przedstawi-
ciel Biura Prewencji KGP. Typo-
wanie kandydatów odbywa się na 
podstawie szczegółowej analizy 
uzasadnień zawartych w formula-
rzach zgłoszeniowych.
Formularze zgłoszeniowe można 

nadsyłać na adres:  
pogotowie@niebieskalinia.pl lub 

pocztą na adres:  
„Niebieska Linia”,  

02-121 Warszawa,  
ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać  
na stronie:  

www.policjant.niebieskalinia.pl, 
gdzie również widnieje  
regulamin konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania 
kandydatów również z powiatu 
leżajskiego.

KPP w Leżajsku

12. edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”
Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy 
w organizacji 12. edycji ogólnopolskiego konkursu „Poli-
cjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólno-
polskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego.

Osoby niepełnosprawne dzię-
ki wielkiemu apetytowi na życie 
oraz woli walki zdobywają szczy-
ty często niedostępne osobom 
pełnosprawnym. Jednak sukce-
sem jest dla nich niekiedy coś, 
czego ujęcie w kategorię sukcesu 
nie przyszłoby do głowy osobom 
z pełną dyspozycją fizyczną i psy-
chiczną. Jeżeli doda się do tego 
radość towarzyszącą najmniejsze-
mu osiągnięciu, to uzyska się go-
towe narzędzie do inspirowania 
pełnosprawnej młodzieży i prze-
ciwdziałania depresji, która doty-
ka coraz większą liczbę młodych 

ludzi. Zagadnienie to stanowiło 
główny przedmiot zainicjowanej 
przez bibliotekę konferencji.

Spotkanie otworzyła Dyrek-
tor PBW Filii w Leżajsku Hali-
na Szeliga, która omówiła m.in. 
cele przedsięwzięcia i zapozna-
ła jego uczestników z prezen-
tacją „Ludzie niepełnosprawni, 
którzy osiągnęli sukces”. Na-
stępnie opowieściami o swoich 
osiągnięciach podzielili się z ze-
branymi Patryk Grab, członek 
nowosarzyńskiego Stowarzysze-
nia „Dobry Dom” i Ewa Kazak, 
poetka, uczestniczka Środowi-

skowego Domu Samopomocy 
w Jelnej. O oprawę artystyczną 
zadbały Monika Szpunar i Ag-
nieszka Ćwikła, doświadczone 
wokalistki i uczestniczki Zakładu 
Aktywności Zawodowej w No-
wej Sarzynie. Osiągnięcia wycho-
wanków Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Le-
żajsku w zakresie pokonywania 
własnych ułomności zaprezen-
towały Dyrektor SOSW Bożena 
Garbacka i Renata Ordyczyńska. 
Podczas spotkania wystąpił tak-
że Prezes Stowarzyszenia „Do-
bry Dom” Marek Piechuta, który 

opowiedział zarówno o działal-
ności organizacji, jak i o sukce-
sach jej podopiecznych.

W konferencji uczestniczy-
li również przedstawiciele władz 
samorządowych: Członek Zarzą-
du Powiatu Krzysztof Trębacz, 
Sekretarz Miasta Leżajsk Ag-
nieszka Wyczarska oraz dyrekto-
rzy szkół i placówek z terenu po-
wiatu.

Wydarzeniu towarzyszyła wy-
stawa książek korespondujących 
z omawianymi podczas spotka-
nia zagadnieniami.

NN

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ BUDUJĄCA
Ukazanie nowego spojrzenia na niepełnosprawność 
w kontekście osiągnięć osób niepełnosprawnych to jeden 
z celów spotkania zorganizowanego 13 marca w Muze-
um Ziemi Leżajskiej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wo-
jewódzką Filię w Leżajsku. Konferencja skierowana była 
przede wszystkim do pedagogów, psychologów szkol-
nych, wychowawców i nauczycieli bibliotekarzy z po-
wiatu leżajskiego. Fot. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Leżajsku
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Kiedy po II wojnie światowej 
gwałtownie wzrosła produkcja 
tworzyw sztucznych, nikt nie za-
stanawiał się, że za kilkadziesiąt 
lat staną się one jednym z naj-
większych zagrożeń dla życia na 
Ziemi. Bo i nikt wówczas nie ba-
dał nowo powstałych związków 
chemicznych opartych na ropie 
naftowej pod kątem toksyczne-
go wpływu na człowieka i jego 
środowisko. Nikogo nie intere-
sowało, czy i jak oddziałują one 
na globalny ekosystem, zdrowie 
publiczne i bezpieczeństwo. Czy 
zmieniło się coś w tej kwestii, gdy 
już wiadomo, że ten sam plastik, 
który jest wszechobecny w co-
dziennym życiu i tak je ułatwia, 
ma jednocześnie zgubny wpływ 
na to życie? Nie bardzo. Wygoda 
i ignorowanie problemu – oto, co 
najczęściej wybieramy żeby nie 
stanąć z nim twarzą w twarz.

Jak jest?
Przerób tworzyw sztucznych 

jest trudny, a koszty i zagrożenia 
związane z masami plastikowych 
śmieci trudno jest nawet oszaco-
wać. Najtrudniejsze do recyklin-
gu okazują się być jednorazowe 
kubeczki, opakowania na żyw-
ność, tacki na mięso, materia-
ły izolacyjne, śmieci z PVC oraz 
inne tworzywa służące do wytwa-
rzania nylonowych tkanin, po-
jemników i butelek. Szacuje się, 
że od 1950 r. powstało 9,2 mld 
ton materiałów z tworzyw sztucz-
nych, z czego przetworzono za-
ledwie 9 proc., 12 proc spalono, 
a 79 proc. trafiło na wysypiska 

Jaką przyszłość 
tworzymy?
Fotograf dzikiej przyrody Justin Hofman nie spodzie-
wał się, że beztrosko nurkując u wybrzeży Indonezji 
zrobi zdjęcie, które zostanie okrzyknięte jednym z naj-
smutniejszych zdjęć świata. Fotografia konika morskie-
go ciągnącego za sobą plastikowy patyczek do uszu 
w błyskawicznym tempie obiegła świat i zyskała status 
niechlubnego symbolu bezmyślnego konsumpcjonizmu 
i nieudolnej gospodarki odpadami. Najwyższy czas, aby 
zmienić nawyki i przestać wypierać, że olbrzymie zanie-
czyszczenie środowiska plastikiem jest tylko wymysłem 
ekologów.

śmieci i do środowiska. Dane te 
opublikowali w 2017 r. naukow-
cy z trzech amerykańskich uczel-
ni (University of California, San-
ta Barbara w Santa Barbara, 
University of Georgia w Athens) 
i organizacji Sea Education As-
sociation w Woods Hole. To 
głównie z powodu systematycz-
nej działalności człowieka pole-
gającej na ciągłej emisji czynni-
ków degradujących środowisko 
w ciągu jednego dnia wymiera 
kilkadziesiąt gatunków ssaków, 
płazów, gadów i ryb. Obecnie 
żyje tylko jeden procent zwie-
rząt, jakie kiedykolwiek istniały. 
To samo dotyczy roślin.

Jak będzie?
Brytyjska Fundacja Ellen 

McArthur, której działania sku-
piają się na tworzeniu i popula-
ryzowaniu innowacji dotyczących 
zarządzania odpadami z tworzyw 

sztucznych we współpracy z ame-
rykańską firmą McKinsey specja-
lizującą się w zarządzaniu stra-
tegicznym opublikowały w 2014 
roku raport, w którym pojawiła 
się informacja, że jeśli produk-
cja tworzyw sztucznych utrzyma 
się na dotychczasowym pozio-
mie, to masa plastikowych odpa-
dów w oceanach przewyższy łącz-
ną masę pływających w nich ryb, 
a na wysypiskach i w środowisku 
zalegać będzie 13 mld ton plasti-
ku. I nie, nie są to prognozy stwo-
rzone „ku przestrodze”. Justin 
Hofman, zanim zrobił zdjęcie ko-
nika morskiego ciągnącego paty-
czek do uszu, chciał po prostu 
sfotografować życie podwodnej 
fauny, ale w pewnym momencie 
nadciągający przypływ przyniósł 
ogromną falę śmieci, do których 
podpływały morskie stworzenia. 
Trudno o bardziej przejmujący 
widok. Ale nie dotyczy on tylko 
oceanów. Wystarczy wybrać się 

na wycieczkę do lasu albo rozej-
rzeć po swoim najbliższym oto-
czeniu, aby uświadomić sobie, 
że jeśli nie zmienimy nawyków, 
to sprowadzimy na siebie i świat, 
w którym żyjemy, katastrofę eko-
logiczną o niemożliwym do po-
skromienia rozmiarze. Jej skutki 
będą nieodwracalne.

Zero waste czy 
less waste?

Jedną z nadziei na zapobieg-
nięcie tej katastrofie jest ruch 
zero waste. Termin ten został 
użyty po raz pierwszy przez che-
mika dr. Paula Palmera, w latach 
70. Nazwał on swoją firmę Zero 
Waste Systems Inc. Palmer zało-
żył również Instytut Zero Waste, 
który głosi ideę „zero odpadów”, 
stawiając przede wszystkim na 
odpowiednie projektowanie pro-
duktów, tak aby można je było 
wykorzystać ponownie i nie wy-
rzucać.

Ruch zero waste zyskał rozgłos 
w latach 1998-2002, a w 2003 r. 
na międzynarodowym spotkaniu 
w Beaumaris w Walii sformuło-
wano zasady Zero Waste Inter-
national Alliance.

Najogólniej rzecz ujmując 
zero waste w dosłownym tłuma-
czeniu oznacza „brak odpadów” 
lub „brak marnowania” i jest to 
styl życia, zgodnie z którym czło-
wiek stara się generować jak naj-
mniej odpadów. Dla wielu ludzi 
takie życie wydaje się obecnie 
niemożliwe. Uciążliwym wyda-
je się już samo pamiętanie, żeby 
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na zakupy zabierać własną siat-
kę, wielorazowe worki czy włas-
ne pojemniki. Przyzwyczailiśmy 
się też do kupowania przez In-
ternet, a przecież nikt nie wyśle 
nam żadnej rzeczy luzem i paku-
je ją najczęściej w folię. Chodze-
nie z własną materiałową torbą 
i odmawianie plastikowej jedno-
razowej siateczki stało się sym-
bolem stylu zero waste. Ale czy 
w tym nurcie chodzi tylko o to?

Życie człowieka to znacznie 
więcej niż kupowanie i spoży-
wanie jedzenia. Niestety, gene-
rujemy śmieci i zanieczyszcze-
nia również zapewniając sobie 
ubranie i ciepło, dbając o higie-
nę, chcąc się przemieszczać, pra-
cować, a także korzystać z życia 
społecznego lub kulturalnego. 
Gdy zaczniemy się nad tym za-
stanawiać, to dojdziemy do wnio-
sku, że aby nie produkować od-
padów, najlepiej się nie urodzić. 
Od wchodzenia w takie przemy-
ślenia i dywagacje niedaleka dro-
ga do rezygnacji z podjęcia ja-

SPOSOBY OGRANICZENIA GENEROWANIA ODPADÓW 
W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Opcja dla 

gotowych na wszystko 
Bezśmieciowe życie sprowadza się w praktyce do 
konsekwentnego stosowania kilku zasad, tak zwa-
nych 5R.

Refuse (odmawiaj) – odmawiaj ulotek reklamowych, jed-
norazowych opakowań, a także wszelkich produktów wyprodukowanych ze 
szkodą dla środowiska, generujących odpady i zanieczyszczenia.

Reduce (ograniczaj) – otaczaj się tylko tym, czego faktycz-
nie używasz i co jest ci niezbędne do życia.

Reuse (używaj ponownie) – używaj wielorazowych 
opakowań (na przykład słoika po ogórkach konserwowych używaj do ro-
bienia przetworów lub kupowania i przechowywania ryżu), termosów, na-
czyń, a nawet artykułów higienicznych 

Recycle (segreguj i przetwarzaj) – zadbaj o to, 
żeby zbędne rzeczy zostały przerobione na coś pożytecznego. Segreguj 
śmieci (papier można przetwarzać 6-krotnie) i zanoś do stosownych punk-
tów, przerabiaj co się da nawet w domu.

Rot (kompostuj) – kompostuj odpadki organiczne, 

otrzymując z nich energię lub naturalny nawóz.

Opcja dla 

zwolenników  
małych kroków

1. Zabieraj ze sobą na zakupy torbę wielorazowego 
użytku i nie pakuj każdego warzywa w osobną foliów-
kę – cytrynie, pomidorom lub papryce nic się nie sta-
nie jeśli położysz je luzem na taśmie, bo i tak myjesz 
je w domu.

2. Zużywaj zakupione produkty do końca.

3. Jeśli kupiłeś coś, co ostatecznie Ci się nie przyda, 
poszukaj kogoś, dla kogo będzie to użyteczne.

4. Zwracaj uwagę, czy produkt, który chcesz kupić, 
jest dostępny w słoiku, a nie w plastiku.

5. Jeśli musisz wziąć w sklepie foliówkę, spróbuj 
wykorzystać ją ponownie.

6. Pij wodę z kranu zamiast kupować ją w plasti-
kowych butelkach, a jeśli nie masz zufania do jako-
ści wody, to filtruj ją w specjalnym dzbanku (koszt 
dzbanka w zależności od producenta: od 29,90 do 
80 zł – inwestycja szybko się zwróci).

7. Jeśli nie musisz, nie korzystaj z jednorazowych 
kubków i sztućców.

kichkolwiek prób ograniczenia 
zużycia plastiku. Stąd pojawienie 
się opcji less waste (dosł. „mniej 
odpadów”), którą z powodze-
niem stosują osoby chcące zmi-
nimalizować zużycie plastiku, ale 
nie są gotowi na radykalne kroki 
w tej kwestii. Nieważne, czy rzu-
cimy się na głęboką wodę i posta-

nowimy być zero waste, czy bar-
dziej przypadnie nam do gustu 
bycie less waste – najistotniejsze 
jest to, żeby podejmować choć-
by najmniejsze kroki, aby zmie-
nić swoje nawyki.

Oczywiście, że idee zero waste 
i less waste są cynicznie wykorzy-
stywane przez firmy, które widzą 

w nich tylko kolejne źródło zy-
sku, dlatego trzeba postawić na 
swój zdrowy rozsądek i nie dać 
sobie wmówić, że aby być zero 
waste lub less waste potrzebuje-
my modnej butelki wielorazo-
wego użytku z logo znanej marki 
za 100 zł, bo najprawdopodob-
niej wyprodukowano ją również 
kosztem zanieczyszczenia środo-
wiska.

Wprowadzenie nawyków zwią-
zanych z ograniczeniem zuży-
cia plastiku i innych odpadów 
jest prostsze niż nam się wydaje. 
Od tego, jaką decyzję w tej spra-
wie podejmujemy każdego dnia, 
zależy nasz los, naszych dzie-
ci, wnuków i kolejnych pokoleń. 
Nie odbierajmy im szansy na ży-
cie w świecie, w którym niezanie-
czyszczone środowisko będzie 
już tylko mitem.

NN

Opracowano na podstawie materia-
łów dostępnych na www.zero-waste.
pl i www.gettingtozerowaste.com
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OŚWIATA – Z ŻYCIA SZKÓŁ

7 marca o godz. 12.00 zgroma-
dzeni w Rzeszowie strzelcy i or-
lęta wzięli udział w uroczystej 
mszy świętej w kościele farnym 
pw. św. Wojciecha, której prze-
wodniczył bp Jan Wątroba. Ko-
lejna część obchodów to uro-
czysty apel przed pomnikiem 
Pułkownika Lisa-Kuli na Placu 
Farnym. Ponad pięćset dziewcząt 
i chłopców uroczyście złożyło 
swe pierwsze patriotyczne zobo-
wiązanie wobec ojczyzny. Ślubo-
wanie odbyło się na historyczny 
Sztandar Związku Strzeleckiego 
Oddział Leżajsk z 1927 r., któ-
rego współfundatorem był Mar-
szałek Polski Józef Piłsudski. 
Wśród wyróżnionych strzelców, 

składających przyrzecznie na 
sztandar była uczennica Zespo-
łu Szkół Licealnych w Leżajsku 
Katarzyna Leniart. Na zakończe-
nie uroczystości odbyła się defi-
lada młodzieży strzeleckiej wraz 
z Kompanią Reprezentacyjną 
21. Brygady Strzelców Podhalań-
skich z Rzeszowa. Przemarszo-
wi akompaniowała Orkiestra Re-
prezentacyjna Podhalańczyków. 
W uroczystości wziął udział m.in. 
Członek Zarządu Powiatu Leżaj-
skiego Krzysztof Trębacz, Dy-
rektor Zespołu Szkół Licealnych 
Zbigniew Trębacz oraz dowódca 
Jednostki Strzeleckiej 2035 insp. 
ZS Waldemar Tłuczek.

 Adrian Rauza

Obchody 100. rocznicy śmierci
płk Leopolda Lisa Kuli 

– przyrzeczenie strzeleckie
W bieżącym roku obchodzono 100. rocznicę bohaterskiej śmierci płk Leopolda Lisa-
-Kuli. Tradycyjnie w tym dniu strzelcy i orlęta składają swe pierwsze przyrzeczenie 
– zobowiązanie do patriotycznej formacji i służby – zgodnie z najważniejszymi dla 
Polaka wartościami: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Takie jest też przesłanie i ponadczasowa 
wartość roty przyrzeczenia.

Wolontariusze mają wiel-
kie serca i angażują się w dzia-
łalność charytatywną, o czym 
świadczy bardzo wiele przepro-
wadzonych działań w formie ak-
cji charytatywnych oraz spot-
kań z potrzebującymi osobami. 

W zależności od pojawiających 
się potrzeb, w środowisku szkol-
nym i lokalnym, wolontariusze 
pracują w sposób ciągły bądź 
jednorazowy.

Na przestrzeni lat koło SKW 
podjęło współpracę z wieloma 

instytucjami m.in.: z firmą Da-
none i Podkarpackim Bankiem 
Żywności, Hospicjum Dziecię-
cym w Rzeszowie, Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym w Le-
żajsku, Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym w Le-

żajsku, Warsztatem Terapii Za-
jęciowej przy Caritas Oddział 
w Leżajsku, oddziałem dzie-
cięcym Szpitala Powiatowego 
w Leżajsku, Stowarzyszeniem 
Dobry Dom w Woli Zarczy-
ckiej, Domem Opieki przy 
Zgromadzeniu Sióstr Ducha 
Świętego w Leżajsku.

Praca wolontariuszy w kole 
stwarza każdemu młodemu 
człowiekowi szansę na rozwój 
własnej osobowości oraz po-
siadanych umiejętności. Przy-
czynia się do odkrywania no-
wych talentów, nawiązywania 
znajomości i przyjaźni, uczy też 
pracy. Buduje poczucie sen-
su z faktu pomagania innym 
i daje dużo satysfakcji, a prze-
de wszystkim przyczynia się do 
ciekawego i twórczego spędze-
nia wolnego czasu przez mło-
dych ludzi.

Opiekunowie SKW

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU W ZSL
Od ponad 10 lat w Ze-
spole Szkół Licealnych 
im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku działa Szkolne 
Koło Wolontariatu, którego 
opiekunami są pedagodzy 
szkolni. Z roku na rok licz-
ba wolontariuszy wzrasta, 
a tym samym rosną moż-
liwości niesienia pomocy. 
Obecnie w SKW udziela się 
blisko stu uczniów.

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Nowoczesna infrastruktura 
Nowoczesna baza dydaktyczna jaką dys-

ponuje szkoła sprzyja kształceniu zawodo-
wemu i specjalistycznemu na wysokim pozio-
mie. Dzięki realizacji projektu „Regionalne 
Centrum Transferu Nowoczesnych Tech-
nologii Wytwarzania” w szkole powstało 
11 nowoczesnych pracowni, wyposażonych 
w nowoczesny sprzęt, maszyny, urządzenia 
i oprogramowanie. Kwota inwestycji wyno-
siła 8 400 000 zł. Z kolei realizując projekt 
„Podkarpacie stawia na zawodowców”, wy-
posażono pracownię sieci i urządzeń techni-
ki komputerowej, pracownię aplikacji inter-
netowych, pracownię baz danych, pracownię 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
za kwotę 543 487 złotych. Realizowany obec-
nie projekt „Dobry start w zawodową przy-
szłość” pozwolił na doposażenie sześciu ko-
lejnych pracowni za kwotę 784 587 złotych. 
Ostatnio zakupiono do pracowni mechatro-
niki dwa roboty przemysłowe: UR3 Univer-
sal i Epson T3. 

Kształcenie specjalistyczne 
na potrzeby rynku pracy

Szkoła prowadzi na szeroką skalę współ-
pracę z licznymi pracodawcami z podkarpa-
ckiego rynku pracy np. MTU Areo Engines 
Polska sp z o.o, Borg Warner Jasionka, Toni 
Alutec Sp. z o.o Stalowa Wola, RSTECH-
NOLOGY Adam Rachwał z Gniewczyny 
Trynieckiej, B&P Engineering Przeworsk, 
Browar Leżajsk – Grupa Żywiec, Poltino Le-
żajsk, IDEO Sp. z o.o Rzeszów. Przygotowy-
wane jest porozumienie z firmą Superior In-
dustries Production Poland Sp. z o.o Stalowa 
Wola. Programy nauczania opracowane we 
współpracy z pracownikami zakładów, baza 
dydaktyczna odpowiadająca rzeczywistym 
warunkom pracy, staże, praktyki uczniów 

oraz wizyty nauczycieli w zakładach pracy 
w znaczący sposób podnoszą jakość szkole-
nia zawodowego, zwiększając szanse absol-
wentów na rynku pracy. Od 1 września 2018 
r. szkoła realizuje projekt pod nazwą „Pod-
karpacka Akademia Motoryzacji – Innowa-
cyjne Szkolnictwo Zawodowe”, którego li-
derem jest Wschodni Sojusz Motoryzacyjny 
z siedzibą w Tarnobrzegu, a partnerami są 
wiodące zakłady z branży motoryzacyjnej: 
BorgWarner, Superior Industries, Federal 
Mogul, Kirchhoff, Pilkington.

Międzynarodowa 
wymiana młodzieży

ZST zapewnia uczniom udział w między-
narodowych programach podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych. Obecnie realizuje się 
przedsięwzięcia w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO 
WER) oraz programu międzynarodowej wy-
miany młodzieży współfinansowanego przez 
Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Rozwój umiejętności 
i zainteresowań zawodowych 
W szkole dużą wagę przywiązuje się do 

rozwoju umiejętności zawodowych w ra-
mach istniejących kół zainteresowań, np. 
Szkolnego Koła Automatyka i Mechani-
ka, Kółka Motoryzacyjnego, Kółka Druku 
i Projektowania 3D, Kółka „Grafika i Mul-
timedia”. Umiejętności zawodowe są rozwi-
jane również poprzez realizację projektów 
wspólnie z partnerskimi zakładami pra-
cy np. „Mission in aviation”, „Adventure 
in aviation” (projekty językowe i technicz-
ne realizowane z firmą MTU Aero Engi-
nes). Dzięki temu, uczniowie ZST osiągają 
sukcesy w konkursach i olimpiadach przed-
miotowych, np. w Olimpiadzie Wiedzy Elek-

trycznej i elektronicznej (finał), Olimpiadzie 
Wiedzy Technicznej, Olimpiadzie Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości (finał), kon-
kursach matematycznych („Matematyka 
w technice dla technika” (finał), Podkarpa-
cki Konkurs Matematyczny (finał), Konkurs 
Matematyczny im. prof. Marszała (finał).

Zdobycie przez uczniów 
dodatkowych kwalifikacji 

i umiejętności (uprawnień)
Dzięki realizacji projektów unijnych „Pod-

karpacie stawia na zawodowców”, „Dobry 
start w zawodową przyszłość” 2141 uczniów 
zdobyło dodatkowe kwalifikacje na kursach: 
operatora CNC, operatora wózków widło-
wych, kurs spawacza metodą MAG – 135, 
kurs spawacza metodą TIG – 141, kurs ob-
sługi programu Subiekt, kurs SEP, wizua-
lizacji i animacji 3D, kurs baristy, kurs bar-
mańsko – kelnerski, kurs certyfikowanego 
instalatora systemów fotowoltaicznych, kurs 
programowania w języku C++, kurs Solid 
Edge. Warto podkreślić, iż jednym z kursów, 
w którym obecnie uczestniczy młodzież jest 
kurs przygotowawczy z matematyki na stu-
dia prowadzony we współpracy z Politechni-
ką Rzeszowską. Ponadto, projekty „Podkar-
pacie stawia na zawodowców” i „Dobry start 
w zawodową przyszłość” umożliwiły 981 ucz-
niom odbycie wakacyjnych staży zawodo-
wych u pracodawców. 

Rozwój kompetencji kluczowych 
Spotkania i warsztaty z pracownikami 

działów HR firm współpracujących ze szko-
łą (m.in. BorgWorner, MTU Aero Engines, 
RSTECHNOLOGY), odbywające się w ra-
mach Światowego Tygodnia Przedsiębior-
czości przyczyniają się do rozwoju kompe-
tencji kluczowych. 

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku 

Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku (ZST) kształci uczniów w techni-
kum oraz branżowej szkole I stopnia. Bogata oferta edukacyjna szkoły 
dostosowana jest do potrzeb rynku pracy. Bardzo dobre wyposażenie 
w pomoce dydaktyczne, sprzęt, maszyny pozwalają kształcić na wy-
sokim poziomie, zgodnie z wymaganiami pracodawców. Szkoła przy-
gotowuje uczniów do studiów, do wejścia na rynek pracy m.in. poprzez 
zapoznanie z rzeczywistym środowiskiem pracy w nauczanym zawo-
dzie, praktykom u pracodawców. Rozwija zainteresowania i pasje oraz 
przedsiębiorcze i odpowiedzialne postawy. 

ZST
W LEŻAJSKU

Priorytety szkoły to:

Wszystkie działania podejmowane w Zespole Szkół Technicznych są robione po to, 
aby absolwenci szkoły zdobyli DOBRĄ PRACĘ W DOBRYCH ZAKŁADACH. 

ZST

– tutaj zaczyna się Twoja przyszłość!



KURIER POWIATOWY n nr 3/2019 (172)12

OŚWIATA – Z ŻYCIA SZKÓŁ

Starosta Leżajski 
Marek Śliż

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

9.00-9.30 
Rejestracja uczestników 

9.30-10.00
Otwarcie Konferencji 
– Marek Śliż – Starosta Leżajski, Bożena Garbacka – Dyrek-
tor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. 
Jana Pawła II w Leżajsku 

10.00-10.40 
Intensywna interakcja z dzieckiem autystycz-
nym fundamentem budowania procesu ko-
munikacji 
– dr nauk hum. Katarzyna Patyk-Wieczorek – Prezes Funda-
cji Allot, wykładowca Wyższej Szkoy Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie, terapeuta dzieci z autyzmem w Szkole Podstawo-
wej Specjalnej nr 26 w Lublinie, autorka licznych publikacji 
na temat edukacji i rewalidacji osób z ASD 

10.40-11.15 
Praktyczne aspekty organizacji i realizacji za-
jęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla 
dzieci z autyzmem 

– mgr Małgorzata Ciemborowicz – Nauczyciel w oddziałach 
specjalnych Samorządowego Przedszkola nr 22 w Krakowie. 
Koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia „Wczes-
ne wspomaganie i kształcenie specjalne w przedszkolu” przy 
Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Krakowie, wykładowca Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

11.15-11.45 
Rola treningu umiejetności społecznych w te-
rapii osób z ASD 
– mgr Beata Koczur – Nauczyciel terapeuta w Szkole Pod-
stawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie, wykładowca Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

11.45-12.15 
Autyzm, szkoła i co dalej… czyli problemy do-
rosłych pacjentów ze spektrum autyzmu 
– dr Justyna Kula-Lic – Specjalista kliniczny dzieci i mło-
dzieży, kierownik Poradni dla Osób z Autyzmem Dzieciecym 
w Leżajsku 

12.30 
Dyskusja i zakończenie konferencji 

Dyrektor SOSW w Leżajsku
Bożena Garbacka

Starosta Leżajski oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

AUTYZM 
– RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

która odbędzie się 27 marca 2019 r.
w Muzeum Ziemi Leżajskiej ul. A. Mickiewicza 20 Leżajsk

mają zaszczyt zaprosić na

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 marca 2019 r. (środa)
pod numerem tel. 17 242 02 54 lub 17 242 52 albo mailem sosw@sosw.lezajsk.pl

Wojewódzką Konferencję Naukową
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Panie, które zdecydowały się 
odwiedzić w tym dniu muzeum, 
tuż po przekroczeniu progu pla-
cówki zostały powitane przez ry-
cerzy w pełnym rynsztunku, Sta-
rostę Leżajskiego Marka Śliża, 
Wicestarostę Leżajskiego Lucja-
na Czenczka, Członka Zarządu 
Powiatu Leżajskiego Krzyszto-
fa Trębacza oraz Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Leżajskiego 
Adama Wylazia i otrzymały sym-
boliczną różę.

Rycerski anturaż nie był w tym 
dniu przypadkowy, bowiem 
spotkaniu towarzyszyła wysta-
wa „W rycerskim obozie”, któ-
ra przybliża realia życia codzien-
nego w czasie wyprawy wojennej.

Pokaz walki rycerskiej i wykład 
nawiązujący do wystawy zapre-
zentowali członkowie grupy re-
konstrukcyjnej „SCUTUM” z Sa- 
noka. 

Ostatnim punktem w progra-
mie wydarzenia był występ due-
tu wokalno-akustycznego „Lola 
i Przemo”, tworzonego przez 
Mariolę Nizołek oraz Przemy-
sława Przywarę, laureatów wie-
lu ogólnopolskich i międzynaro-
dowych konkursów. 

W takim dniu nie mogło za-
braknąć również słodkiego po-
częstunku, który został przygoto-
wany i podany przez cukierników 
Cukierni Dębnianka.

NN

Niewiasty i rycerze, czyli Dzień Kobiet
w Powiecie LeżajskimPoemat chwalący urodę i przymioty niewiasty, walka ry-

cerzy o rękę wybranki oraz opowieść o najważniejszych 
wartościach etosu rycerskiego to tylko niektóre z atrak-
cji, jakie czekały na uczestniczki spotkania z okazji Dnia 
Kobiet zorganizowanego 8 marca przez Muzeum Ziemi 
Leżajskiej. Wydarzenie odbywało się pod patronatem 
Starosty Leżajskiego Marka Śliża i Dyrektora MZL Jacka 
Kwiecińskiego. 
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Z „Wrzecionem” związało się 
przez ten czas na stałe wielu au-
torów z różnych stron Polski oraz 
rodacy rozsiani po całym świe-
cie. To oni wypromowali to wy-
darzenie kulturalne, które w tym 
roku mogło świętować tak wspa-
niały jubileusz. Przez te wszyst-
kie lata konkurs dynamicznie się 
rozwijał, ale wciąż nawiązuje do 
swoich korzeni poprzez promo-
wanie twórczości ludowej. Lau-
reatką pierwszej i trzeciej edy-
cji „Wrzeciona” była Stanisława 
Pudełkiewicz z Krzeszowa, która 
swoje inspiracje czerpała z folk-
loru. Niestety, nie było dane jej 
doczekać jubileuszu, ale jej imie-
niem nazwano tegoroczny kon-
kurs. Na spotkaniu laureatów 
nie zabrakło za to przedstawi-
ciela młodego pokolenia Ry-
szarda Mścisza z Jeżowego, zwy-
cięzcy pierwszej nagrody w 2005 
roku, wielokrotnie nagradzane-
go i wyróżnianego „Mistrza Poe-
tyckiego Wrzeciona”. Z konkur-
sem od początku związana jest 
stalowowolska „Sztafeta”, któ-
ra wydawała konkursowe zbio-
ry wierszy. Słowem wstępnym 
tomiki firmował Zbigniew Ja-
nusz, a następnie znany w regio-
nie dziennikarz, publicysta i do-
kumentalista Dionizy Garbacz. 
Od dwóch lat redaktorem pub-
likacji jest Kazimierz Linda, wi-
ceprezes Stowarzyszenia Lite-
rackiego „Witryna” w Stalowej 
Woli, a w organizacji poszczegól-
nych spotkań finałowych poma-
gają Romanowi Kostyrze: Jerzy 
Charysz oraz pracownicy Ośrod-
ka Kultury w Nowej Sarzynie.

Na jubileuszową edycję poe-
tyckiego „Wrzeciona” napłynęło 
249 zestawów wierszy z 12 krajów 
Europy oraz z Kanady i Kazach-
stanu. Oficjalne ogłoszenie wy-
ników odbyło się 28 stycznia br. 
w sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury w Nowej Sarzynie. Uro-
czystość rozpoczęła się toastem 
i dzieleniem się chlebem, któ-

poetyckiego „Wrzeciona”
Jubileusz

rym częstowali starostowie fina-
łowego spotkania Ewa i Ireneusz 
Kuźniarowie. Poetów i zapro-
szonych gości powitali dyrektor 
Ośrodka Kultury Bogusław Rup 
i prezes Stowarzyszenia Folklo-
rystycznego „Majdaniarze” Ro-
man Kostyra. Następnie uho-
norowano laureatów konkursu. 
Pierwsza nagrodę, ufundowaną 
przez Wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie zdobyła Agnieszka 
Bulicz ze stalowowolskiej „Wi-
tryny”. Drugie miejsce przypad-
ło Andrzejowi Ziobrowskiemu 
z Krakowa, a trzecie – Beacie 
Sudoł-Kochan ze Stalowej Woli. 

Doceniono także twórczość 
dwudziestu dwóch innych uczest-
ników, którym przyznano wy-
różnienia i nagrody specjalne. 
Wśród wyróżnionych znalazła się 
mieszkanka gminy Nowa Sarzy-
na Ewa Kazak z Jelnej. 

Z okazji jubileuszu, okolicz-
nościowe mowy wygłosili Anna 
Gajda z Jarosławia będąca z kon-
kursem od jego początku, laure-
atka kilku jego edycji i zdobyw-
czyni tytułu „Mistrza Poetyckiego 
Wrzeciona” oraz ubiegłoroczny 
zwycięzca Józef Cupak. Z gratu-
lacjami, okolicznościowymi sta-
tuetkami i upominkami przybyli 
także przedstawiciele senator Ja-
niny Sagatowskiej, władz samo-
rządowych oraz instytucji kultu-
ry.

Na zakończenie odbył się tra-
dycyjnie konkurs jednego wier-
sza, w którym rozstrzygało jury 
składające się z laureatów tego-
rocznego i poprzednich edycji 
„Wrzeciona”. Zwyciężyła w nim 
Jadwiga Kupiszewska z Rzeszo-
wa, druga była Anna Piliszew-
ska z Wieliczki, a trzecia nagroda 
trafiła do Marka Szczerbińskie-
go z Krakowa. Spotkanie uświet-
niły występy muzyczne kapel lu-
dowych „Sarzynioki” z Sarzyny 
oraz „Graboszczanie” z Grabow-
nicy Starzeńskiej, co podkreśli-
ło ludowy rodowód poetyckiego 
„Wrzeciona”. 

Sponsorami imprezy byli: Mia-
sto i Gmina Nowa Sarzyna, Po-
wiat Leżajski, Wojewódzki Dom 

Kultury w Rzeszowie, SL „Witry-
na”, Miasto Stalowa Wola, Nad-
sański Bank Spółdzielczy – Od-
dział w Nowej Sarzynie, Ośrodek 
Kultury oraz Miejska i Gminna 

Biblioteka Publiczna w Nowej 
Sarzynie i Senator RP Janina Sa-
gatowska.

Piotr Sowa 

Gdy 25 lat temu Roman Ko-
styra, Zbigniew Janusz i śp. 
Marian Reczek powoływali 
do życia ludowy konkurs 
poetycki o zasięgu regional-
nym, z pewnością nie spo-
dziewali się, że w przeciągu 
zaledwie kilku lat rozrośnie 
się on do statusu między-
narodowego. 

fot. J. Zybura
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Muzeum Ziemi Leżajskiej za-
prasza na nową wystawę czasową 
pt. „W rycerskim obozie”, która 
prezentuje średniowieczny obóz 
rycerski i życie obozowe w cza-
sie wyprawy wojennej. Główną 
częścią wystawy jest postać króla 
prezentowana obok jego namio-
tu wraz z wyposażeniem. Oprócz 
władcy można zobaczyć skrybę, 
zbrojnego, kucharza, ciurę obo-
zowego czy pokojowca – wszyst-
kich odzianych w stroje z epoki 
z charakterystycznymi dla każdej 
postaci atrybutami.

Na wystawie prezentowane 
są także: namioty mieszkalne 
i gospodarcza, sprzęt obozowy, 
przedmioty codziennego użytku, 
średniowieczne meble, uzbroje-
nie, akcesoria kuchenne, repliki 
ubrań cywilnych i bojowych.

 Wystawa „W rycerskim obo-
zie” przygotowana została przez 
firmę SPES Medieval Market 
z Torunia we współpracy z Mu-
zeum Bitwy pod Grunwaldem 
w Stębarku. Przedstawia życie 
w średniowiecznym obozie ry-
cerskim po bitwie i nawiązuje do 
Wielkiej Wojny Polski i Litwy 
z Zakonem Krzyżackim 1409 – 
1411. Ekspozycję przygotowano 
w oparciu o średniowieczne źród-
ła materialne, a także ikonografię 
i historiografię z „Kroniką kon-
fliktu Władysława króla polskie-
go Władysława Jagiełły z Krzyża-
kami w roku pańskim 1410”.
Wystawa będzie czynna 

do 7 czerwca 2019 r.
Muzeum zaprasza do zwiedza-

nia indywidualnego oraz grupy 
zorganizowane np. szkoły, przed-
szkola.

MZL

W RYCERSKIM OBOZIE 
nowa wystawa w leżajskum muzeum

Wspólne śpiewanie w Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej stało się już tradycją. Do corocznego har-
monogramu, oprócz śpiewu kolęd i pieśni pa-
triotycznych, wpisało się również tradycyjne 
biesiadne karaoke. 

24 lutego br. w związku z kończącym się kar-
nawałem w Muzeum zorganizowane zostało 
wspólne śpiewanie o charakterze biesiadnym. 
Wydarzenie miało formę karaoke. Uczestni-
kom wydarzeni akompaniował Zdzisław Zawil-
ski. Śpiew i wesoła atmosfera, udzieliła się czę-
ści biesiadników i poderwała ich do tańca.

 MZL

Tradycyjne śpiewy biesiadne w Muzeum Ziemi Leżajskiej
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Konkurs przebiega w czte-
rech etapach i w dwóch katego-
riach wiekowych klasy 1-4 i klasy 
5-8. Etap pierwszy, szkolno-bi-
blioteczny, trwał od 6 listopa-
da 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. 
Jego finałem było wyłonienie 
do II etapu powiatowego druży-
ny składającej się z maksymalnie 
trzech zawodników z każdej ka-
tegorii. 

Udział w tym ogólnopolskim 
projekcie wzięli uczniowie z Ze-
społu Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym: Julia 
Obajtek, Maksymilian Szklanny, 
Weronika Brzyska oraz Aleksan-
dra Majkut, Karolina Rejman, 
Dominika Lizak pod opieką 
Małgorzaty Majki oraz z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

Wielka Liga Czytelników 
w powiecie leżajskim
W czwartek 28 lutego br., w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Filii 
w Leżajsku odbył się II Etap IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” 
na szczeblu powiatowym. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania wolnego czasu oraz 
budzenie wrażliwości na piękne słowo i nastrój utworu.

się bawili, zdobywając sprawno-
ści poprzez czytanie proponowa-
nych przez organizatorów, czy-
li Stowarzyszenie „Wielka Liga” 
książek (należało ich zdobyć mi-
nimum 6), ale dodatkowo zdo-
bywali wiedzę i ćwiczyli umiejęt-
ność czytania ze zrozumieniem 
podczas rozwiązywania przygo-
towanych do tych książek testów. 

Etap powiatowy przeprowa-
dzony w PBW w Rzeszowie Fi-
lię w Leżajsku wyłonił druży-
ny do półfinału wojewódzkiego, 
a są nimi: w kategorii klas 1-4 – 
uczniowie z Zespołu Szkół im. 
prof. Franciszka Leji w Grodzi-
sku Górnym, w kategorii klas 5-8 
– uczniowie z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 1 w Leżaj-
sku. Zwycięskim drużynom gra-
tulujemy i życzymy finału w IV 
etapie ogólnopolskim, 10 maja 
2019 r. w Katowicach.

Koordynator powiatowy
Anna Majkut

w Leżajsku: Mikołaj Cholewiak, 
Dagmara Skoczyńska i Julia 
Wróbel oraz Aleksandra Sando-
mierska, Paulina Hejda i Izabela 
Konior pod opieką Marii Ostol-
skiej. 

Wisława Szymborska mówi-
ła że „Czytanie książek to naj-
piękniejsza zabawa, jaką so-
bie ludzkość wymyśliła”. Zadość 
czyniąc temu twierdzeniu uczest-
nicy konkursu nie tylko świetnie 

POWIATOWY REGAŁ KSIĄŻKOWY POLECA
TO JA BYŁEM VERMEEREM, 
FRANK WYNNE

Gdyby wśród kilkuset tysięcy książek wy-
dawanych rocznie w Europie wskazać te, 
które warto postawić na tzw. wyższej półce, 
to ich liczba nie byłaby już tak imponująca. 
Dziś książkę może wydać każdy, co przekła-
da się na jakość jej treści, która niestety zbyt 
często woła o pomstę do nieba i naraża czy-
telnika na ciężki uszczerbek percepcyjny. Na 
szczęście wciąż jeszcze zdarzają się takie po-
zycje, które przywracają wiarę w to, że praw-
dziwa literatura jeszcze nie zginęła. I taką 
właśnie perełką jest powieść To ja byłem Ver-
meerem autorstwa brytyjskiego dziennikarza 
Frana Wynna. W ubiegłym roku ukazało się 
w Polsce już piąte wydanie książki, co świad-
czy o tym, że wciąż mamy zapotrzebowanie 
na dobrą literaturę.

To ja byłem Vermeerem jest zbeletryzowaną 
biografią genialnego fałszerza Hana van Me-
geerena, którego w 1945 roku aresztowano 
za sprzedaż obrazu Johannesa Vermeera van 
Delft, marszałkowi III Rzeszy Hermanowi 
Göringowi. Było to równoznaczne ze zdradą 
narodową, która karana była wówczas śmier-
cią. Jednak tragizm położenia van Megeere-
na było o wiele bardziej skomplikowany niż 
mogłoby się wydawać, ponieważ sprzedany 
obraz był doskonałym falsyfikatem, do czego 
van Megeeren nie mógł się przyznać. Docie-
ranie do odpowiedzi na pytanie czy w koń-
cu to zrobił gwarantuje czytelniczą ucztę. Ta 

nieprawdopodobna, a jednak prawdziwa hi-
storia życia człowieka, który minął się z cza-
sem i powołaniem to również gotowy scena-
riusz na film. 

Utalentowany, ale niedoceniony malarz 
osiąga mistrzostwo w fałszowaniu najsłyn-
niejszych dzieł sztuki, wodząc za nos tych, 
którzy wyśmiali niegdyś jego sztukę jako zbyt 
staroświecką. Czy można uknuć lepszy plan 
zemsty? Nietrudno sobie wyobrazić również 
to, co czuł van Megeeren, kiedy już jako mar-
szand-milioner oglądał sfałszowane przez 
siebie obrazy wiszące obok prawdziwych 
„Rembrandtów” i „Vermeerów”.

Poza historią van Megeerena, autor wy-
śmienicie portretuje hermetyczny świat ar-
tystów, historyków oraz krytyków sztuki, 
nasączony zawiścią, pychą i zachłannością. 
Rzetelności, z jaką Wynne opisuje ów świat, 
może mu pozazdrościć niejeden doświadczo-
ny pisarz. W końcu autor jest dziennikarzem, 
a każdy szanujący się dziennikarz zanim za-
siada do pisania, robi porządny research. 
Jednak nie każdy dziennikarz posiada ta-
lent ubierania tego, o czym chce pisać w ję-
zyk, dzięki któremu czytelnik ma szansę za-
smakować prawdziwej sztuki słowa. Pozycja 
wciągająca, trzymająca w napięciu jak dobry 
kryminał, ale podana w sosie, którego smak 
czuje się jeszcze długo po lekturze. 

NN

Pozycję posiada  
w swoim księgozbiorze 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kuryłówce.
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W ciągu 10 dni rozegrano pięć wojewódzkich turniejów 
tenisa stołowego i w każdym zawodnicy Arki Łętownia 
stawali na podium:
n	 31 stycznia w Nowej Sarzynie w finale wojewódzkim Licealiady 

wśród chłopców 1 miejsce zajęła drużyna leżajskiego Zespołu 
Szkół Technicznych w całości oparta na zawodnikach Arki (Łu-
kasz Madej, Michał Klocek, Łukasz Flis),

n	 2 lutego w Nowej Sarzynie w III Grand Prix Podkarpacia młodzi-
ków 3 miejsce wywalczyła Kamila Bochenek,

n	 3 lutego w Stalowej Woli w III Grand Prix Podkarpacia juniorów 
2 miejsce zajął Krystian Kołodziej,

n	 7 lutego w Nowej Sarzynie w finale wojewódzkim Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej 2 miejsce wywalczyła drużyna chłopców ze Szko-
ły Podstawowej w Wólce Łętowskiej (Krystian Kołodziej, Marcin 
Doktor, Jakub Sałęga),

n	 9 lutego w Nowej Sarzynie w III Grand Prix Podkarpacia kadetów 
3 miejsce zajął Marcin Doktor.

Drużyny szkolne ZST Leżajsk i SP Wólka Łętowska tak wysokimi 
lokatami wywalczyły sobie prawo gry w zawodach centralnych, które 
odbędą się pod koniec maja w Drzonkowie (Zielona Góra).

Przy okazji warto zauważyć, że hala Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Nowej Sarzynie staje się główną areną rozgrywek wo-
jewódzkich w tenisie stołowym organizowanych przez Podkarpacki 
Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz przez Podkarpacki Wo-
jewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

Jan Sum

Tenisiści stołowi Arki 
pięciokrotnie na podium

Mistrzostwa Polski 
w Kolarstwie 
Przełajowym

Brygida po spóźnionym starcie 
powoli odrobiła stratę do rywalek 
i na dwie rundy do końca wyszła 
na prowadzenie. Uskrzydlona 
tym awansem zwiększyła przewa-
gę nad pozostałymi zawodnicz-
kami i niezagrożona wjechała na 
metę po złoty medal o 40 sekund 
szybciej niż kolejna zawodniczka.

Malwina odrobiła mistrzowską 
lekcję i zdeklasowała pozosta-
łe rywalki 1,40 sek. przewagi nad 
drugą zawodniczką.

Bardzo dobre wrażenie pozo-
stawiła po sobie Kinga Kalemb-
kiewicz zdobywając srebrny me-
dal, przegrywając tylko o około 
30 sek. z wielokrotną Mistrzynią 
Polski i uczestniczką Mistrzostw 
Świata z kolarstwa górskie-
go MTB. Kinga bardzo mądrze 
i konsekwentnie przechodziła 
mijając kolejne rywalki, mimo że 
nie miała najlepszego startu i zo-
stała trochę z tyłu. Brązowy me-
dal przypadł młodej zawodniczce 

Joannie Muskus. Natomiast Bo-
rys Kluczkowski zajął 6 miejsce.

Natalia Muskus zajęła nieco 
gorsze 8 miejsce w kategorii ju-
niorka młodsza. Wojtek Kusiak 
uplasował się na 20 pozycji w ka-
tegorii junior młodszy.

Mistrzostwami Polski zakoń-
czono sezon przełajowy 2018/ 
2019. Jak dotąd najlepszy od 25 
lat. 

Nie byłoby tych sukcesów gdy-
by nie sponsorzy, którzy poma-

gają klubowi na różne sposoby, 
w związku z czym Zarząd składa 
serdecznie podziękowania: Gmi-
nie Leżajsk, Powiatowi Leżaj-
skiemu, Zakładowi Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego w Leżaj-
sku, Zakładom Mięsnym „Smak-
-Górno” oraz Elektrociepłowni 
Polenergia Nowa Sarzyna.

Prezes KLKS „Azalia”
Stanisław Zygmunt

Od 12 do 13 stycznia br. w Strzelcach 
Krajeńskich odbywały Mistrzostwa Pol-
ski w Kolarstwie Przełajowym, podczas 
których Brygida Piersiak zdobyła tytuł 
Mistrzyni Polski w kolarstwie przeła-
jowym w kategorii juniorka. Jej klubo-
wa koleżanka Malwina Mul została 
Mistrzynią Polski w kategorii juniorka 
młodsza, a Kinga Kalembkiewicz – Wi-
cemistrzynią Polski w kategorii Orliczka 
do 23 lat. To największy sukces od 25 
lat w kolarstwie przełajowym.



KURIER POWIATOWY n nr 3/2019 (172)20

SPORT

W imieniu organizatorów 
LKS Brzyska Wola i Wójta Gmi-
ny Kuryłówka wszystkich zebra-
nych powitał prezes LKS Brzyska 
Wola Janusz Kuszpa, a uroczy-
stego otwarcia dokonali dyrek-
tor szkoły Elżbieta Śliż i sołtys 
wsi Piotr Socha dziękując za tak 
liczny udział gości, zawodników 
i kibiców w Turnieju oraz życząc 
wszystkim wielu mocnych wra-
żeń ze sportowej rywalizacji z za-
chowaniem zasad fair play. 

 Rozgrywki siatkarskie odby-
wały się przy udziale licznie zgro-
madzonych gości: Wójta Gminy 
Kuryłówka Agnieszki Wyszyń-
skiej, Posła na Sejm RP Jerzego 
Paula, redaktora Radia Centrum 
Marka Grzesika, sołtysa sołe-
ctwa Brzyska Wola Piotra So-
chy, dyrektor szkoły w Brzyskiej 
Woli Elżbiety Śliż, radnych wsi 
Brzyska Wola Arkadiusza Haci 
i Arkadiusza Piotrowskiego oraz 
sponsorów: Wiesława Bagniaka, 
Tadeusza Kyci, Tomasza Baja, 
Janiny Piskor z rodziną.

Rywalizacja była bardzo zacię-
ta, a drużyny prezentowały bar-
dzo wysoki poziom, co spowo-
dowało, że Turniej trwał ponad 
7 godzin. Każdy mógł napić się 

gorącej kawy i herbaty. Zawod-
nicy mogli dodatkowo posilić 
się pysznym gorącym posiłkiem 
ufundowanym przez Gospodę 
u Więcławów.

Po ciężkiej, długiej, niezwykle 
zaciętej i wyrównanej walce IV 
miejsce wywalczył PODMUCH 
Wola Zarczycka, III miejsce 
przypadło drużynie Old Boys 
Brzyska Wola, II miejsce zajęła 
drużyna Auto – Bajex Stare Mia-
sto, a Puchar Wójta Gminy Ku-
ryłówka odebrała drużyna E&D 
GSM z Leżajska. 

 Ponadto minutą ciszy uczczo-
no pamięć dwóch wspaniałych 
sportowców Witolda Wawrzaka 
i Ryszarda Piskora. 

Organizatorzy Turnieju: LKS 
Brzyska Wola i Gmina Kuryłów-
ka składają serdecznie podzięko-
wania wszystkim gościom, spon-
sorom, zawodnikom, kibicom, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Brzyskiej Woli Elżbiecie Śliż 
za nieodpłatne udostępnienie 
szkoły i sali gimnastycznej oraz 
tym wszystkim, którzy w choć-
by najmniejszy sposób przyczy-
nili się do wsparcia organizacji 
przedsięwzięcia.

 LKS Brzyska Wola

X Turniej Piłki Siatkowej 
pamięci Witolda Wawrzaka i Ryszarda Piskora

W niedzielę, 17 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Brzyskiej Woli odbył się jubileuszowy dzie-
siąty Turniej Piłki Siatkowej pamięci Witolda Wawrzaka 
i Ryszarda Piskora o puchar Wójta Gminy Kuryłówka 
pod patronatem Posła na Sejm RP Jerzego Paula.

W Turnieju wzięło udział 8 drużyn z powiatu leżajskiego:
 Y Old Boys – Brzyska Wola w składzie: Deryło Andrzej, Deryło Marcin, Ware-
nica Damian, Leniart Mariusz, Leniart Stanisław, Masełek Piotr, Staroń Mar-
cin i Śliwa Włodzimierz.

 Y Progres Team w składzie: Kamiński Mikołaj, Klimek Eryk, Miś Krystian, 
Ożóg Mateusz, Kotula Patryk i Bździuch Mateusz.

 Y E&D GSM Leżajsk w składzie: Kiełboń Waldemar, Kucharski Maciej, Kura-
siewicz Tomasz, Król Jacek, Mieleszko Dawid, Siuzdak Paweł, Rzeźnik Arka-
diusz i Szczyrba Robert. 

 Y Wczorajsi Brzyska Wola w składzie: Borek Paweł, Fusiarz Rafał, Mazur 
Konrad, Karczmarczyk Danel, Przytuła Daniel, Czerniecki Tomasz i Śliwa 
Paweł. 

 Y PODMUCH Wola Zarczycka w składzie: Bogdan Wojciech, Flis Jakub, Bur-
da Filip, Jakubowski Andrzej, Łoin Tomasz, Piróg Marcin i Tudryn Tomasz. 

 Y Old Boys Sarzyna w składzie: Hander Leszek, Walawski Przemysław, Wiś-
niowski Paweł, Opiat Kamil, Tupaj Łukasz i Zygmunt Jerzy. 

 Y Auto – Bajex Stare Miasto w składzie: Baj Maciej, Tworek Mateusz, Droż-
dżal Rafał, Leniart Krystian, Jeż Bogusław, Mendyk Robert, Jeż Wojciech 
i Matuszko Krzysztof. 

 Y Kuryłówka – w składzie: Ćwikła Andrzej, Faluszczak Leszek, Leja Grzegorz, 
Kowal Mateusz, Majdan Jan, Połeć Leszek i Kloc Tomasz.

Mecz o III miejsce
OLD BOYS - Brzyska Wola – PODMUCH Wola Zarczycka: 2:0

Finał
Auto-Bajex Stare Miasto – E&D GSM Leżajsk: 0:2

Nagrody indywidualne:
Dla najlepszego atakującego: Damian Warenica (Old Boys Brzyska Wola)
Dla najlepszego zawodnika: Robert Szczyrba (E&D GSM Leżajsk)
Dla najlepszego przyjmującego: Filip Burda (PODMUCH Wola Zarczycka)
Dla najlepszego rozgrywającego: Dawid Mieleszko (E&D GSM Leżajsk)
Nagroda Fair Play: Wojciecha Jeż (Auto – Bajex Stare Miasto)

Fot. Leszek Połeć

Patronat medialny nad turniejem sprawowali: Radio Centrum, Extra Podkarpacie, Podkarpackisport.pl, www.kurylowka.pl
Sponsorzy: Gmina Kuryłówka, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Biuro Posła na Sejm RP Jerzego Paula, Firma ELINSBUD – Wiesław Bagniak, BS Auto 
– Bajex Stare Miasto, Gospoda u Więcławów Andrzej Więcław Leżajsk, Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa METEOR Tadeusz Kyć, Centrum Moto-
zbyt Marek Żurek Leżajsk, Move 360 Fabryka Reklamy Leżajsk, sklep sportowy MAAWsport Leżajsk, Biuro Rachunkowe „Ares” s.c. Jan Deryło, Stanisław 
Siuzdak.

Wyniki:
Grupa I

1. E&D GSM Leżajsk  ......................9 pkt 6-0
2. PODMUCH Wola Zarczycka  ...6 pkt 4-2
3. Progres Team  ..............................3 pkt 2-4
4. Wczorajsi Brzyska Wola  ..........0 pkt 0-6

Grupa II
1. Auto-Bajex Stare Miasto  ........6 pkt 6-3
2. Old Boys Brzyska Wola  ...........6 pkt 5-3
3. GOK Kuryłówka  ..........................4 pkt 4-5
4. Old Boys Sarzyna  ......................2 pkt 2-6
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POWIAT KALENDARZ IMPREZ
I M P R E Z Y  K U L T U R A L N E  –  k w i e c i e ń

I M P R E Z Y  S P O R T O W E  –  k w i e c i e ń
eliminacje do mistrzostw polski 

w ramach Xiii punktowanego wyścigu kolarskiego 
w kolarstwie górskim o puchar ziemi leżajskiej 

i starosty leżajskiego
Termin: 14 kwietnia 
Miejsce: Tarnogóra /Las Kopecki/ 
Organizator: Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Azalia” w Brzózie 
Królewskiej 
Opis: Zawody rozegrane zostaną w 9 kategoriach wiekowych wśród 
kobiet i mężczyzn od żaka do juniora. W zawodach weźmie udział 
około 150 zawdników i zawodniczek z całego kraju na czele z meda-
listami Mistrzostw Polski.

warsztaty wielkanocne, warsztaty wykonywania 
tradycyjnych palm i oBchody niedzieli palmowej

Termin: 8-14 kwietnia
Miejsce: Biedaczów, Brzóza 
Królewska, Dębno, Chałup-
ki Dębniańskie, Giedlarowa, 
Maleniska, Wierzawice, Rzu-
chów i Piskorowice
Organizatorzy: poszczególne 
ośrodki kultury 
Opis: Warsztaty wielkanoc-
ne z wykorzystaniem różnych 
technik, wykonywanie tradycyjnych palm wielkanocnych i udział 
w procesjach z palmami.

targi rĘkodzieŁa ludowego i artystycznego
Termin: 7 kwietnia
Miejsce: MOSiR w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

kino na antresoli
Termin: 9 kwietnia (każdy drugi wtorek miesiąca godz.19.00) 
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (Filia Biblioteki 
Publicznej) 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Zapraszamy na filmy autorskie (reżyserskie), kino alternatyw-
ne z różnych okresów czasowych.

kiermasz wielkanocny

Termin: 10-11 kwietnia
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul Mickiewicza 65 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Rękodzielnicy z powiatu leżajskiego zapraszają na tradycyj-
ny już kiermasz wielkanocny. Produkty oferowane na kiermaszu to: 
świąteczne stroiki, koszyki, palmy, świeczki, pisanki, biżuteria, obru-
sy, serwetki ręcznie haftowane, plecionki, wyroby z masy solnej, 
mąki, siana, drewna oraz inne wyroby regionalne. 

Bezpiecznie i z humorem – „murem za seniorem”
Termin: 11 kwietnia
Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

spotkania dyskusyjnego kluBu ksiĄżki
Termin: 17 kwietnia, w godzinach 16.30-18.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: DKK to klub dla wszystkich, którzy lubią czytać i chcą dzielić 
się wrażeniami z lektury z innymi czytelnikami.

oBrzĘdy wielkanocne – kuryŁowskie zwyczaje
Termin: 21-22 kwietnia 
Miejsce: Kuryłówka, Kulno, Kolonia Polska, Brzyska Wola, Dąbro-
wica
Organizator: GOK w Kuryłówce oraz poszczególne parafie
Opis: Turki są nieodłącznym elementem obchodów Świąt Wielka-
nocnych. W wielu miejscowościach naszego regionu jest zwyczaj sta-
wiania straży grobowych przy symbolicznym grobie Chrystusa. Ta 
honorowa i zaszczytna służba szybko wrosła w polską tradycję. Aby 
się o tym przekonać wystarczy w tym czasie odwiedzić kościoły w Dą-
browicy, Brzyskiej Woli, Kolonii Polskiej, Kulnie, Kuryłówce, gdzie 
Turki nieprzerwanie pełnią wartę przy Grobie Chrystusa pielęgnu-
jąc tę piękną polską tradycję, natomiast w Wielkanocny Poniedzia-
łek prezentują musztrę paradną. Trzeba przyznać, że nie jest to zwy-
czaj tylko podkarpacki, ponieważ Straże Grobu Pańskiego występują 
w różnorakiej formie w całej Polsce.

kwietniowe harce teatralne 
– powiatowy przeglĄd teatrów dzieciĘcych

Termin: 25 kwietnia
Miejsce: GOK w Giedla-
rowej
Organizator: GOK w Gie- 
dlarowej
Opis: Przegląd dziecię-
cej amatorskiej twórczo-
ści teatralnej.

gieŁda staroci
Termin: 27 kwietnia w godzinach 8.00-12.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Wszyscy fascynaci staroci i kolekcjonerzy, a także i ci którzy 
po prostu chcą kupić coś starego, niepowtarzalnego i ładnego zara-
zem, będą mieli znów okazję do zakupów. Wszystko za sprawą gieł-
dy staroci.
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Podróż 69
To już czwarty dzień naszej 

podróży Fiatem 126p wzdłuż 
granic Polski. Zadziwiająco szyb-
ko wjeżdżamy do stolicy Pomo-
rza, pędząc dwupasmową dro-
gą w strugach ulewnego deszczu. 
Wpatrując się w miniaturową 
szybę zalewaną strugami wody, 
czuję się jak facet z mocną wadą 
wzroku, szukający ostrych kontu-
rów czegokolwiek. Przez ułamek 
sekundy po zgrzytliwym ruchu 
wycieraczek łapię ostrość, ale po 
chwili ponownie ją tracę. A w ra-
diowej Trójce chyba relacjonują 
naszą wyprawę, bo z głośników 
docierają chrypliwe dźwięki „Ri-
ders on the storm” zespołu The 
Doors. Słuchając mojego ulubio-
nego kawałka dociskam mocniej 
pedał gazu, co nie ma większe-
go przełożenia na prędkość, ale 
przynajmniej moje ego rośnie. 

Dojeżdżamy do Gdańska. Za-
czyna się przejaśniać, co nie-
zmiernie nas cieszy. Jeszcze kil-
ka manewrów i o dziwo, szybko 
znajdujemy miejsce parkingowe, 
tuż przy zabytkowym centrum 
miasta. 

Widząc na sobie wzrok prze-
chodniów – niczym jeźdźcy bu-
rzy, wysiadamy z dumą z naszych 
czerwonych „wozów bojowych”. 

Wchodzimy na Długi Targ 
– tuż przy Ratuszu, który wraz 
z ulicą Długą, tworzą Trakt Kró-
lewski. To najbardziej reprezen-
tacyjne i najpiękniejsze ulice tego 
historycznego miasta. Przebie-

Fiatem 126p 
wzdłuż granic Polski

cz.5

gają one prostopadle do rzeki 
Motławy. Ulica Długa rozpoczy-
na się Złotą Bramą i kończy za-
raz za Długim Targiem – Zieloną 
Bramą. W XIII wieku był to trakt 
kupiecki. Od początku swych 
dziejów ulice te stanowiły miej-
sce zamieszkania dla najzamoż-
niejszych Gdańszczan – kupców 
i osób pełniących wysokie urzędy. 
Właśnie w tej części Gdańska wy-
najmowane były obszerne lokale 
dla polskich królów. Długi Targ 
stanowił jednocześnie miejsce 
straceń dla heretyków, czarownic 
czy złoczyńców. Jednakże tylko 
w przypadku, gdy byli oni prawo-
witymi obywatelami bądź pocho-
dzili z rodu szlacheckiego. Pozo-
stałe osoby tracone były na Górze 
Szubienicznej lub w Katowni.

Przechadzając się po Gdań-
sku, nie sposób ominąć wido-
ku z zielonego mostu, z którego 
rozpościera się wspaniała pano-
rama na długie pobrzeże, gdzie 
wznoszą się zamożne kamienice 
i symbol miasta – Gdański Żu-
raw, dumnie odbijając się w spo-
kojnych wodach Motławy.

Kilka przecznic dalej znajduje 
się największa w Polsce i najwięk-
sza w Europie świątynia wybudo-

wana z cegły – Bazylika Mariacka 
zwana często „Koroną Gdańska”. 
Jej potężne mury i wieże wznoszą 
się wysoko nad dachami miasta. 
Zadzieramy głowę do góry, by 
po chwili trącani przez przechod-
niów wrócić wzrokiem na zie-
mię. Idziemy dalej. Trochę bez 
ładu i składu włóczymy się prze-
pięknymi uliczkami, okraszonymi 
niezliczoną ilością dekoracyjnych 
motywów, zamożnych kupieckich 
kamienic. Na dłużej przystajemy 
przy ulicznych artystach zabawia-
jących turystów. Czas jednak wy-
ruszyć w dalszą drogę.

Plaża, molo i Monciak. Może 
jeszcze krzywy domek. I już 
wszyscy wiemy, gdzie jesteśmy. 
Już samo słowo Sopot przywo-
dzi na myśl wakacyjną atmosfe-
rę. Na początek molo. To jeden 
z najpopularniejszych polskich 
obiektów rekreacyjno-imprezo-
wych, wizytówka kurortu. Tu-
taj, niczym w sanatorium, każdy 
zwalnia kroku. Tutaj wypada być. 
A fotka z molo, to kwintesencja 
pobytu nad Bałtykiem. To jest to 
„coś” w rodzinnym albumie.

Molo składa się z 2 części: 
drewnianej i lądowej. Część lą-
dowa to plac, na którym znaj-

dują się: przepiękna zabytko-
wa fontanna, latarnia morska 
z punktem widokowym, musz-
la koncertowa, punkty gastrono-
miczne oraz dużo zieleni. Część 
drewniana (spacerowa) obejmu-
je, oprócz głównego pomostu: 
pokłady dolne oraz pokład bocz-
ny, które umożliwiają przybija-
nie statków pasażerskich. Molo 
ma pond pół kilometra długości, 
a stężenie jodu w miejscach naj-
dalej wysuniętych w morze jest 
dwukrotnie większe niż na lą-
dzie.

Jak Sopot to Monciak, czy-
li ulica Bohaterów Monte Cas-
sino. To chyba obok Krupówek, 
najsłynniejszy deptak w Polsce. 
O każdej porze roku przyciąga 
tłumy turystów. Kto by pomy-
ślał, że na początku XVII w. po-
pularny teraz Monciak, był grun-
tową drogą łączącą Górny Sopot 
z chatami rybackimi na wybrze-
żu. Jeszcze lody, krzywy domek 
i jedziemy dalej. Cel: najdalej na 
północ wysunięty punkt Polski. 
Po drodze spotykamy się z wie-
loma gestami sympatii. Wyciąg-
nięty kciuk, stał się symbolem 
naszej wyprawy. O dziwo, nasze 
Maluchy, nie przeszkadzają ni-Gdańsk – widok z Zielonego mostu.

Sopockie molo

Bałtyk – kolejny cel naszej podróży został osiagnięty
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tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

You Tube – niezwykly swiat 

komu na drodze, a dźwięk klak-
sonu to aprobata naszego pomy-
słu. Kto by pomyślał, że jeszcze 
20 lat temu Maluch był najzwy-
klejszym samochodem do co-
dziennej jazdy, z jednej strony 
nielubianym za ciasnotę i awa-
ryjność, z drugiej – docenianym 
z rozsądku jako najtańszy spo-
sób na własny samochód. W cią-
gu tych 20 lat wszystko zdążyło 
wykonać nie jeden, a dwa pełne 
obroty: najpierw polscy kierowcy 
ostatecznie odwrócili się od Ma-
lucha, przypisując mu wszelkie 
złe cechy. Kilka lat temu nastą-
pił jego renesans jako najtańsze-
go z młodych klasyków. 

Wieczorem po brukowanej 
drodze, wprawiającej nasze Ma-
luchy w złowrogie wibracje, do-
jeżdżamy do Jastrzębiej Góry. 
Bez większego problemu znajdu-
jemy nocleg w prywatnych kwa-
terach. Z nami 1356 km.

Ponoć noc w pozycji horyzon-
talnej, bez względu na warunki 
poprawia humor. Pogoda rów-
nież zapowiada się lepiej. Tylko 
nasze auto chciało dłużej odpo-
cząć. Rozrusznik próbuje prze-
łamać opór mechanicznej mate-
rii, niestety, z miernym skutkiem. 
Dopiero moc ludzkich mięśni 
gwałtownie wyrywa go z nocnego 
letargu. Ruszamy, wkręcając sil-
nik na obroty.

Po kilku kilometrach zatrzy-
mujemy się w centrum Jastrzę-
biej Góry, tuż przy obelisku 
zwanym „Gwiazdą północy” wy-
znaczającym najdalej na północ 
wysunięty punkt Polski. Z satys-
fakcją możemy powiedzieć, że 
kolejny cel naszej podróży został 
osiągnięty. Faktycznie, punkt ten 
jest kilka metrów dalej, na plaży, 
ale kto ma ochotę schodzić na dół 
stromego klifu? Kilka zdjęć, kilka 
sekund filmu i kolejna atrakcja – 

Przylądek Rozewie i najdalej na 
północ wysunięta latarnia mor-
ska z charakterystyczną, czerwo-
no-białą wieżą. Przez polskich że-
glarzy przylądek nazywany jest 
złośliwie „Hornem ubogich”. 
Rozewie objęte jest ochroną 
w postaci rezerwatu przyrody 
„Przylądek Rozewie”. Ochronie pod- 
legają tu resztki lasów bukowych, 
na wysokim brzegu klifowym 
z okazami ponad dwustuletnich 
buków, o obwodzie pnia docho-
dzącym do 3 m. 

Tutaj postanawiamy jednak 
zejść stromą ścieżką nad morze. 
Ostrożnie stawiając każdy krok, 
na gliniastym, śliskim podłożu. 
Przytrzymując się gałęzi i drew-
nianych barierek docieramy 
do celu. Nabieramy powietrza 
w płuca. Jesteśmy nad morzem! 
Jeszcze kilka dni temu wydawało 
się to nierealne. Dwudziestolet-
nim Maluchem przejechać przez 
całą Polskę?

Nasyciwszy się przestrzenią, 
znowu siadamy do naszego pu-
dełka i ruszamy wzdłuż wybrzeża 
– na zachód. 

Opuszczamy Pomorze Wschod-
nie obejmujące swym zasięgiem 
nadmorskie miasta i miejscowo-
ści, od Krynicy Morskiej do Łeby. 
Jak piszą przewodniki, znajdują 
się tu różne typy krajobrazów: wy-
brzeża klifowe, wybrzeża nizinne 
z wałem wydm i piaszczyste mie-
rzeje. Jest to bardzo atrakcyjny 
teren na spędzenie wakacji. Nie 
brakuje tu świeżego powietrza, 
pięknych kompleksów leśnych, 
szerokich plaż oraz czystej wody. 
Zabrzmiało to strasznie naukowo, 
ale przyznać trzeba, że są to atrak-
cyjne krajobrazowo tereny.

O hamulcach w Maluchu, 
można napisać spory tom. To 
drażliwy temat. Do skutecznych 
nie należą. Trzeba się przyzwy-
czaić i wcześniej poćwiczyć na-
cisk stopy. Choć, póki utrzymuje 
się odpowiedni odstęp od po-
przedzającego pojazdu, da się ja-
koś jeździć.

Zatrzymujemy się na stacji 
benzynowej, by odpocząć, na-
pić się kawy i uszczelnić ko-
rek wlewu oleju. Po raz kolej-
ny spotykamy się z życzliwością. 
Za namową pana z obsługi sta-
cji benzynowej uchylamy klapy 
silnika by: „kaszlaki” odetchnęły 
morskim powietrzem, bo w górach 
takiego nie ma.” 

W rankingu najpopularniej-
szych nadmorskich miast, Ust-
ka zawsze staje na podium. 
Turystów nie da się oszukać, dla-

tego każdego roku tłumy zalewa-
ją tutejsze plaże. „Jestem w Ust-
ce, a byłam w pustce”, pisała 
Agnieszka Osiecka w „Kartkach 
z wakacji”, a Irena Kwiatkowska 
niemal każdego lata przechadza-
ła się tutejszymi wąskimi uliczka-
mi. Miasto doceniło miłość ak-
torki do kurortu, stawiając jej 
wyjątkowy pomnik – ławeczkę, 
kształtem nawiązującą do roz-
winiętej taśmy filmowej. Obok 
aktorki są dwa wolne miejsca, 
można odpocząć w towarzystwie 
„kobiety pracującej” i zrobić so-
bie z nią zdjęcie.

Popularnym miejscem wśród 
turystów i wczasowiczów jest bul-
war portowy w miejscu, gdzie 
rzeka Słupia wpada do morza. 
To spokojne miejsce z widokiem 
na port z licznymi kawiarenkami 
i restauracjami. Bulwar przecho-
dzi w falochron, na którym tuż za 
kapitanatem znajduje się pomnik 
usteckiej syrenki. Wielu turystów 
szuka szczęścia zgodnie z wier-
szem zamieszczonym na cokole:

Kiedy życzenie już w głowie masz
Pierś lewą Syrenki dotykasz
Bo pod nią jej serce ukryte
A w nim życzenie twe skryte

Gdy pierś już Syrenki pocierasz
Prawą ręką to czynić masz
By myśli twe prawe były
By nikogo nie krzywdziły

Jedni przyjeżdżają do Ustki, 
by wypocząć inni, by podrepero-
wać zdrowie. Dzisiaj, Ustka coraz 
częściej bywa doceniana przez 
miłośników sportów wodnych po-
jawiających się tutaj z powodu 
świetnych warunków do uprawia-
nia kitesurfingu i windsurfingu.

Ruszamy dalej na zachód. Po-
goda i humory dopisują. 

Kolejna kawa i kolejny odpo-
czynek. Tutaj również nie obe-

szło się bez zainteresowania na-
szą wyprawą. 

Położone na Pomorzu Za-
chodnim Ustronie Morskie leży 
ok. 10 km na wschód od Koło-
brzegu. To typowe miasto wa-
kacyjne, przede wszystkim dla 
rodzin z dziećmi. Atrakcje i roz-
rywki przygotowywane są w du-
żej mierze właśnie pod rodzi-
ny i najmłodszych. Miasto jest 
stosunkowo ciche, organizowa-
ne imprezy kończą się o 21.00-
22.00. Wystarczy odejść kilka mi-
nut od centrum, aby nie słyszeć 
jego odgłosów. Dlatego też po-
stanawiamy pozostać na nocleg 
na tutejszym kempingu.

Za nami 1609 km
W zamian za umieszczenie na-

klejek kempingu na samocho-
dzie i możliwość publikacji zdjęć 
z naszymi samochodami dostaje-
my upust. Miły gest, z pożytkiem 
dla obu stron. 

Siedząc przy namiotach i gril-
lu, wspominamy wyprawy rodzi-
ców małym fiatem do tzw. demo-
ludów. Z namiotem słusznych 
rozmiarów, butlą gazową wiel-
kości wiadra i książeczką cze-
kową o równowartości 10 dola-
rów. Dzisiaj zmieniło się prawie 
wszystko, za wyjątkiem senty-
mentu do biwakowania i poczci-
wego Malucha.

Wieczorem idziemy nad Bał-
tyk. To dziwne morze. Jest mło-
de, płytkie, zimne i niespecjalnie 
słone. A mimo to skrywa w so-
bie wiele fascynujących tajemnic. 
Jedną z nich jest bursztyn. Może 
i nam dopisze szczęście.

cdn.

Irena Kwiatkowska i ja Ustecka syrenka
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Leżajsk: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickie-
wicza 65, 37-300 Leżajsk, punkt czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00-16:00. Punkt obsługuje Stowarzyszenie Wsparcia Oby-
watelskiego z siedzibą w Krakowie. Możliwa rejestracja telefonicz-
na pod nr telefonu 17 785 11 35. 

Nowa Sarzyna: Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 
ul. Kopernika 1 37-310 Nowa Sarzyna, punkt czynny w poniedział-
ki, czwartki i piątki w godz. 8:00-12.00. Punkt obsługują radcy praw-
ni wskazani przez Okręgową Izbę Adwokacką w Rzeszowie. Możli-
wa rejestracja telefoniczna pod nr telefonu 17 24 13 177 wew. 310. 

Grodzisko Dolne: Urząd Gminy w Grodzisku Dol-
nym, Grodzisko Dolne 124A, 37-306 Grodzisko Dolne, punkt czyn-
ny w środy robocze w godz. 11:00-15:00. Punkt obsługuje radca 
prawny wskazany przez Okręgową Izbę Adwokacką w Rzeszowie. 
Możliwa rejestracja telefoniczna pod nr telefonu 17 242 91 34. 

Kuryłówka: Urząd Gminy w Kuryłówce, Kuryłówka 527, 
37-303 Kuryłówka, punkt czynny we wtoki robocze w godz. 9:30-
13:30. Punkt obsługuje radca prawny wskazany przez Okręgową 
Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Możliwa rejestracja telefo-
niczna pod nr telefonu 17 243 80 10 wew. 130. 

Lista 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 2019 r. poz. 294 
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. 

Lista jednostek nieodpłatne-
go poradnictwa zgodnie z art. 8a 
ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy obej-
muje w szczególności: poradni-
ctwo rodzinne, psychologiczne, 
pedagogiczne, z zakresu pomocy 
społecznej, w sprawie rozwiązy-
wania problemów alkoholowych 
i innych uzależnień, w spra-
wie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, w ramach interwen-
cji kryzysowej, dla bezrobotnych, 
prawa pracy, dla osób pokrzyw-
dzonych przestępstwem, z za-
kresu praw konsumentów, praw 
dziecka, praw pacjenta, ubez-
pieczeń społecznych, prawa po-
datkowego, dla osób w sporze 

z podmiotami rynku finansowe-
go, nieodpłatną pomoc prawną 
i nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie, i inne. 

Lista zawiera dane jedno-
stek nieodpłatnego poradnictwa 
uporządkowane według tematy-
ki poradnictwa, w tym jednostek 
publicznych, jednostek niepub-
licznych działających na zlece-
nie oraz jednostek prowadzących 
działalność pożytku publiczne-
go działających na zlecenie, któ-
rym powierzono zadania z zakre-
su poradnictwa specjalistycznego 
na podstawie odrębnych przepi-
sów. 

Dane obejmują informacje 
o nazwie jednostek, zakresie po-
radnictwa, adresach i danych 
kontaktowych, w tym o stronach 
internetowych i numerach tele-
fonicznych, dniach i godzinach 
działalności oraz kryteriach do-
stępu do usługi. 

Ponadto w Liście ujęto tak-
że krajowe infolinie tematyczne 
i innych formach porad świad-
czonych za pośrednictwem ko-
munikacji elektronicznej (patrz 
§ 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), 
jako formy poradnictwa również 
łatwo dostępnego dla mieszkań-
ców powiatu leżajskiego. Aktu-
alne i rzeczywiste dane zostały 
podane jako ostatnie w danej ka-
tegorii tematycznej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leżajskim w 2019 roku
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu leżajskiego będą dostępne punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne p oradnictwo obywatelskie 
oraz edukacja prawna.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą udzielane 
osobom uprawnionym, wskazanym w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).

Punkty usytuowane są w następujących lokalizacjach:
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W lutym Fundacja Leżajskiego Stowarzyszenia Roz-
woju zakończyła realizację kolejnej edycji programu 
grantowego Działaj Lokalnie Polsko Amerykań-

skiej Fundacji Wolności. Program ten pozwala mieszkańcom 
małych miejscowości pozyskiwać fundusze na działania służą-
ce wspólnemu dobru. Do dnia dzisiejszego w ramach kilkuna-
stu edycji programu Działaj Lokalnie przekazaliśmy lokalnej 
społeczności ponad 0,5 mln. złotych wspierając realizację po-
nad 155 przedsięwzięć. W ramach ostatniej edycji programu 
dotacje na realizację projektów trafiły m.in. do 2 organizacji 
pozarządowych z Powiatu Leżajskiego.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna zatroszczyło się 
o bezpieczeństwo mieszkańców. W ramach projektu „Bez-
pieczni w świecie – bezpieczni w necie” powstało Miasteczko 
Ruchu Drogowego, odbyły się warsztaty z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, spotkania ze strażakami dotyczące bezpie-
czeństwa pożarowego, spotkania z policjantami poświęcone 
bezpiecznemu zachowaniu się w ruchu drogowym, a także za-
jęcia z pedagogiem z zakresu bezpieczeństwa w Internecie. 
Dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoją wiedzę w Turnieju 
Wiedzy o Ruchu Drogowym.

–Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska zreali-
zowało projekt „Turki idą”. Głównym celem tego przedsię-
wzięcia było przygotowanie tradycyjnych nakryć głowy dla 
członków Wielkanocnej Straży Grobowej. W ramach projek-
tu odbyły się m.in. warsztaty wyrobu czapek dla Turków i bu-
kietów konwalii zdobiących te czapki. W zajęciach uczestni-
czyli zarówno dorośli jak i młodzi mieszkańcy miejscowości. 
Zebrano zdjęcia oraz informacje na temat grup Turków ich 
dowódców, które umieszczono w „Kronice Turki z Wólki 
Grodziskiej” a także na stronie internetowej szkoły podsta-
wowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.
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KOMUNIKATY

MIT 1: Suka musi choć raz mieć  
potomstwo.

FAKT 1: Nie ma żadnych me-
dycznych powodów dla których sucz-
ka musi urodzić. Jest wręcz przeciwnie. 
Ciąża i poród powodują zmiany hor-
monalne, które w przyszłości sprzyja-
ją ciąży urojonej. Ciąża i poród to olbrzy-
mi wysiłek dla organizmu suczki, który 
może skończyć się dla niej tragicznie.

MIT 2: Sterylizacja skraca życie  
zwierząt.

FAKT 2: Jest wręcz odwrot-
nie! Kastrowane kocury i psy rzadziej za-
padają na infekcje dróg moczowych, nie 
chorują na nowotwory jąder czy nają-
drzy. Suki i kotki wysterylizowane przed 
pierwszą cieczką są dużo mniej narażo-
ne na zachorowanie na nowotwory gru-
czołu mlekowego, a w późniejszym cza-
sie zabezpieczone przed ropomaciczem 
(groźnym schorzeniem, którego leczenie 
opiera się właśnie o zabieg sterylizacji).

MIT 3: Moje kocięta 
i szczenięta są tak cudowne, że na 
pewno znajdzie się dla nich dom.

FAKT 3: Mimo, że wszystkie ma-
luchy są śliczne, to nie ma wystarczają-
cej liczby chętnych by je adoptować. Gdy 
tylko zaczną dorastać i sprawiać prob-
lemy wiele osób pozbywa się odpowie-
dzialności i oddaje je do schroniska. 
Około 70% psów i kotów trafiają-
cych do schronisk w Polsce nie znajdu-

Fakty i mity o sterylizacji (kastracji)

zwierząt

je nowego domu i do końca swojego ży-
cia przebywa za kratami schroniska.

MIT 4: Doświadczenie porodu  
poprawia charakter suki.

FAKT 4: Psy i koty, które podda-
no sterylizacji są stabilniejsze psychicznie, 
mniej dominujące i bardziej przywiązane 
do właścicieli.

MIT 5: Pies po kastracji staje się  
leniwy.

FAKT 5: Kastracja eliminuje włó-
częgostwo, którego skutki bywają często-
kroć tragiczne. Dwumetrowe ogrodzenie, 
czy ruchliwa ulica nie stanowią żadnej prze-

szkody dla psa, którego prowadzi instynkt. 
Taka wycieczka często kończy się wypad-
kiem komunikacyjnym, z którego bardzo 
rzadko nasz pies wychodzi bez szwanku.

MIT 6: Sterylizacja jest nienaturalna.

FAKT 6: To MY ludzie udomowi-
liśmy zwierzęta i jesteśmy za nie odpowie-
dzialni. Nie tylko za naszego psa czy kota 
ale także za ich dzieci oraz dzieci ich dzie-
ci. Miliony zwierząt co roku umiera z po-
wodu głodu, chorób, braku właściwej opie-
ki. Ślepe mioty są w bestialski sposób 
zabijane albo porzucane na śmierć z gło-
du lub wychłodzenia w lesie czy parku miej-
skim. Czy naturalne jest leczenie zwierząt? 
Czy naturalne są szczepienia? Czy natu-
ralne jest życie i śmierć w schronisku? Ste-
rylizacja jest w tym wypadku najlepszym 
NIENATURALNYM rozwiązaniem!

MIT 7: Zabieg sterylizacji jest  
ryzykowny.

FAKT 7: Zabiegi te przeprowa-
dzane są przez lekarzy weterynarii. Środki 
używane do narkozy są bezpieczne i dobie-
rane indywidualnie do każdego zwierza-
ka. Po dziesięciu dniach zapominamy, że 
nasze zwierzę miało jakikolwiek zabieg.

MIT 8: Nie wysterylizuję suczki 
bo tak fajnie jest mieć szczeniaki.

FAKT 8: Chcesz zaspokoić swój 
instynkt macierzyński? Zapraszamy do 
najbliższego schroniska. Tam zawsze znaj-
dą się zwierzaki, które potrzebują piesz-
czot i czułości. Przyda się każda para rąk!
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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.
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