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Warszawa
Bryła ciemna, gdzie dymy bure,
poczerniałe twarze pokoleń,
nie dotknięte miłości chmury,
przeorane cierpienia role.

Miasto groźne jak obryw trumny.
Czasem głuchym jak burz maczugą 
zawalone w przepaść i dumne
jak lew czarny, co kona długo.

Wparło łapy ludzkich rojowisk
w głuchych ulic rowy wygasłe,
warcząc czeka i węszy groby
w nocach krwawych i gromach jasnych.

Jeszcze przez nie najeźdźców lawa
jako dym się duszny powlecze, 
zetnie głowy, posieje trawy
na miłości, krzywdzie człowieczej.

Jeszcze z wieku w wiek tak się spieni
krew z ciemnością, a ciemność z brukiem,
że odrośnie jak grom od ziemi
i rozewrze niebiosa z hukiem.

Bryła ciemna, miasto pożarne,
jak lew stary, co kona długo,
posąg rozwiany w dymy czarne,
roztrzaskany czasów maczugą.

I znów ująć dłuto i rydel,
ciąć w przestrzeni i w ziemi szukać,
wznosić wieki i pnącze żywe
na pilastrach, formach i łukach.

I w sztandary dąć, i bić w kamień,
aż się lew spod dłoni wykuje,
aż wykrzesze znużone ramię
taki głaz, co jak serce czuje.

K.K. Baczyński 10 II 1943 r.

Panu Romanowi 
Matuszkowi

wyrazy głębokiego żalu  
i współczucia

z powodu śmierci
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

Sesja absolutoryjna
Rady Powiatu 
Leżajskiego

Na wstępie spotkania Informa-
cję z działalności Muzeum Zie-
mi Leżajskiej za 2018 r. przed-
stawił dyrektor placówki Jacek 
Kwieciński. Następnie przedsta-
wione zostały: Informacja o re-
alizacji zadań z zakresu kultury, 
promocji, współpracy międzyna-
rodowej oraz kultury fizycznej i tu-
rystyki za 2018 r., a także Spra-
wozdanie z realizacji Programu 
Współpracy Powiatu Leżajskiego 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
za rok 2018.

Po przyjęciu porządku obrad 
i protokołu z X sesji Rady Po-
wiatu radni przystąpili do gło-
sowania nad przyjęciem uchwał 
w sprawie:

 Y ustalenia rozkładu godzin pra-
cy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu leżajskiego;

 Y stwierdzenia przekształcenia 
Liceum Ogólnokształcącego 

21 czerwca w Muzeum 
Ziemi Leżajskiej odbyła się 
XI sesja Rady Powiatu Le-
żajskiego, będąca sesją ab-
solutoryjną.

nr 1 w Leżajsku, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Liceal-
nych im. Bolesława Chrobrego 
w Leżajsku;

 Y stwierdzenia przekształcenia 
Technikum nr 2 w Leżajsku, 
wchodzącego w skład Zespo-
łu Szkół Licealnych im. Bole-
sława Chrobrego w Leżajsku;

 Y stwierdzenia przekształcenia 
Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych nr 1 wchodzą-
cego w skład Zespołu Szkół 
Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku;

 Y stwierdzenia przekształcenia 
Technikum nr 1 w Leżajsku, 
wchodzącego w skład Zespo-
łu Szkół Technicznych im. Ta-
deusza Kościuszki w Leżajsku;

 Y stwierdzenia przekształcenia 
Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych nr 2 wchodzą-
cego w skład Zespołu Szkół 
Technicznych im. Tadeusza 
Kościuszki w Leżajsku;

 Y zatwierdzenia realizacji projek-
tu „Spedytor na maksa!” w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-
2020 Oś priorytetowa IX Ja-
kość edukacji w regionie Dzia-
łanie 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego.

W związku z nowelizacją usta-
wy o samorządzie powiatowym 
nowością w bieżącym roku jest 
przedstawienie Radzie podczas 
sesji absolutoryjnej raportu o sta-
nie powiatu. Raport obejmuje 

Fot. Grzegorz Leja

podsumowanie działalności Za-
rządu Powiatu w roku poprzed-
nim, w szczególności realiza-
cję uchwał, polityk, programów, 
strategii i zadań powiatu. Raport 
o stanie powiatu leżajskiego zo-
stał szczegółowo przedstawiony 
przez Sekretarza Powiatu Leżaj-
skiego Kazimierza Krylę.

Zwieńczeniem raportu było 
podjęcie przez Radę uchwały 
w sprawie wotum zaufania dla 
Zarządu Powiatu Leżajskiego. 
Za udzieleniem wotum głosowa-
ło 18 radnych, przeciw – 1 radny.

 Następnie Skarbnik Powiatu 
Zdzisław Such omówił sprawo-
zdanie finansowe Powiatu Le-
żajskiego za rok 2018 oraz spra-
wozdanie z wykonania budżetu, 
czego podsumowaniem było 
również przyjęcie przez Radę 
stosownej uchwały.

W dalszej kolejności rad-
ni przystąpili do głosowania 
nad najważniejszą uchwałą, czy-
li uchwałą w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powia-
tu Leżajskiego z tytułu wykona-
nia budżetu za rok 2018. 18 rad-
nych głosowało za udzieleniem 
absolutorium, zaś 1 radny wstrzy-
mał się od głosu.

Ponadto radni podjęli uchwa-
łę w sprawie zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej Po-
wiatu Leżajskiego oraz uchwałę 
w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Powiatu na 2019 r.

Na zakończenie posiedze-
nia starosta przedstawił sprawo-
zdanie z prac Zarządu Powiatu 
w okresie międzysesyjnym.

NN
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Uroczystości jubileuszowe nie 
bez powodu odbyły się w Leżaj-
sku. Biskup Ignacy Dec urodził 
się bowiem w Hucisku, a w latach 
1958-1962 uczęszczał do leżaj-
skiego Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Bolesława Chrobrego. 
Święcenia kapłańskie przyjął 21 
czerwca 1969 r. w Archikatedrze 
Wrocławskiej z rąk ks. abpa Bo-
lesława Kominka, a swoją mszę 
prymicyjną odprawił 6 lipca w le-
żajskiej Bazylice.

W 2004 r. papież Jan Paweł 
II mianował go biskupem diece-
zjalnym nowo powołanej diecezji 
świdnickiej.

Jako pierwszy biskup świdnicki 
zorganizował struktury instytu-
cji diecezjalnych. W 2004 r. utwo-
rzył kurię biskupią, seminarium 

duchowne, radę kapłańską, radę 
duszpasterską, radę konsultorów, 
diecezjalną Caritas, Akcję Ka-
tolicką, Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży i Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich. W 2004 r. 
utworzył radę ekonomiczną, ka-
pitułę katedralną i dom księży 
emerytów. W 2008 r. ustanowił 
archiwum diecezjalne i muze-
um diecezjalne, w 2009 r. diece-
zjalne studium życia rodzinnego, 
a w 2010 r. kapitułę kolegiacką. 
W 2005 r. przygotował i przepro-
wadził I Diecezjalny Kongres Eu-

charystyczny. Przyczynił się do 
uzyskania tytułu bazyliki mniej-
szej dla kościoła Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny w Bar-
dzie.

W ramach Konferencji Epi-
skopatu Polski w 2006 r. został 
członkiem Rady Naukowej i Ko-
misji Duchowieństwa, a w 2013 r. 
przewodniczącym Rady ds. Apo-
stolstwa Świeckich

W 2007 r. za szczególne zasłu-
gi dla oświaty i wychowania zo-
stał wyróżniony Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej.

Nadano mu tytuł honorowego 
obywatela: Leżajska, Polanicy-
-Zdroju, Dzierżoniowa, Świdni-
cy, Wałbrzycha, Barda, Kłodzka 
i Bystrzycy Kłodzkiej.

W nabożeństwie uczestniczy-
li m.in. Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Wicestarosta Leżajski Lu-
cjan Czenczek, Członek Zarządu 
Powiatu Krzysztof Trębacz. Pod-
czas uroczystości Zarząd Powia-
tu Leżajskiego przekazał na ręce 
biskupa pamiątkowy obraz, wią-
zankę kwiatów oraz list gratula-
cyjny.

ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA 
BISKUPA IGNACEGO DECA

7 lipca w Bazylice Zwia-
stowania NMP w Leżajsku 
odbyła się jubileuszowa 
msza święta z okazji 50-le-
cia święceń kapłańskich bi-
skupa Ignacego Deca. Obok 
biskupa nabożeństwo kon-
celebrowali m.in. biskup 
pomocniczy krakowski Da-
mian Muskus oraz Kustosz 
Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Leżajsku Syl-
wester Skirliński.

„The Royal Tour” to seria fil-
mów dokumentalnych przedsta-
wiająca historię, kulturę i przyro-
dę najciekawszych państw świata. 
Zgodnie z autorską formułą pro-
gramu przewodnikiem oprowa-
dzającym widza jest urzędujący 
szef państwa lub rządu. Gospo-
darzem „Poland: The Royal 
Tour” jest Mateusz Morawiecki.

Film został zrealizowany przez 
amerykańskiego dziennikarza 

Petera Greenberga wraz z Pol-
ską Fundacją Narodową dla 
amerykańskiej stacji telewizyj-
nej PBS. Jego głównym celem 
jest promowanie Polski na świe-
cie, upowszechnianie wiedzy o jej 
bogatej historii oraz potencjale. 
Dokument w kwietniu oglądali 
już Amerykanie podczas seansów 
w Los Angeles, Chicago i Nowym 
Jorku. Ekipa filmowa odwiedziła 
Warszawę, Gdańsk, Gdynię, Hel, 

Słowiński Park Narodowy, obóz 
Auschwitz, Wieliczkę, Niedzicę, 
Czorsztyn, Zakopane, Rzeszów, 
Markową, Kraków, Św. Krzyż, 
Kotlinę Kłodzką, Wrocław, To-
ruń i Malbork.

Peter Greenberg zapowie-
dział, że powstanie druga odsło-
na dokumentu pt. „The Hidden 
Poland” (ang. „Ukryta Polska”).

NN
Źródło informacji: www.premier.gov.pl

POLAND: THE ROYAL TOUR
8 lipca w Wieliczce odby-
ła się uroczysta premiera 
filmu dokumentalnego 
„Poland: The Royal Tour”, 
w której na zaproszenie 
premiera Mateusza Mo-
rawieckiego uczestniczyli 
m.in.: Starosta Leżajski 
Marek Śliż, Wójt Gminy 
Leżajsk Krzysztof Sobejko 
oraz Komendant Powia-
towy Policji w Leżajsku 
podinsp. Zenon Wierz-
chowski.

Fot. Kamil Maj/KPRM

.
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DNI I GODZINY 
PRZYJĘĆ

FORMA POMOCY

NAZWA
JEDNOSTKI

OBSŁUGUJCEJ
PUNKT 

L EŻA J S K N O W A
S A R Z Y N A

G R O D Z I S K O

PUNKTY NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ 
W POWIECIE LEŻAJSKIM

M I E J S C O W OŚĆ

ADRES

L EŻA J S K K U R YŁÓ W K A

MIEJSKIE 
CENTRUM KULTURY

W LEŻAJSKU
MICKIEWICZA 65

MIEJSKIE 
CENTRUM KULTURY

W LEŻAJSKU
MICKIEWICZA 65

URZĄD MIASTA I
GMINY NOWA

SARZYNA
UL.KOPERNIKA 1

URZĄD GMINY
KURYŁÓWKA

KURYŁÓWKA 527 

URZĄD GMINY
GRODZISKO DOLNE
GRODZISKO DOLNE

124 A

PN-PT
8.00-12.00

PN-PT
12.00-16.00

PN,CZW, PT
8.00-12.00

WT
(ROBOCZE)
9.30-13.30

ŚR
(ROBOCZE)
11.00-15.00

NIEODPŁATNA
POMOC

PRAWNA

NIEODPŁATNA
POMOC

PRAWNA

NIEODPŁATNE
PORADNICTWO
OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA
POMOC

PRAWNA

NIEODPŁATNA
POMOC

PRAWNA

STOWARZYSZENIE
WSPARCIA

OBYWATELSKIEGO

STOWARZYSZENIE
WSPARCIA

OBYWATELSKIEGO

OKRĘGOWA
RADA

ADWOKACKA
W RZESZOWIE

OKRĘGOWA
IZBA

RADCÓW
PRAWNYCH

W RZESZOWIE

OKRĘGOWA
IZBA

RADCÓW
PRAWNYCH

W RZESZOWIE

Wysłane z Jarosławia do Woli 
Zarczyckiej oddziały gestapo, 
oddział egzekucyjny z Rzeszo-
wa i leżajska żandarmeria miały 
za zadanie zlikwidować prężnie 
działające tu podziemie. Żołnie-
rze otoczyli całą wieś i siłą wy-
ciągali z domów wszystkich męż-
czyzn. Mieszkańcy kompletnie 
zaskoczeni atakiem, nie mogli 
nic zrobić. Pojmanych mężczyzn 
zgromadzono na placu szkolnym, 

gdzie leżeli od 6.00 do 16.00 z wy-
mierzonymi w nich lufami kara-
binów. W jednej ze szkolnych sal 
zapadały wyroki mające już na za-
wsze zmienić życie wielu wolań-
skich rodzin. Karę wyznaczał kon-
fident, który schowany za kocem 
wystawiał przez dziurę rękę i po-
kazywał liczbę palców odpowia-
dającą numerowi grupy, do której 
kwalifikowano więźniów. Jedynka 
oznaczała wolność, dwójka – ze-

słanie do obozu, trójka – osadze-
nie w jarosławskim więzieniu, a 
czwórka – śmierć. Mężczyźni za-
kwalifikowani do ostatniej gru-
py zostali przed śmiercią okrut-
nie skatowani. Najmłodsza z ofiar 
miała tylko 16 lat.

W miejscu tych tragicznych wy-
darzeń znajduje się obecnie po-
mnik, pod którym corocznie gro-
madzą się mieszkańcy wsi, aby 
oddać hołd ofiarom. Tegoroczne 

obchody 76. rocznicy pacyfikacji 
wsi odbyły się 20 czerwca. Uro-
czystość rozpoczęła msza świę-
ta. Następnie odbyła się proce-
sja żałobna pod pomnik. Wśród 
uczestników uroczystości znaleź-
li się m.in. Starosta Leżajski Ma-
rek Śliż, Wicestarosta Leżajski 
Lucjan Czenczek oraz Członek 
Zarządu Krzysztof Trębacz, któ-
rzy złożyli u stóp pomnika oko-
licznościowy wieniec.

76. ROCZNICA 
PACYFIKACJI 
WOLI ZARCZYCKIEJ

20 czerwca 1943 r. to jedna z naj-
tragiczniejszych dat w historii Woli 
Zarczyckiej. To właśnie tego dnia na 
placu szkolnym zgromadzono kil-
kuset mężczyzn, z których siedem-
dziesięciu sześciu sąd złożony z kilku 
niemieckich oficerów i konfidenta 
skazał na śmierć przez rozstrzelanie.

NN
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Czym są dla nas przytoczo-
ne powyżej słowa prezydenta 
Stanów Zjednoczonych? Próbą 
podsumowania, a jednocześnie 
refleksji dotyczącej ciągu wyda-
rzeń zapoczątkowanych w Dęb-
nie w połowie roku 2006, których 
pewien etap został zamknię-
ty 19 czerwca tego roku. War-
to jeszcze raz sięgnąć pamięcią 
do początków tej wspaniałej ini-
cjatywy. W pierwszym półroczu 
2006 r. w Dębnie funkcjonowała 
Szkoła Podstawowa oraz zamiej-
scowy oddział gimnazjum (któ-
ry zgodnie z ówczesnym prawem 
powinien być zlikwidowany). Ro-

Niepubliczne Gimnazjum w Dębnie 
przechodzi do historii

Ludzie działający razem 
jako jedna grupa,
potrafią dokonać rzeczy, 
których osiągnięcie
nie śniło się nikomu z osobna

(F. D. Roosevelt)

dzice w obawie, aby 
od września dzieci nie 
musiały dojeżdżać do 
gimnazjum w Wie-
rzawicach, rozpoczy-
nają starania o utwo-
rzenie z istniejącej 
szkoły podstawowej 
i zamiejscowych od-
działów gimnazjalnych Zespołu 
Szkół w Dębnie. Mimo olbrzy-
miego zaangażowania mieszkań-
ców, burzliwych sesji Rady Gmi-
ny, wsparcia parlamentarzystów 
i arcybiskupa Józefa Michalika, 
ówczesne władze gminy nie wy-
raziły na to zgody. Dlatego rodzi-
ce biorą sprawy w swoje ręce, po-
wołują Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Dębno, organizację, której 
pierwszym i najważniejszym ce-
lem statutowym staje się prowa-
dzenie szkoły: Niepublicznego 
Gimnazjum w Dębnie.

Pierwszy dzwonek, który za-
brzmiał 3 września 2007 r., dla 
56 uczniów trzech klas gimnazjal-

nych stał się początkiem czegoś 
nowego i wspaniałego. Cieszyli-
śmy się wspólnie z młodzieżą, za-
proszonymi gośćmi (m.in. senato-
rem Mieczysławem Maziarzem, 
Posłem na Sejm RP Zbigniewem 
Rynasiewiczem, Wicestarostą 
Leżajskim Józefem Majkutem 
i Aliną Pieniążek), darczyńca-
mi, rodzicami, ale tak naprawdę 
nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak 
wiele ten dzień zmieni w realiach 
naszej miejscowości oraz gminy. 

Co można powiedzieć o okre-
sie wrzesień 2007 – czerwiec 
2019? Bardzo wiele. Szkoła mia-
ła wspaniałego dyrektora w oso-
bie Bogusława Urbana, które-

go po bardzo poważnym 
wypadku w 2010 r. za-
stępował Marian Koba, 
a od września 2018 r. 
jako Dyrektor Niepub-
licznej Szkoły Podstawo-
wej – Joanna Figiela. Od 
samego początku dyrek-
tor, grono pedagogiczne 

oraz rodzice mieli wspólne cele, 
jakimi były: stworzenie szkoły 
przyjaznej młodzieży i rodzicom, 
utrzymanie wysokiego poziomu 
nauczania oraz zaproszenie do 
nauki w naszej szkole młodzieży 
z sąsiednich miejscowości. 

Czy to się udało? Odpowiedzią 
niech będą poniższe fakty.

Dzięki inicjatywie ówczesne-
go proboszcza ks. Jana Mrom-
lińskiego, współpracy rodziców, 
osób wspierających i fundatorów, 
patronem szkoły zostaje bł. Ed-
mund Bojanowski, a Siostry Słu-
żebniczki N.M.P. z Nowej Wsi 
fundują szkole sztandar poświę-
cony we wrześniu 2010 r. przez 
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Historię Stowarzyszenia i Gim-
nazjum, wyznaczało wiele zna- 
czących dat, o których wspomi-

nał jego Prezes. Przywołanie ich, to po-
wrót do wspomnień o ludziach, którzy 
tworzyli wizerunek szkoły. 

Utworzenie i prowadzenie szkoły 
przez Stowarzyszenie nie było sprawą ła-
twą. Członkowie Stowarzyszenia posta-
wili sobie ambitny cel, który osiągnęli, 
dzięki ciężkiej pracy i współpracy. Entu-
zjazm, odwaga, wzajemna życzliwość, ot-
wartość, to kolejne cechy, które pomogły 
ten cel osiągnąć.

To dzięki Stowarzyszeniu, które sku-
piło wokół siebie szerokie grono osób, 
działalność gimnazjum przyjmowała 
wiele ciekawych form, niezwykle twór-
czych i mobilizujących do działania za-
równo samych uczniów, jak i rodziców.

Wszyscy wiemy, jak ogromną rolę 
w życiu społecznym pełni aktywność 
Mieszkańców. Przykład Dębna poka-
zał, że warto się organizować i wspól-
nie zmieniać swoje otoczenie. W na-
stępnych latach Mieszkańcy kolejnych 
miejscowości zaczęli tworzyć podobne 
stowarzyszenia. I tak powstały Stowa-

rzyszenia Rozwoju Giedlarowej, Brzó- 
zy Królewskiej, Starego Miasta, Wierza-
wic, Chałupek Dębniańskich i Grodzi-
ska Nowego. Co prawda nie prowadziły 
szkół, ale wspólnie uczestniczyły w pro-
gramach stypendialnych dla uczniów 
i studentów, pozyskiwały środki na orga-
nizację imprez, zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży oraz na bu-
dowę placów zabaw, siłowni plenero-
wych i wiat tanecznych.

Niepubliczne Gimnazjum w Dębnie, 
prowadzone przez Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Dębno przechodzi do historii, 
a wraz z nim piękny okres, który poka-
zał, jaką moc ma wzajemna współpraca 
i solidarność. 

Na ręce Prezesa Stowarzyszenia,  
chciałbym złożyć podziękowania 
Wszystkim Odważnym Ludziom, którzy 
Stowarzyszenie i Szkołę tworzyli, rozwi-
jali i nie zrażali się trudnościami, których 
na przestrzeni tych lat nie brakowało. 

Warto było!
Krzysztof Sobejko

Wójt Gminy Leżajsk

arcybiskupa Józefa Michalika. 
W latach 2008-2019 szkoła uzy-
skuje wyniki z testów gimnazjal-
nych wyższe od wyników gmin-
nych i powiatowych (na sukces ten 
pracowało prawie 30 nauczycie-
li) na 300 absolwentów Niepub-
licznego Gimnazjum oraz 9 Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej, 
155 uczniów było z Dęb-
na, a 154 gimnazjalistów 
to mieszkańcy Chału-
pek Dębniańskich, Go-
rzyc, Giedlarowej, Gro-
dziska Nowego, Jagiełły, 
Leżajska, Nowej Sarzy-
ny, Tryńczy, Wierzawic, 
Wólki Ogryzkowej.

W latach 2008-2019 
za bardzo dobre wyniki 

w nauce przyznaliśmy gimnazja-
listom, absolwentom NG w Dęb-
nie uczącym się w szkołach śred-
nich oraz kontynuującym naukę 
na uczelniach wyższych prawie 
600 stypendiów na kwotę 650 ty-
sięcy złotych. W trakcie funk-
cjonowania szkoły zrealizowano 
wiele bardzo cennych inicjatyw 

Gimnazjaliści na nocnych zawodach rolkowych w Rzeszowie

i projektów służących uczniom 
oraz lokalnej społeczności (m.in. 
plac zabaw, skatepark, sprząta-
nie zabytkowego cmentarza, oto-
czenie opieką pomnika przyrody, 
którym jest 500-letni dąb oraz 
zawieszenie tablicy upamiętnia-
jącej przesiedlenie mieszkańców 
Dębna).

W wyniku reformy od 
1 września 2018 r. Nie-
publiczne Gimnazjum 
zostaje przekształcone 
w Niepubliczną Szkołę 
Podstawową, a dyrek-
torem zostaje p. Joan-
na Figiela. W styczniu 
2019 r. Zarząd Stowa-
rzyszenia podejmu-
je uchwałę o likwida-

cji szkoły z dniem 31 sierpnia 
2019 r. W tym miejscu pragnę 
myślami objąć wszystkich, którzy 
od pierwszych chwil byli związani 
ze szkołą, wiernie nam towarzy-
szyli, pomagali i wspierali. Zwra-
cam się do ww. z imienia i na-
zwiska, Grona Pedagogicznego, 
naszych darczyńców, osób wspie-
rających, przyjaciół ze Stowarzy-
szenia, ze słowami wdzięczno-
ści za te wspólne, wspaniałe 12 
lat. Myślę, że wymownym świa-
dectwem tego była obecność na 
uroczystym spotkaniu nauczycie-
li, uczniów, rodziców, członków 
Stowarzyszenia i darczyńców, 
podsumowującym minione lata.

Może teraz łatwiej będzie zro-
zumieć słowa prezydenta Roose-
velta, które stały się mottem po-
dziękowania, jakie członkowie 
Stowarzyszenia otrzymali w dniu 
19 czerwca 2019 r. od dyrekcji, 
grona pedagogicznego, rodziców 
i młodzieży. 

Od samego początku, czyli od 
2006 r., osobą, której zawdzię-
czamy bardzo dużo, będącą nie-
rozerwalnie związana z nasza 
szkołą, jest Krzysztof Sobejko, 
któremu oddaję poniżej głos.

Kazimierz Krawiec 
Prezes Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Dębno

 Dąb szypułkowy – dębniański pomnik 
przyrody
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Stowarzyszenie we współpra-
cy z Powiatem Leżajskim chce 
utworzyć placówkę edukacji po-
wszechnej, przeznaczonej dla 
wszystkich, a nawiązującej do 
słynnych swego czasu – szcze-
gólnie w Galicji – uniwersyte-
tów ludowych. W Polsce aktu-
alnie bardzo rozpowszechnione 
są Uniwersytety Trzeciego Wie-
ku, które koncentrują się na 
edukacji seniorów i podejmują 
bardzo szeroką aktywność edu-
kacyjną oraz kulturowo-społecz-
ną. Istnieją też uniwersytety lu-
dowe realizujące edukację osób 
w środowiskach wiejskich i ma-
łomiasteczkowych oraz uniwer-
sytety otwarte, powszechne itp. 
Tego typu instytucje mają na 
celu edukację powszechną reali-
zowaną w kontekście środowiska 
lokalnego i jego potrzeb.

Pragnieniem mieszkańców 
ziemi leżajskiej jest utworzenie 
w mieście ośrodka edukacyjne-
go, przeznaczonego dla wszyst-
kich, niezależnie od wykształce-
nia, wieku i zawodu. Umożliwi 
on zdobywanie wiedzy na temat 
współczesnych zjawisk i prob-
lemów społeczno-kulturowych. 
Uczelnia ta stworzy szansę nie 
tylko pogłębienia wiedzy ogólnej, 
ale umożliwi też zdobycie umie-
jętności praktycznych, takich jak: 
sposoby prowadzenia zdrowego 
stylu życia, aktywność w zakresie 
ochrony zdrowia, działania dla 
bezpieczeństwa, posługiwanie się 
komputerem, telefonem, itp.

Realizacją projektu zajmie się 
utworzone w lipcu Stowarzysze-
nie Peregrini, którego prezesem 
jest Kazimierz Monicz, funkcję 
zastępcy pełni Marian Szklanny, 
skarbnika – Halina Muskus, se-
kretarza – Dorota Pęcak.

Po formalnym zarejestro-
waniu Stowarzyszenia plano-
wane jest powołanie ośrodka 
edukacyjnego pod nazwą Uni-
wersytet Peregrini w Leżajsku. 
Nazwa nawiązuje do filozoficz-
nej idei personalizmu, mówiącej, 
że człowiek jako osoba jest istotą 
„w drodze”, która świadomie po-
winna zmierzać do celu, którym 
powinno być „pełnia życia”, czy-

W Leżajsku powstaje uniwersytet
Wszystko wskazuje na to, że idea powstania uniwersytetu powszechnego w Leżajsku, zasygnalizowana przez 
Starostę Leżajskiego podczas majowego konwentu staje się faktem. Dzięki grupie aktywnych i zaangażowanych 
w lokalne życie społeczne osób wczesną jesienią swoją działalność rozpocznie leżajski uniwersytet, powołany 
przez nowo utworzone Stowarzyszenie Peregrini.

li istnienie sensowne, społecznie 
użyteczne, piękne i harmonijne. 
Drugim powodem przyjęcia tej 
oryginalnej nazwy jest fakt, że lo-
kalne środowisko leżajskie jest 
ubogacone fenomenem pielgrzy-
mowania. Miasto jest bowiem 
centrum pielgrzymek dwóch de-
nominacji religijnych: katolików 
– pielgrzymują do Sanktuarium 
Matki Bożej Leżajskiej oraz cha-
sydów – pielgrzymują do grobu 
cadyka Elimelecha. Nazwa sto-
warzyszenia i przyszłego uniwer-
sytetu nawiązuje w jakimś sen-
sie również do środowiska, które 
zainicjowało tę koncepcję, czyli 
do tzw. Leżajskiej Rodziny Piel-
grzymkowej. Jest to nieformalna 
wspólnota osób z powiatu leżaj-
skiego, która od dwudziestu lat 
odbywa pielgrzymki i wyjazdy tu-
rystyczne do różnych interesują-
cych miejsc w Polsce i na świecie. 
Warto zaznaczyć, że ta wspólno-
ta przez dwadzieścia lat zrealizo-
wała prawie sto wyjazdów tury-
styczno-pielgrzymkowych. 

Program działalności Stowa-
rzyszenia oparty będzie na pra-
cy społecznej jej członków. Cele 
stowarzyszenia to: popularyzacja 

wiedzy z różnych dziedzin (hi-
storii, kultury, religii, ekologii, 
zdrowia) oraz inspirowanie do 
integralnego rozwoju osobowego 
słuchaczy, a także rozwijanie ak-
tywności kulturalnej, społecznej 
i obywatelskiej uczestników oraz 
kształtowanie właściwych postaw 
moralnych wobec zagrożeń cywi-
lizacyjnych. 

Stowarzyszenie planuje rea-
lizować swoje cele poprzez: po-
wołanie wspomnianego wyżej 
uniwersytetu, cykliczne wykła-
dy, prelekcje, zajęcia praktycz-
ne, inicjowanie samokształ-
cenia uczestników, a także 
wyjazdy turystyczno-pielgrzym-
kowe, spotkania integracyjne, 
udział w konkursach, uczestni-
ctwo w uroczystościach, spotka-
niach, spektaklach itp.

Uniwersytet Peregrini w Le-
żajsku planuje rozpoczęcie swojej 
działalności już we wrześniu lub 
październiku. Kanclerzem uczel-
ni prawdopodobnie zostanie 
Stanisław Bartnik (były dyrek-
tor LO w Leżajsku), a kierowni-
kiem dziekanatu Dorota Pęcak. 
W pierwszym etapie uczelnia bę-
dzie działała na zasadzie wolon-

tariatu. Zgodę na prowadzenie 
zajęć wyrazili już: ks. prof. zw. 
Tadeusz Guz, o. prof. KUL Ok-
tawian Roman Jusiak (w latach 
1984 do 1990 – kustosz sanktua-
rium w Leżajsku), prof. UR Ka-
zimierz Ożóg, prof. UMCS Mi-
rona Ogryzko-Wiewiórowska, 
prof. KUL Wanda Franciszka 
Wawro, dr Anna Lendzion, dr 
Tomasz Ożóg, mgr Małgorzata 
Kobylarz (prezes Fundacji Uni-
wersyteckiej w Stalowej Woli) 
i wielu innych. Osoby chętne do 
ewentualnego społecznego pro-
wadzenia zajęć na uniwersytecie 
mogą zgłaszać swoją gotowość 
pod adresem: rjusiak@kul.pl 

Mamy nadzieję, że podjęta sa-
morzutnie przez mieszkańców 
powiatu leżajskiego, bardzo in-
teresująca i potrzebna inicjatywa 
zmierzająca do zintensyfikowa-
nia powszechnej edukacji, zosta-
nie pozytywnie przyjęta, a osoby 
chętne do społecznej aktywności 
włączą się w działania powstałe-
go Stowarzyszenia oraz skorzy-
stają z propozycji edukacyjnej, 
którą zaoferuje Uniwersytet Pe-
regrini w Leżajsku.

RJ

Uniwersytet 
Peregrini 
w Leżajsku

Fot. Freepik
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XX PIELGRZYMKĘ

SŁUŻB MUNDUROWYCH
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ORAZ

XX DOŻYNKI POWIATOWE

           8 września 2019r. 

PROGRAM
Zbiórka żołnierzy i służb mundurowych na placu przy 
Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku

Przemarsz do Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny w Leżajsku

Uroczysta Msza Święta przy ołtarzu polowym 
pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża 

Wspólny poczęstunek na placu przy Domu Pielgrzyma

Starosta Leżajski 
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku

zapraszają na 

10.15 

10.30 

11.00 

13.00-15.00 

ZAPRASZAMY!

Powiat Leżajski

 LEŻAJSK

niedziela
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Festiwal ten składa się z trzech etapów, 
a w tym roku odbywa się już po raz dwu-
dziesty czwarty. Do pierwszego etapu, czy-
li eliminacji wstępnych, w całej Polsce przy-
stąpiło około 2500 młodych wokalistek 
i wokalistów. Do eliminacji regionalnych 
zakwalifikowało się tylko nieco ponad 800 
wykonawców.

Podczas eliminacji regionalnych w Prze-
worsku zaprezentowali się wokaliści z regio-
nu całej południowowschodniej Polski od 
Zamościa, przez Lubaczów, Tomaszów Lu-
belski, Krosno, Brzozów, Przemyśl, Jasło, 
Tarnów i Rzeszów.

Zarówno Wioletta jak i Dominik świetnie 
zaprezentowali się na scenie, natomiast jury 

spośród 40 przesłuchanych osób do ścisłe-
go finału wytypowało tylko dziewięcioro wy-
konawców. Wśród nich znalazł się Dominik 
Tudryn.

Finał festiwalu odbędzie się we wrześniu 
w Tarnobrzegu.

.

Dominik Tudryn 
ponownie w finale

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces 2019”

Wioletta Bochenek i Dominik Tudryn reprezentowali 
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku podczas Elimina-
cji Regionalnych jednego z największych i najbardziej 
znanych w Polsce konkursów piosenki dziecięcej oraz 
młodzieżowej „Wygraj Sukces ” w Tarnobrzegu.

Każdego roku młodzież z Ze-
społu Szkół Licealnych w Leżaj-
sku doskonali swoje umiejętności 
językowe na warsztatach w Lon-
dynie. W tym roku odbyły się one 
w dniach 3 – 8 czerwca i skorzy-
stała z nich grupa 41 uczniów. 
Oprócz zwiedzania wielu nie-
zwykłych miejsc, młodzież mia-
ła przede wszystkim możliwość 
sprawdzenia swoich kompeten-
cji językowych w codziennych sy-
tuacjach: na zakupach, w metrze, 
w restauracji, ale przede wszyst-
kim podczas rozmów z goszczą-
cymi nas rodzinami brytyjskimi. 

Każdy dzień to inne miejsce, 
nowe wrażenia i doświadcze-
nia. Pierwszego dnia zwiedzali-
śmy Londyn. Rozpoczęliśmy od 
Greenwich, gdzie spacerowali-
śmy po parku obok Południka 
„0” i Królewskiego Obserwato-
rium oraz zwiedziliśmy Muzeum 
Morskie. Następnie przepłynęli-
śmy statkiem po Tamizie i uda-
liśmy się do London Eye, gdzie 
z kapsuł tego słynnego koła mo-
gliśmy zobaczyć całą panora-
mę Londynu. Wieczorem spot-
kaliśmy się z naszymi rodzinami 
goszczącymi, które zabrały nas 
do swoich domów. 

Kolejny dzień rozpoczął się od 
wycieczki do Cambridge. Spa-
cer po urokliwym miasteczku 
uniwersyteckim w połączeniu ze 

Chrobry na warsztatach językowych 
w Londynie

słoneczną pogodą zrobił na nas 
duże wrażenie. Mieliśmy moż-
liwość wejścia do King’s Col-
lege i obejrzenia uniwersytetu 
od środka. Następnie wróciliśmy 
do Londynu, aby zwiedzić Muze-
um Figur Woskowych Madame 
Tussaud’s,

Następnego dnia wyruszyliśmy 
do Leeds Castle. Zwiedziliśmy 
pochodzący z XII wieku zamek, 
otoczony niesamowitymi ogro-
dami z labiryntem i ptaszarnią. 
Następnie pojechaliśmy do Can-
terbury, gdzie spacerowaliśmy 
ulicami tego uroczego miastecz-
ka, będącego jednym z najstar-
szych miast Anglii. Tutaj również 
zwiedziliśmy Katedrę Canterbu-
ry.

Ostatni dzień to zwiedza-
nie Londynu oraz pożegnanie 
z goszczącymi nas rodzinami. 
Słynnym czerwonym autobusem 
pojechaliśmy do Westministeru. 

Przeszliśmy po Westministerze 
obok Gmachów Parlamentu, Big 
Ben’a i Opactwa Westminister. 
Udaliśmy się na spacer przez 
Park Św. Jakuba do Pałacu Bu-
ckingham, gdzie mieliśmy szan-
sę obejrzeć zmianę warty, co zro-
biło na nas wszystkich ogromne 
wrażenie. Po tych emocjach po-
szliśmy na Plac Trafalgar, do Co-

vent Garden, na Leicester Squa-
re i Piccadilly Circus. 

Wzbogaceni o nowe doświad-
czenia i umiejętności językowe 
oraz pełni wrażeń i pozytywnych 
emocji wyruszyliśmy w drogę po-
wrotną do Polski.

Koordynatorzy wyjazdu: 
Anna Mielniczek, 

Barbara Frącek, Jacek Brzuzan
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Zespół Szkół Technicznych w LeżajskuZST
W LEŻAJSKU

Olimpiady i konkursy 
Uczniowie Zespołu Szkół Technicz-

nych osiągnęli znaczące sukcesy w olim-
piadach i konkursach przedmiotowych, 
m.in. w: Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wie-
dzy Elektrycznej i Elektronicznej (finali-
sta), Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowa-
cji Technicznych i Wynalazczości (laureaci 
i finaliści). Uczniowie wyróżnieni podczas 
tych olimpiad otrzymali indeksy na wybrane 
uczelnie techniczne w Polsce. Nie zabrakło 
sukcesów w konkursach matematycznych 
i informatycznych: „Matematyka w techni-
ce dla technika” (I i IX miejsce w finale), 
Podkarpacki Konkurs Matematyczny (fi-
naliści), Konkurs Matematyczny im. prof. 
Marszała (finalista), Web.master Podkarpa-
cki (II miejsce w województwie), Code Qu-
est (IV miejsce w województwie). Powodów 
do dumy przysporzyli również tenisiści sto-

łowi, którzy zdobyli drużynowe mistrzostwo 
Podkarpacia i VI miejsce w Polsce. 

Międzynarodowa 
wymiana młodzieży

Młodzież ZST wzięła udział w międzyna-
rodowych programach podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych. Zrealizowano przedsię-
wzięcia w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz 
programu międzynarodowej wymiany mło-
dzieży współfinansowanego przez Polsko – 
Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Kształcenie specjalistyczne 
na potrzeby rynku pracy

Kontynuowano i nawiązano współpracę 
z licznymi pracodawcami z podkarpackie-
go rynku pracy np. MTU Areo Engines Pol-
ska 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 
Leżajsk, IDEO Sp. z o.o Rzeszów, Superior 
Industries Production Poland Sp. z o.o Sta-
lowa Wola. Ponadto realizowano projekt 
pod nazwą „Podkarpacka Akademia Moto-

ryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodo-
we”, którego liderem jest Wschodni Sojusz 
Motoryzacyjny z siedzibą w Tarnobrzegu, 
a partnerami są wiodące zakłady z branży 
motoryzacyjnej: BorgWarner, Superior In-
dustries, Federal Mogul, Kirchhoff, Pilking-
ton.

Stypendia
W minionym roku szkolnym 25 uczniów 

otrzymało stypendia Urzędu Marszałkow-
skiego w Rzeszowie,. Kolejnym 32 uczniom 
stypendia przyznało działające przy szko-
le Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 
Technicznych w Leżajsku, a 5 uczniów ode-
brało stypendia od firmy Superior Indu-
stries Production Poland. 

Promocja szkolnictwa 
zawodowego

Jak co roku, szkoła angażowała się w pro-
mocję szkolnictwa zawodowego i przedmio-
tów ścisłych. Można tutaj zaliczyć m.in.: VII 
już edycję Festiwalu Techniki oraz prezen-
tację osiągnięć mechatroników w „Alei Za-
wodowców” podczas Podkarpackiego Re-
gionalnego Kongresu Zawodowego. 

ZST

Pięciu uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych odebrało 12 czerw-
ca stypendia ufundowane przez 
jednego z partnerów szkoły – fir-
mę Superior Industries. Symbo-
liczne czeki w wysokości 1000 
złotych otrzymali: Marcin Nie-
miec, Mateusz Kuszpa, Tomasz 
Hajder – technicy mechanicy 
spec. obrabiarki sterowane nu-
merycznie, Kamil Misiak i Sła-
womir Szuba – operator obrabia-
rek skrawających i ślusarz (wybór 
kierunków kształcenia jest nie-
przypadkowy, bowiem pracow-
ników w tych właśnie zawodach 
firma potrzebuje). Stypendia 
wręczyli: Dyrektor Zarządzają-
cy firmy Superior Industries Łu-
kasz Dąbrowski oraz Joanna Pyr-
kosz – Wiśniewska z Działu HR 
Superior Industries. Jak podkre-
śla koordynator przedsięwzię-
cia Wiesław Żelasko – nauczyciel 
przedmiotów mechanicznych, 
o wyborze kandydatów do otrzy-
mania stypendium zadecydowała 

średnia ocen, udział i osiągnięcia 
w konkursach przedmiotowych 
oraz zaangażowanie w życie 
szkoły. Na uroczystość zostali za-
proszeni rodzice nagrodzonych 
uczniów, nie zabrakło również 
dyrekcji szkoły, wychowawców, 
nauczycieli i uczniów. Przybyli 
też: Starosta Leżajski Marek Śliż 
oraz Wicestarosta Lucjan Czen-

czek. W części oficjalnej, Dyrek-
tor Szkoły Halina Samko przed-
stawiła prezentację, w której 
przybliżyła współpracę z firmą 
Superior Industries i podkreśli-
ła zaangażowanie szkoły w pro-
mocję szkolnictwa zawodowego. 
Głos zabrali również: Dyrektor 
Zarządzający firmy Superior In-
dustries Łukasz Dąbrowski oraz 

Starosta Leżajski Marek Śliż. 
Złożyli gratulacje nagrodzonym 
uczniom i ich rodzicom oraz mo-
tywowali młodzież do rozwoju 
wiedzy i umiejętności. 

Występ Aleksandry Kostek 
umilił uroczystość. 

ZST

Uczniowie ZST odebrali stypendia 
ufundowane przez firmę Superior Industries

Rok szkolny 2018/2019 w pigułce
Przed nami nowy rok szkolny. Za-
nim się jednak rozpocznie, warto 
przypomnieć kilka wybranych wy-
darzeń w Zespole Szkół Technicz-
nych z roku poprzedniego.
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Konkurs od wielu lat cieszy się 
popularnością i wielkim zainte-
resowaniem. Na nasze zaprosze-
nie odpowiedziały 3 przedszkola 
i 8 szkół podstawowych ogólno-
dostępnych z terenu powiatu le-
żajskiego. Celem konkursu była 
popularyzacja ekologicznych 
postaw dzieci poprzez muzykę 
i śpiew, zainteresowanie tema-
tyką ekologiczną, rozwijanie ak-
tywności twórczej oraz prezenta-
cja umiejętności wokalnych

Doświadczenie pokazało, że 
młodzi wykonawcy rozumieją 
pojęcie „ekologii” bardzo szero-
ko, śpiewając o czystym świecie, 
aktywności fizycznej, poruszają 
tematykę stanu środowiska na-
turalnego. Jury w składzie: Na-
talia Weber, Janusz Szpila i Sta-
nisław Jaworski oceniało dobór 
tematyczny piosenek, interpreta-
cję oraz ogólny wyraz artystycz-
ny. W przerwie obrad jury wy-
stąpili wychowankowie naszego 

W ciągu dwóch dni zmagań festiwalowych 
zaprezentowało się około 150 artystów z róż-
nymi stopniami niepełnosprawności. Do 
Nowego Targu przyjechały grupy i soliści 
z Rzeszowa, Przemyśla, Krakowa, Tarnowa, 
Kolbuszowej Dolnej, Makowa Podhalańskie-
go, Szczawnicy, Odrowąża Podhalańkiego, 
Nowego Targu oraz Leżajska. Gospodarzy 
reprezentował regionalny zespół wokalno-
-taneczny „Milusioki”, który w tym roku ob-
chodzi 10-lecie istnienia. 

Organizatorem imprezy był Zespół Placó-
wek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych 
w Nowym Targu oraz Stowarzyszenie „Dasz 
Radę” Inicjatywa Społeczno-Edukacyjna.

Pierwszy dzień festiwalu upłynął na prze-
słuchaniach konkursowych. Utalentowa-
na młodzież zachwyciła widownię prezento-
wanymi utworami, a ich kunszt artystyczny 

odbił się szerokim echem wśród profesjo-
nalistów z branży muzycznej zebranych w no-
wotarskim MOK-u. 

Jury pilnie przyglądało się wszystkim pre-
zentacjom. Ze względu na bardzo wysoki po-
ziom artystyczny festiwalu praca ich była nie-
zmiernie ciężka, ale satysfakcjonująca.

Serce organizatorów, jury i widowni skrad-
li nasi tancerze obdarzeni wyjątkową cha-
ryzmą i talentem. Wykonana przez nich 
„cza-cza” rozgrzała do czerwoności całą 
publiczność. Za brawurowo wykonany taniec 
otrzymaliśmy najwyższe trofeum – nagrodę 
„Grad Prix” w kat. zespołów tanecznych. 

Festiwal został zrealizowany na bardzo wy-
sokim poziomie i przyniósł wiele radości, po-
zytywnych emocji nie tylko występującym ar-
tystom, ale także tym, którzy w tych dniach 
pojawili się w MOK-u. 

Organizatorzy zadbali również o uatrak-
cyjnienie naszego pobytu na Podhalu. Gości-
li nas w szaflarskich termach, gdzie mogliśmy 
do woli korzystać z bogactw i dobrodziejstw 
natury oraz zorganizowali wspaniałą dysko-
tekę z poczęstunkiem i licznymi niespodzian-
kami.

Dodatkową atrakcją dla naszych uczniów 
było zwiedzanie Zakopanego i choć pogoda 
w tym dniu była kapryśna, nie przeszkadzało 
nam to, aby wykorzystać każdą chwilę na bli-
skie obcowanie z przyrodą, zachwycanie się 
polskimi górami, a także słuchanie muzyki 
na żywo w wykonaniu podhalańskich górali.

Niesamowity klimat tamtego czasu i tam-
tych miejsc na długo zostanie w naszej pamię-
ci. Serdecznie dziękujemy organizatorom za 
zaproszenie, życzliwość i serdeczność.

SOSW 

Z przyrodą w zgodzie
Mając na uwadze popularyzację wśród dzieci i młodzie-
ży edukacji zdrowotnej i ekologicznej w dniu 30 maja 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 
św. Jana Pawła II w Leżajsku odbył się Powiatowy Kon-
kurs Piosenki „Żyj z przyrodą w zgodzie”. 

ośrodka, dając wspaniały popis 
artystyczno-taneczno-wokalny, 
który został nagrodzony wielkimi 
brawami. Ponadto gościnnie za-
prezentowały się dzieci z Przed-
szkola „Promyczek” w Leżajsku. 
Z rąk Starosty Leżajskiego Mar-
ka Śliża, Naczelnika Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych 
Aurelii Kryli oraz Dyrektora 
SOSW Bożeny Garbackiej wyko-
nawcy otrzymali piękne nagrody. 

Nauczycielom odpowiedzial-
nym za przygotowanie uczniów 
do prezentacji utworów wręczono 
podziękowania i dyplomy a szko-
łom – „choineczki” – symbol pro-
mowanej akcji ekologicznej.

Szczególne podziękowania 
kierujemy do Powiatu Leżaj-
skiego i Nadleśnictwa Leżajsk 
za patronat, ufundowanie cen-
nych nagród i poczęstunku dla 
uczestników oraz Inspektorowi 
ZUS w Leżajsku za pomoc w or-
ganizacji konkursu. Dyrektoro-
wi MCK w Leżajsku Ireneuszowi 
Wołkowi dziękujemy za opra-
wę muzyczną konkursu a wszyst-
kim uczestnikom za dostarczenie 
wspaniałych emocji. 

Zapraszamy już za rok.
SOSW

Tanecznym krokiem ku integracji

Na gościnnej scenie Miej-
skiego Ośrodka Kultury 
w Nowym Targu w dniach 
15-16 maja odbył się III 
Ogólnopolski Festiwal Ar-
tystyczny Dzieci i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej pod 
hasłem „Tanecznym kro-
kiem ku integracji”.
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W relacji niepełnosprawny ar-
tysta – sztuka akt tworzenia może 
mieć znaczenie terapeutyczne, 
ale i czysto artystyczne, ponie-
waż nie musi dotyczyć niepełno-
sprawności samej w sobie, o czym 
mogli się przekonać uczestnicy 
wernisażu. Prace emanowały nie-
zwykle pozytywną energią i dba-
łością o każdy szczegół. Zwie-
dzających zachwyciła również 
różnorodność wykorzystanych 
technik. Na wystawie swoje prace 
zaprezentowali podopieczni or-
ganizacji i placówek działających 
na rzecz osób z niepełnospraw-
nością na terenie powiatu leżaj-
skiego: Środowiskowych Domów 
Samopomocy w: Jelnej, Sarzynie, 
Laszczynach z filią w Zmysłów-
ce, Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Leżajsku, Domu Pomocy 
Społecznej w Brzózie Królew-
skiej, Stowarzyszenia „Integracja 
bez Granic” w Nowej Sarzynie 

(NORW i Przedszkole specjal-
ne), Domu Dziennego Pobytu 
„Aktywny Senior” w Grodzisku 
Dolnym, Domu Dziennego Po-
bytu „Senior +” w Przychojcu, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Leżajsku, 
Domu Pomocy Społecznej w Pi-
skorowicach – Mołyniach, a tak-
że gościnnie – Środowiskowe-
go Dom Samopomocy w Spiach. 
Wymienione placówki są również 
organizatorami ekspozycji, która 
odbywa się już po raz trzeci, zaś 
jej inicjatorką jest dyrektor Śro-
dowiskowego Domu Samopomo-
cy w Jelnej Danuta Kurzyp, która 
wskazała na pobudki kryjące się 
za jej organizacją.

 – Celem wystawy jest przede 
wszystkim promocja twórczości 
osób z niepełnosprawnością, za-
prezentowanie talentów i ich pa-
sji; wypracowanie postaw prospo-
łecznych, otwartości, tolerancji, 

akceptacji, wrażliwości i życzliwo-
ści dla nich, podniesienie wiedzy, 
świadomości w tym uwrażliwienie 
na potrzeby osób z niepełnospraw-
nością, niwelowanie krzywdzących 
stereotypów społecznych poprzez 
tzw. „wędrujący charakter wysta-
wy”. Podkreślam, że wydarzenie 
to ma charakter otwarty. Wystawa 
dostępna jest przez kilka miesięcy 
w różnych domach kultury na te-
renie powiatu, w których organi-
zowane są spotkania dla uczniów 
szkół i przedszkoli oraz mieszkań-
ców poszczególnych miejscowości. 
W tym roku wystawa zostanie rów-
nież zaprezentowana w Gminie 
Dzikowiec

Zorganizowanie wernisażu 
wystawy umożliwiło również sa-
mym autorom prac wejście w in-
terakcję z odbiorcami i stało się 
idealnym pretekstem do integra-
cji. Podczas spotkania został tak-
że zaprezentowany krótki pro-

gram artystyczny przygotowany 
przez uczestników ŚDS w Jelnej 
i Magdalenę Niemczyk z GOK 
w Giedlarowej.

Obok autorów prac udział 
w wydarzeniu wzięli m.in.: Dy-
rektor Wydziału Polityki Spo-
łecznej Podkarpackiego Urzę-
du Wojewódzkiego Małgorzata 
Dankowska, która objęła wysta-
wę patronatem, Starosta Leżaj-
ski Marek Śliż (którego patronat 
również przyświecał ekspozy-
cji), Wicestarosta Leżajski Lu-
cjan Czenczek, Członek Zarzą-
du Powiatu Krzysztof Trębacz 
oraz Burmistrz Leżajska Irene-
usz Stefański. 

Partnerami wystawy byli: Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej, Stowa-
rzyszenie Psychologów i Pedago-
gów „Tęcza”, Gminny Ośrodek 
Kultury w Giedlarowej oraz 
Gmina Leżajsk.

NN

ODNALEŹĆ SIEBIE 
PRZEZ SZTUKĘ
Dorobek artystyczny Henri Touluse-Lautreca walczą-
cego z chorobą genetyczną atakującą kości, Van Gogha 
cierpiącego na nerwicę i depresję, czy Fridy Khalo zma-
gającej się z chorobą Heine-Medina jest dowodem na to, 
że niepełnosprawność nie wyklucza aktywności twór-
czej. Potwierdzeniem tego jest również Wystawa Prac 
Plastycznych Osób z Niepełnosprawnością z terenu Po-
wiatu Leżajskiego „Odnaleźć siebie…”, której wernisaż 
odbył się 12 czerwca w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Fot. Jan Zybura
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W przeglądzie teatralnym wy-
stąpiło sześć szkolnych zespołów 
teatralnych – cztery w katego-
rii klas VII/VIII szkół podstawo-
wych i III gimnazjalnych: Kury-
łówka, Brzyska Wola, Grodzisko 
Dolne i SOSW w Leżajsku i dwie 
w kategorii szkół podstawowych 
klas IV-VI: Brzyska Wola i Nowa 
Sarzyna. 

Jury oceniające występy praco-
wało w składzie: Agnieszka Rydz 
(przewodnicząca), Bożena Zyg-
munt i Iwona Marzec-Wiącek. Po 
obejrzeniu przedstawień jury uda-
ło się na naradę, a organizatorzy 
przystąpili do zakończenia XVI-
II Powiatowego Profilaktyczne-
go Konkursu Plakatowego Spory 
i Wybory oraz wręczenia nagród 
laureatom i finalistom konkursu.

Na konkurs plakatowy wpły-
nęły 72 prace w tym: 37 prac 
plastycznych uczniów w ka-
tegorii klas IV-VI szkół pod-
stawowych: Kuryłówka, Bie- 
daczów, Giedlarowa, Nr 2 Le-
żajsk, Wólka Łętowska; 35 prac 
plastycznych uczniów w katego-
rii klas VII-VIII szkół podstawo-
wych (Biedaczów, Giedlarowa, 
Kuryłówka) i III klas gimnazjów 
(Kuryłówka i Leżajsk) 

7 maja jury dokonało roz-
strzygnięcia konkursu przyzna-
jąc nagrody indywidualne dla 13 
nagrodzonych laureatów i 22 wy-
różnionych finalistów konkursu. 

Nagrody młodym artystom 
i podziękowania dla nauczycie-
li wręczali: Wicestarosta Leżajski 
Lucjan Czenczek, Członek Zarzą-
du Powiatu Leżajskiego Krzysztof 
Trębacz i dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Le-
żajsku Wojciech Kostek.

Teatralno-plakatowe SPORY I WYBORY
27 maja w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odbył się zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Peda-
gogiczną w Leżajsku Powiatowy Przegląd Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna Leżajsk 
2019 Spory i Wybory – profilaktyka eskalacji konfliktów i pokojowe ich rozwiązywanie.

W kategorii szkół podstawowych 
klas IV-VI przyznano:

Y I miejsce i nagrodę złotego Franka: Grupie teatral-
nej „Teatrzyk” ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej 
Woli za przedstawienie pt. „Historia pewnego jabłka” 
(opiekunowie: Beata Kamińska, Edyta Kusa).

Y II miejsce i nagrodę srebrnego Franka: Zespołowi te-
atralnemu ze Szkoły Podstawowej w Nowej Sarzynie 
za przedstawienie pt. „Bajka o dwóch królestwach” 
(opiekunowie: Iwona Dmitrowska, Iwona Paul)

W kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych 
i III gimnazjalnych przyznano: 

Y I miejsce i nagrodę złotego Franka: Grupie teatral-
nej EPIZOD z SOSW w Leżajsku za przedstawienie pt. 
„Razem na koniec świata” (opiekunowie: Aneta Szpi-
la, Agnieszka Bańka, Ewa Benewiat) 

Y II miejsce i nagrodę srebrnego Franka: Grupie teatral-
nej z Gimnazjum w Kuryłówce za przedstawienie pt. 
„Tak niewiele potrzeba” (opiekun: Małgorzata Szty-
rak). 

Y III miejsce i nagrodę brązowego Franka: Grupie te-
atralnej z Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym za 
przedstawienie pt. „Jak mediacja zmieniła okrutny 
bieg zdarzeń” (opiekunowie: Izabela Grzywna, Moni-
ka Fila, Alicja Dubiel).

Wyróżnienie za udział i Maski Teatralne otrzymała gru-
pa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli 
za przedstawienie pt. „Papieros” (opiekunowie: Beata 
Kamińska, Edyta Kusa, Helena Stepaniak).
Nagrodę za najlepszą kreację sceniczną Skrzydła te-
atralne otrzymali: Jolanta Pietrycha (SP w Brzyskiej 
Woli) i Mikołaj Dudas (SP w Nowej Sarzynie).

Nagrody otrzymali:
Y Zuzanna Stanisławska, Karolina Tudryn, 

Hubert Płoszaj (SP Giedlarowa), 
Y Daniel Wróbel, Weronika Freń, Barbara 

Majkut (SP Biedaczów), 
Y Urszula Olechowska (Gimnazjum w Leżaj-

sku), 
Y Mateusz Staroń, Julia Zając, Gabriela Sta-

roń, Magdalena Trójniak (SP Kuryłówka) 
Y Michał Zając, Katarzyna Piotrowska (Gim-

nazjum w Kuryłówce)

KONKURS PLAKATOWY

KONKURS TEATRALNY

Wyróżnieni zostali następujący uczniowie:
Y Łukasz Bździuch, Adam Rębacz, Alicja Krzywonos (SP Giedlarowa), 
Y Izabela Śmiałek (SP Wólka Grodziska) 
Y Marcin Śniosek (SP nr 2 Leżajsk) 
Y Anna Borkowska (Gimnazjum w Leżajsku) 
Y Jakub Maszewski, Ewa Bucior, Wiktoria Trójniak, Dawid Skiba, Er-

nest Matusz, Klaudia Fusiarz, Marcin Gondek, Klaudia Wilkos, 
Martyna Kargol, Kinga Majdan, Natalia Podobińska (SP Kuryłów-
ka), 

Y Ewa Kogut, Kamila Jędrusiejko, Sylwia Bzdoń, Wioleta Sarzyńska, 
Zuzanna Winiarska (Gimnazjum w Kuryłówce). 

Przeglądowi teatralnemu 
i konkursowi plakatowemu pa-
tronowali Podkarpacki Kurator 
Oświaty i Starosta Leżajski. 

Sponsorami przeglądu i kon-
kursu byli: Polenergia Elektro-
ciepłownia Nowa Sarzyna, Sta-
rostwo Leżajskie, Podkarpackie 
Centrum Hurtowe AGRO-
HURT S.A w Rzeszowie i Księ-
garnia Eurydyka 2 w Leżajsku.

Dorota Kostek
Koordynator projektów
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W przeglądzie wystąpiły trzy 
grupy teatralne ze szkół podsta-
wowych (klasy I-III): w Jelnej, 
Grodzisku Dolnym i Brzyskiej 
Woli. 

Jury oceniające występy praco-
wało w składzie: Agnieszka Rydz 
(przewodnicząca), Bożena Zyg-
munt i Iwona Marzec-Wiącek. 

Po obejrzeniu przedstawień 
jury udało się naradę, a orga-
nizatorzy przystąpili do zakoń-
czenia II Powiatowego Profilak-
tycznego Konkursu Plastycznego 
Szlakiem polskich legend i wrę-
czenia nagród laureatom i finali-
stom konkursu.

Na konkurs plastyczny wpły-
nęło 100 prac. 7 maja odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu. Jury 
wyłoniło 30 prac, przyznając 10 
nagród i 20 wyróżnień dla ich au-
torów.

Nagrody młodym artystom 
i podziękowania dla nauczycie-
li wręczali Wicestarosta Leżaj-
ski Lucjan Czenczek, Członek 
Zarządu Powiatu Leżajskiego 
Krzysztof Trębacz i dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Leżajsku Wojciech Ko-
stek.

Przeglądowi i konkursowi pa-
tronował Podkarpacki Kurator 
Oświaty i Starosta Leżajski. 

Sponsorami przeglądu i kon-
kursu byli: Polenergia Elektro-
ciepłownia Nowa Sarzyna, Sta-
rostwo Leżajskie, Podkarpackie 
Centrum Hurtowe AGRO-
HURT S.A w Rzeszowie i Księ-
garnia Eurydyka 2 w Leżajsku.

Marta Stelmarczyk
Koordynator projektów

SZLAKIEM 
POLSKICH LEGEND
w teatrze i na plakacie

Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych dla 
młodzieży i towarzyszący mu konkurs plakatowy ma 
za sobą wieloletnią tradycję, ale nie można zapominać 
o potrzebie ekspresji twórczej u najmłodszych stąd 
pomysł na Powiatowy Przegląd Dziecięcych Małych 
Form Teatralnych oraz konkurs plakatowy, które Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowała 
już po raz drugi. Tym razem pod hasłem Szlakiem pol-
skich legend. Wydarzenie odbyło się również 27 maja 
w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.

Wyróżniono następujących uczniów:
n Gabrielę Staroń, Tomasza Ulmana, Zuzannę Gorący, Michała Jaworskiego, 

Julię Działo, Kamila Leniarta (Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli), 
n Jakuba Czerwonkę, Eliasza Mędronia, Marcina Spólnika, Szymon Klina 

(Szkoła Podstawowa w Laszczynach), 
n Szymona Pelca, Wiktorię Hadałę, Philipa Grabarza, Huberta Kwokę, Hu-

berta Wójcika (Szkoła Podstawowa w Giedlarowej), 
n Annę Wiśniewską (Szkoła Podstawowa w Jelnej), 
n Nicolę Martynowską (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Leżajsku), 
n Bartosza Kruka, Michalinę Murzańską, Gabrielę Klechę (Szkoła Podstawo-

wa w Kuryłówce).

n I miejsce – zespół teatralny „TEATRZYK” ze Szkoły 
Podstawowej w Brzyskiej Woli za przedstawienie pt. 
„Jak mazurska baba przechytrzyła diabła” (opiekuno-
wie: Elżbieta Fus, Dorota Lewkowicz, Beata Socha).

n II miejsce – zespół teatralny „Fantazja” ze Szkoły Pod-
stawowej w Grodzisku Dolnym za przedstawienie pt. 
„Legenda o Warsie i Sawie” (opiekunowie: Elżbieta 
Matula, Agnieszka Witwer).

n III miejsce – zespół teatralny „Mały Franciszek” ze 
Szkoły Podstawowej w Jelnej za przedstawienie pt. 
„Szlakiem polskich legend” (opiekunowie: Karolina Ry-
chel, Katarzyna Stanaszek). 

Jury przyznało również nagrody – statuetki za najlepszą 
kreację sceniczną dla Pauliny Masełek (SP Brzyska Wola) 
i Wiktorii Sołek (SP Grodzisko Dolne). 

Nagrody otrzymali:
n Antoni Kruk, Amelia Socha (Ze-

spół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
w Leżajsku), 

n Konrad Leśko (SOSW w Leżajsku), 
n Dawid Fus, Oskar Pokrywka, Szy-

mon Dąbek, Kornelia Kołodziej 
(SP w Wólce Łętowskiej), 

n Łucja Piskor (SP w Dąbrowicy), 
n Magdalena Wrona, Magdalena 

Winiarska (SP w Brzyskiej Woli).

WYSTĘPY TEATRALNE

KONKURS PLASTYCZNY
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15 czerwca 2019 r. w Zespole 
Szkół Licealnych odbył się Tur-
niej Tenisa Stołowego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych o Puchar 
Starosty Leżajskiego. Udział 
w nim wzięło 80 tenisistów re-
prezentujących kluby: MLKS 
Gminy Leżajsk, PUKS Arka Łę-
townia, UKS SP1 Leżajsk, LKS 
Kańczuga, KSTS Krosno, SKT 
Sanok, UKS Sokół Żabno, UKS 
Krzemień Ustrzyki Dolne, Nowa 
Sarzyna, Skopanie, PKS Kolping 
Jarosław, KU AZS Politechnika 
Rzeszów, UKS Olimp Łęki Du-
kielskie. Organizatorami wyda-

rzenia byli: Ludowy Klub Spor-
towy SP 1, Powiat Leżajski oraz 
Zespół Szkół Licealnych w Le-
żajsku. 

Uroczystego otwarcia turnie-
ju dokonał Członek Zarządu 
Powiatu Leżajskiego Krzysztof 
Trębacz oraz Dyrektor Zespołu 
Szkół Licealnych Zbigniew Trę-
bacz. 

Celem turnieju było, oprócz 
wyłonienia najlepszych zawod-
ników, wyuczenie zdrowych po-
staw rywalizacji oraz pożytecz-
ne i sportowe spędzenie wolnego 
czasu.

W dniach 28-30 czerwca po raz 
27. odbyły się Międzynarodowe 
Zawody Modeli na Uwięzi F2-
-WORLD CUP WIERZAWICE 
2019 Memoriał Eugeniusz Kuja-
na. 

Jak co roku, zawody w Wierza-
wicach to organizacyjny i spor-
towy sukces. Pracowała na to 

nieliczna grupa osób, a w szcze-
gólności Prezes Klubu Modelar-
skiego Marek Leszczak.

Cieszy również fakt, że dopisa-
ła frekwencja zawodników z kil-
kunastu krajów. Rekordową ob-
sadę miała kategoria F2B modeli 
akrobacyjnych, w której rywali-
zowało 35 zawodników. 

W poszczególnych 
klasach zwyciężyli:

F2A - modele prędkościowe
1. Sobala Tomasz – Polska
2. Miś Artur – Polska
3. Walania Kacper – Polska

F2B – modele akrobacyjne
1. Burger Igor – Słowacja
2. Stano Jan – Słowacja

Turniej Tenisa Stołowego
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
o Puchar Starosty Leżajskiego

Organizatorzy turnieju dla lau-
reatów pierwszych trzech miejsc 
przygotowali puchary i nagrody 
rzeczowe natomiast wszyscy za-
wodnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, medale i upominki 
ufundowane przez Powiat Leżaj-
ski oraz Miasto Leżajsk. Nagro-
dy wręczył laureatom Starosta 
Leżajski Marek Śliż. Nad pra-

widłowym przebiegiem turnieju 
czuwali sędziowie Marek Worek 
i Krzysztof Tarasek.

Wyniki w poszczególnych kate-
goriach dostępne na stronie www 
Starostwa Powiatowego w Leżaj-
sku w zakładce Sport.

AM

F2-WORLD CUP WIERZAWICE 2019 Memoriał Eugeniusza Kujana
3. Krystian Borzęcki – Polska

F2C – wyścig zespołowy
1. Igoshyn Oleksii i Yurii Chayka 
– Mołdawia
2. Bondarenko Yurii i Lerner Se-
men – Mołdawia
3. Rodin Ilia i Osadchyi Ihor – 
Ukraina

Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania przyja-
ciołom, wolontariuszom oraz 
partnerom i sponsorom, któ-
rzy zaangażowali się w organi-
zację wydarzenia: Powiatowi 
Leżajskiemu, Gminie Leżajsk, 
Elektrociepłowni Nowa Sarzy-
na, Grupie Żywiec S.A. Browar 
w Leżajsku i Bankowi Spółdziel-
czemu w Leżajsku.

Klub Modelarski im. E. Kujana 
w Wierzawicach
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Adepci Sparty w zeszłym se-
zonie rozgrywali mecze w I Li-
dze Podkarpackiej i rozegrali  
76 spotkań oraz 22 turnieje li-
gowe. Klub zgłosił do tych roz-
grywek następujące drużyny: 

Junior Młodszy – rozegranych  
26 meczów, Trampkarz Młod-
szy – rozegrane 22 mecze, Mło-
dzik Młodszy – rozegranych 
28 meczów, Orlik Starszy – ro-
zegranych 12 turniejów, Orlik 

Z życia Sparty
Sezon piłkarski 2018/2019 za nami, chwila odpoczyn-
ku i wracamy do treningów, obozów, gdyż nowy sezon 
2019/2020 rozpoczyna się już w sierpniu.

Młodszy – rozegranych 10 tur-
niejów. 

4 maja w zaprzyjaźnionym Ze-
spole Szkół Licealnych w Leżaj-
sku odbył się Walny Zjazd Człon-
ków Stowarzyszenia, w trakcie 
którego zmieniono władze klubu. 
W związku z rezygnacją z funkcji 
wieloletniego skarbnika Grzego-
rza Dmitrowskiego oraz członka 
zarządu Wandy Partyki, do za-

rządu w drodze głosowania wy-
brano Tomasza Stawarza i Pawła 
Niemczyka. Podziękowania za 
wkład i zaangażowanie tych osób 
oraz powitanie nowych członków 
zarządu odbyły się w trakcie co-
rocznego zakończenia sezonu.

15 czerwca, jak co roku, na 
obiektach MOSiR Leżajsk przy 
ul. Sportowej odbyło się oficjalne 
zakończenie sezonu połączone 
z piknikiem rodzinnym, podczas 
którego udekorowano zawod-
ników, sponsorów oraz włoda-
rzy miasta. Zawodnicy Spar-
ty rozegrali w tym dniu ostatnie 
mecze sezonu 2018/2019. Odbył 
się również pokazowy trening 
adeptów „LEGIA SOCCERS 
SCHOOLS”, w którym osobiście 
uczestniczył Miś Kazek oficjalna 
maskotka wielokrotnego Mistrza 
Polski Legii Warszawa. 

Zarząd Klubu jak zawsze za-
dbał o szereg atrakcji dla wszyst-
kich uczestników.

W części oficjalnej odbyła się 
dekoracja zawodników, której 
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dokonali Starosta Leżajski Ma-
rek Śliż, Burmistrz Leżajska Ire-
neusz Stefański, dyrektor MO-
SiR w Leżajsku Wojciech Surma 
i członkowie zarządu.

W nowym sezonie 2019/2020 
rozgrywki w I Lidze Podkarpa-
ckiej zawodnicy Sparty Leżajsk 

rozgrają w następujących dru-
żynach: Junior Starszy, Tramp-
karz Starszy, Młodzik Starszy, 
Młodzik Młodszy, Orlik Starszy, 
Orlik Młodszy. Wszystkie osoby 
chcące rozwijać swoją piłkarską 
pasję zapraszamy w nasze sze-
regi.

Zarząd Klubu Piłkarskiego 
„SPARTA LEŻAJSK” składa 
ogromne podziękowania zawod-
nikom, trenerom oraz rodzi-
com za stworzenie dobrej atmo-
sfery oraz pomoc w organizacji 
pikniku. Wielkie podziękowa-
nia kieruje w stronę: Starosty 

Leżajskiego, Burmistrza Miasta 
Leżajsk, Dyrektora MOSiR Le-
żajsk, dyrektora ZSL w Leżajsku 
Zbigniewa Trębacza i dyrektora 
ZST w Leżajsku Haliny Samko, 
a także wszystkich osób zaanga-
żowanych w działalność Klubu.

GB
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IMPREZY KULTURALNE – sierpień-wrzesień
AKTYWNIE NA WAKACJACH

BEZALKOHOLOWY FESTYN RODZINNY W BIEDACZOWIE
Termin: 4 sierpnia
Miejsce: OK w Biedaczowie
Organizatorzy: Organizacje społeczne wsi Biedaczów-Gwizdów, OK 
w Biedaczowie
Opis: Piknik plenerowy, połączony z występami zespołów artystycz-
nych, konkursami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

MIODOBRANIE
Termin: 11 sierpnia
Miejsce: Jelna
Organizator: Dom Kultury w Jelnej, współorganizator: OK w Nowej 
Sarzynie, Stowarzyszenie „Złoty Potok”
Opis: Gminne święto miodu. Prelekcje dotyczące pszczelarstwa, pre-
zentacja i możliwość zakupu miodów oraz produktów na bazie mio-
du oferowanych przez koła pszczelarskie z terenu gminy. Pokaz pro-
cesu miodobrania.

DOŻYNKI GMINNE 

Termin: 15 sierpnia 
Miejsce: Stadion sportowy LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku 
Górnym 
Organizatorzy: Wójt Gminy Grodzisko Dolne, Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym 
Opis: Dożynki to święto dziękczynienia za zbiory, dlatego wszyst-
kie sołectwa przywożą w tym dniu wieńce dożynkowe, które wcześ-
niej poświęcone w kościołach parafialnych są prezentowane ogółowi 
naszej społeczności gminnej. Tradycyjnym obrzędom dożynkowym 
(wręczanie chleba Gospodarzowi Gminy przez Starostów i degusta-
cja chleba z miodem) towarzyszy część rozrywkowa w wykonaniu 
amatorskich zespołów artystycznych. 

PIKNIK RODZINNY – DOŻYNKI WIEJSKIE W RZUCHOWIE
Termin: 15 sierpnia
Miejsce: plac przed remizą w Rzuchowie
Organizatorzy: Sołtys i KGW w Rzuchowie, GOK Gminy Leżajsk, 
OK w Rzuchowie
Opis: Piknik plenerowy, połączony z celebrowaniem wiejskich doży-
nek, z udziałem zespołów artystycznych, konkursami i atrakcjami dla 
dzieci i dorosłych. Na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna.

DOŻYNKI PARAFIALNE
Termin: 15 sierpnia
Miejsce: Biedaczów-Gwizdów, Dębno, Brzóza Królewska, Piskoro-
wice, Chałupki Dębniańskie, Giedlarowa, Wierzawice, Maleniska
Organizatorzy: poszczególne miejscowości
Opis: Doroczne Święto Plonów, poświęcenie wieńca dożynkowego

Termin: sierpień 
Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Opis: Ośrodek Kultury na sezon letni przygotował bogatą ofertę za-
jęć dla dzieci i młodzieży. Będą to m.in. zajęcia plastyczne, muzycz-
ne, rekreacyjne, a także dyskoteki i wycieczki po miejscach pamię-
ci narodowej. 

WAKACJE Z KULTURĄ 
– WYCIECZKI, PLENERY, KONKURSY, KONCERTY

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

SPOSÓB NA WAKACYJNĄ NUDĘ

Termin: sierpień
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku.
Współorganizator: Powiat Leżajski
Opis: „Sposób na wakacyjną nudę” to cykl warsztatów skierowanych 
do dzieci i młodzieży z terenu Leżajska i okolic. Zajęcia odbywają 
się w Bibliotece Publicznej w Leżajsku dwa razy w tygodniu w okre-
sie wakacji (we wtorki i czwartki), a prowadzą je: instruktorzy, pla-
stycy i bibliotekarze. Przeprowadzone zostaną zajęcia plastyczne, et-
nograficzne, warsztaty ekologiczne, gry i zabawy z animatorami oraz 
nauka języka angielskiego. 20 sierpnia odbędą się także zajęcia z do-
goterapii, natomiast 22 sierpnia odwiedzi bibliotekę „Pan Pianinko”.
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KONKURS PLASTYCZNY 
„45 LAT ZESPOŁU REGIONALNEGO „GRODZISZCZOKI” 
– HISTORIA I TRADYCJA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA 

Termin: wrzesień 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym 
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym 

Opis: Konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gro-
dzisko Dolne, którego tematem przewodnim będzie ukazanie 45-let-
nich dokonań Zespołu Regionalnego „Grodziszczoki” kultywujące-
go rodzimą tradycję i obyczaje.

GDZIE KUCHAREK SZEŚĆ… CZYLI POTYCZKI KULINARNE KGW 
POWIATU LEŻAJSKIEGO

Termin: 1 września
Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

DOŻYNKI GMINNE

ŚWIĘTO WSI STARE MIASTO
Termin: 15 sierpnia 
Miejsce: stadion sportowy w Starym Mieście
Organizatorzy: KGW w Starym Mieście, GOK Gminy Leżajsk
Opis: Piknik plenerowy na stadionie sportowym w Starym Mieście, 
połączony z występami zespołów artystycznych, konkursami i atrak-
cjami dla dzieci i dorosłych. Na zakończenie odbędzie się zabawa ta-
neczna.

DOŻYNKI GMINNE 
GMINY LEŻAJSK

Termin: 18 sierpnia
Miejsce: Przychojec
Organizatorzy: Gmina Le-
żajsk, organizacje społeczne 
z Przychojca, komitet orga-
nizacyjny, GOK Gminy Le-
żajsk
Opis: Doroczne Święto Plo-
nów – wspólne świętowanie 
delegacji wieńcowych z całej 
Gminy Leżajsk, na zakoń-
czenie zabawa taneczna. 

ZLOT POJAZDÓW RÓŻNYCH „KLAMOT 2019”
Termin: 18 sierpnia 
Miejsce: Zalew Ożanna
Organizatorzy: Pizzeria 
„Słoneczna California”, 
GOK w Kuryłówce 
Opis: Zapraszamy wszyst-
kich pasjonatów do pre-
zentowania swoich ulubio-
nych maszyn, nieważne czy 
to rower, motorower, mo-
tocykl, samochód osobowy 
czy ciężarowy, nawet ciąg-
nik rolniczy lub „samorób-
ka” – KLAMOT zaprasza 
wszystkich. Przyjedź tym co 
masz w garażu lub stodole, 
pod warunkiem, że ma 20 
lat lub więcej, fajnie gdy-
by rodowód sięgał PRL-u. 
Nie zamykamy się przed ni-
kim. Nieważne skąd jesteś, 
czy masz do nas kilometr, czy 1000 kilometrów. Na zlocie zagrają ka-
pele rockowe: RoseMerry i Biegun Zachodni. 

DOŻYNKI GMINNE
Termin: 25 sierpnia
Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 
ORAZ ZAKOŃCZENIE WAKACJI

Termin: 27 sierpnia 
Miejsce: Kuryłówka – Stadion LKS Złotsan
Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, OSP w Kuryłówce, GOK 
w Kuryłówce

ciąg dalszy na str. 22

Termin: 1 września
Miejsce : Kuryłówka – plac OSP
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK w Kuryłówce 

POŻEGNANIE WAKACJI
Termin: 5 września
Miejsce: Plac przed MOSiR w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

LEŻAJSKIE TARGOWISKO SZTUKI
Termin: 6,7,8 września
Miejsce: Plac przed MCK
Organizator: MCK Leżajsk 
Współorganizator: Miasto Leżajsk i Powiat Leżajski
Opis: Leżajskie Targowisko Sztuki to impreza, która po raz czwar-
ty wciągnie mieszkańców Leżajska i okolicznych miejscowości w nie-
zwykły świat sztuki ulicznej. Przez trzy dni jej trwania można będzie 
podziwiać kuglarzy, artystów ulicznych, akrobatów, pokazy rowe-
rowe, spektakle plenerowe i fireshow oraz „Wyścig na krzesłach”, 
w którym każdy chętny będzie mógł wziąć udział. Na scenie obok 
MCK wystąpią zespoły muzyczne i lokalne grupy. Imprezie towarzy-
szyć będzie wiele wydarzeń dodatkowych m.in. food truck, festiwal 
kolorów, kiermasz rękodzieła, kiermasz książki. W ramach Targowi-
ska otwarta zostanie również wystawa prac ukraińskiego artysty Ju-
riya Sychew-Hlazuna.

NARODOWE CZYTANIE POLSKICH NOWEL
Termin: 7 września, godz. 14.00.
Miejsce: Plac przed MCK
Organizator: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: Jest to akcja zainicjowana przez Prezydenta RP. Leżajsk 
uczestniczy w niej po raz siódmy.
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IMPREZY SPORTOWE – sierpień-wrzesień
ZAKOŃCZENIE WAKACYJNEJ LIGI PIŁKARSKIEJ 

O PUCHAR POSŁA NA SEJM RP JERZEGO PAULA
Termin: 2 sierpnia
Miejsce: „Boisko Orlik” w Nowej Sarzynie. 
Organizatorzy: MZKS „Unia”, MOSiR w Nowej Sarzynie, Biuro 
Poselskiej Posła na Sejm RP Jerzego Paula. 

VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OTWARCIA SEZONU 
„NOWA SARZYNA 2019”

Termin: 24 sierpnia
Miejsce: MOSiR w Nowej Sarzynie
Organizator: Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Arka Łętownia 
przy wsparciu Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Sto-
łowego w Rzeszowie oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Nowej Sarzynie
Opis: Tenisiści stołowi z Podkarpacia i województw sąsiednich będą 
rywalizować w kategoriach od żaka do weterana o trofea ufundowa-
ne przez miejscowe samorządy i lokalnych sponsorów.

TURNIEJ OTWARCIA SEZONU TENISIE STOŁOWYM
Termin: 24 sierpnia
Miejsce: MOSiR w Nowej Sarzynie. 
Organizator: PUKS „Arka” Łętownia. 

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA 
I GMINY NOWA SARZYNA

Termin: 8 września
Miejsce: Stawy Janda w Nowej Sarzynie lub Ujęcie wody nad Sanem 
w Sarzynie.
Organizatorzy: PZW Koło „Szuwarek” w Nowej Sarzynie, Miasto  
i Gmina Nowa Sarzyna

XII OGÓLNOPOLSKIE NOWOSARZYŃSKIE ZAWODY 
W MARSZACH NA ORIENTACJĘ „BUDZYŃ 2019”

Termin: 27-29 września
Miejsce: Gmina Nowa Sarzyna 
Organizatorzy: Klub Turystyczny „Przygoda”, Miasto i Gmina Nowa 
Sarzyna, Zespół Szkół w Nowej Sarzynie, Podkarpacka Komisja Im-
prez na Orientację PTTK.

PIKNIK JESIENNY Z OKAZJI ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Termin: 24 września 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Opis: Będzie to piknik jesienny dla dzieci uczęszczających na zaję-
cia pozalekcyjne do Ośrodka Kultury oraz ich rodziców. Dzieci wraz 
z rodzicami upieką kiełbaski i ziemniaki na ognisku. Będą zabawy 
i śpiewy przy muzyce, a także konkursy, zawody, zagadki i quizy. 

JARMARK KULTURALNY „NA MICHAŁA”
Termin: 29 września
Miejsce: Giedlarowa
Organizator: GOK w Giedlarowej
Opis: Piknik rodzinny, połączony z występami zespołów wokalnych 
i tanecznych, a także atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Na zakończe-
nie odbędzie się zabawa taneczna.

XX PIELGRZYMKA SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO I XX DOŻYNKI POWIATOWE

Termin: 8 września
Miejsce: Bazylika Zwiastowania NMP w Leżajsku
Organizatorzy: Powiat Leżajski, Klasztor OO. Bernardynów w Le-
żajsku
Opis: 8 września do Matki Bożej Leżajskiej pielgrzymują służby 
mundurowe z terenu województwa podkarpackiego. Pielgrzymka 
połączona jest w dożynkami powiatowymi.

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Termin: 8 września 
Miejsce: Park Wiejski w Brzózie Królewskiej
Organizatorzy: OK, KGW w Brzózie Królewskiej, GOK
Opis: Piknik plenerowy, połączony z występami zespołów artystycz-
nych, degustacją potraw z ziemniaków oraz turniejem kół gospodyń 
wiejskich. Na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna.

KAPUŚCIANY JARMARK
Termin: 15 września
Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizatorzy: OK, KGW w Wierzawicach
Opis: Piknik plenerowy, połączony z występami zespołów artystycz-
nych, degustacją i prezentacją potraw z kapusty, konkursami i atrak-
cjami dla dzieci i dorosłych. Podsumowaniem świętowania będzie za-
bawa taneczna.

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

Termin: 18 września 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. 

ciąg dalszy ze str. 21
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ABC BEZROBOTNEGO

Cel projektu: 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 
osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, 
w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształ-
ceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

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

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

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

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

Projekt również zapewnia możliwość udziału byłym uczest-
nikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizo-

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

W ramach projektu realizowane są 
następujące formy wsparcia:

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

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

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

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

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

Biuro projektu – pok. 5, tel. 17 240 67 28

Staże – pok. 21, tel. 17 242 73 73 wew. 42

Bon na zasiedlenie – pok. 26, tel. 17 242 73 73 wew. 39

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 
– pok.17, tel. 17 242 73 73 wew. 32

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

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

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

współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

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

Zapraszamy do udziału!!!
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podróż 73

Brazylia/Argentyna
Wodospady Iguaçu

cz. 2

Po wczorajszym, deszczowym 
dniu, jakaż odmiana. Słońce za-
witało nad miasto Foz do Iguaçu, 
w którym mieszkamy. Dzisiaj, 
zgodnie z planem wyruszamy 
do Argentyny, by z drugiej stro-
ny podziwiać jedne z najsłynniej-
szych i największych wodospadów 
świata. Niestety, pomimo nie-
wielkiej odległości, pokonała nas 
autobusowa łamigłówka. Okaza-
ło się jednak, że istnieje możli-
wość przejechania przez granicę 
taksówką, z której bez namysłu 
korzystamy. Kilkanaście minut 
później jesteśmy na granicy bra-
zylijskiej. Na chwilę wysiadamy 
z samochodu, pieczątka w pasz-
port, uśmiech na twarzy celniczki 
i gotowe – jedziemy dalej. Kolej-
ne kilka minut i zbliżamy się do 
argentyńskiego przejścia granicz-
nego. Chwila czekania, kolejna 
pieczątka i jesteśmy. Przed nami 
Argentyna, rozległe państwo zaj-
mujące znaczną cześć Amery-
ki Południowej – dziesięciokrot-
nie większa od Polski, przy mniej 
więcej tej samej liczbie 39 milio-
nów mieszkańców. 

Jesteśmy na miejscu. Przed 
nami rozłożysty, otwarty budy-
nek, w którym znajduje się cen-
trum informacji turystycznej, 
kasy, restauracje i sklepy z pa-
miątkami. Jeszcze rzut oka na 
mapę obrazującą szlaki tury-
styczne biegnące wzdłuż wodo-
spadów i trasę kolejki wąsko-
torowej, która dowozi turystów 

do spektakularnych miejsc, i ten 
wkurzający – kolejny już – zakaz 
lotu dronami. 

Zajmujemy miejsca w otwar-
tym wagoniku i przy odgłosach 
zgrzytających, stalowych kół je-
dziemy do pierwszej stacji. Wy-
siadamy w Estacion Cataratas, 
skąd rozpoczyna swój bieg więk-
szość szlaków turystycznych Par-
ku Narodowego Iquacu. A my 
w towarzystwie wszędobylskich, 
ruchliwych ostronosów czeka-
my na kolejny pociąg, który za-
wiezie nas do Gardzieli Diabła. 
Oczekiwanie przedłuża się w nie-
skończoność i nikt nie jest w sta-
nie racjonalnie wytłumaczyć co 
się dzieje. Po dwóch godzinach 
oczekiwania, z wielką ulgą, w to-
warzystwie skośnookich Azja-
tów, ruszamy. 

Dosłownie po kilkunastu mi-
nutach mamy koniec podróży. 
I zamiast się cieszyć, że tak szyb-
ko dojechaliśmy, byliśmy wście-
kli. Można było iść pieszo! Kasa 

w kieszeni i godzina do przodu. 
Na szczęście humor szybko po-
prawiły nam kolorowe motyle, 
przysiadające na wilgotnych ka-
mieniach i naszych ramionach.

Nie oglądając się za siebie ru-
szamy w kierunku Garganta del 
Diablo. Krok za krokiem ma-
szerujemy po metalowej kład-

ce, nad żółtawo-brunatnymi 
wodami szeroko rozlewającej 
się rzeki Iquazu. Meandrują-
ca kładka, co chwilę zanurza się 
w bujnej roślinności, rozsianych 
na wodzie wysepek. Z każdym 
krokiem nasila się głuchy po-
mruk spadającej wody. Po chwili 
huk zagłusza wszelkie rozmowy, 
a setki miliardów białych kro-
pelek wody, niczym mgła uno-
szą się nad rozpadliną. Odwra-
camy głowy. Tutaj ziemia nagle 
urywa się wsysając wzburzoną 
wodę. Dochodzimy do końca po-
mostu, na którym tłoczą się tu-
ryści. Pod nogami wyczuwamy 
delikatne drżenie. Huk jest prze-
rażający, a kropelki wody pre-
cyzyjnie wypełniają zakamarki 
ciała. Woda jest wszędzie. Wo-
kół nas, pod stopami i w powie-
trzu. Przed nami Diabelska Gar-
dziel, która pochłania wszystko 
– nasze spojrzenia, nasze głosy. 
Jeden z siedmiu cudów świata 
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tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

You Tube – niezwykly swiat 

przyrody zasłużył na swoje mia-
no. Tego jesteśmy pewni. Chro-
niąc sprzęt, próbujemy zmieścić 
w kadrze otaczające nas wido-
ki. Nic z tego. Ogrom wodospa-
du niweczy wszelkie próby. Może 
na filmie? Też nie. Tutaj trzeba 
być, zobaczyć i poczuć tę ener-
gię.  

W samo południe wracamy 
na stację kolejki. Słońce stanęło 
w zenicie i skrupulatnie wynaj-
duje wszystkie nieosłonięte miej-
sca na ciele. I te piękne motyle 
po pierwszych chwilach fascyna-
cji, niczym komary doprowa-
dzają nas do szału. Są wszędzie. 
Dziesiątkami przysiadają na gło-
wie, rękach, nogach i ubraniach. 

Znowu czekanie na pociąg. 
Wracamy do miejsca, skąd 

rozpoczynają się szlaki wijące się 
wzdłuż wodospadów. Do wyboru 
mamy dwie trasy. Upper Trial – 
górny krąg – poprowadzony gór-
ną krawędzią wodospadów oraz 
Lower Trial – biegnący u pod-
nóża kaskad. Wystarczyło kil-
kadziesiąt metrów, by naszym 
oczom ukazały się zapierające 
dech w piersiach widoki. Dzie-
siątki wodnych kaskad, prze-
dzielonych soczystą roślinnością 
z impetem zrzucają wodę w dół 
urwiska. Co kilka kroków nowe 

obrazy, z których każdy nadaje 
się na czołówkę National Geo-
graphic. 

Zadajemy sobie pytanie: Czy 
może nas coś jeszcze zaskoczyć? 
Okazuje się, że tak. Wystarczy 
przejść kolejnych kilka kroków, 
by do tych niezwykłych widoków 
wody i zieleni dołączyły wszyst-
kie barwy tęczy. Nieważne, gdzie 
spojrzymy. Wszędzie bez proble-
mów natrafimy na paletę barw, 
połyskującą w kropelkach wody.

Oglądając ten cud natu-
ry, warto wiedzieć że kilkadzie-
siąt kilometrów stąd, na rzece 
Parana na granicy brazylijsko-
-paragwajskiej, znajdowały się 
jeszcze w latach 80. wspania-
łe wodospady Guairá, należące 
do najpotężniejszych tego typu 
formacji geologicznych na świe-
cie. Słynęły nie tylko ze swej po-
tęgi, ale również ze zjawiskowe-
go piękna, które każdego roku 
przyciągało tłumy turystów. 
Ale w 1982 roku wodospad 
umilkł na zawsze padłszy ofia-
rą zakrojonego na gigantyczną 
skalę przedsięwzięcia inżynie-
ryjnego. W miejscu, gdzie nie-
gdyś ryczało siedem kaskad, dziś 
rozciąga się tafla zbiornika re-
tencyjnego powstałego w efek-
cie budowy tamy i hydroelek-

trowni Itaipu – największej, obok 
chińskiej Tamy Trzech Przeło-
mów. Zatopiona fasada skalna 
została wysadzona w powietrze 
w celu ułatwienia nawigacji stat-
kom ostatecznie eliminując moż-
liwość odtworzenia wodospadów 
w przyszłości.

Tak oto potęga przyrody 
ustąpiła przed potęgą człowie-
ka. Zniszczenie wodospadów 
spotkało się z wielką krytyką, 
choć niejeden z piewców postę-
pu przekonywał, że konstrukcję 
tamy należy uznać za historyczny 
wyczyn, a jej przelew hydrotech-
niczny dorównuje swym urokiem 
pięknu, które cechowało natural-
ne wodospady. 

Schodzimy na szlak biegnący 
u podnóża wodospadów. Tutaj 
możemy podejść naprawdę bli-
sko, ale musimy się liczyć raczej 
z mokrym spojrzeniem. Przypo-
minam sobie przewodnikowe po-
rady, ze warto zabrać ze sobą pe-
leryny chroniące od wody. Ale 
umówmy się, na co to komu, kie-
dy jest 30 stopni, a chłodne kro-
pelki są zbawienne. 

Chyba mamy trochę szczęś-
cia. Bo marzec to najlepsza pora 
na oglądanie wodospadów, choć 
trudno w klimacie tropikalnym 
znaleźć idealną porę na przy-

jazd tutaj. Warto jednak wie-
dzieć, że od listopada do marca 
trwa pora deszczowa, więc tem-
peratury będą dużo niższe, desz-
cze również nie będą rzadkością, 
ale koniec pory deszczowej gwa-
rantuje nam spektakularne ilości 
przetaczającej się wody przez ka-
skady. W drugiej części roku jest 
sucho, temperatury dochodzą do 
40 stopni, a wody ubywa. 

Kolejny punkt widokowy i ko-
lejna zachwycająca panorama.

Widzieliśmy już wiele wodo-
spadów, ale wystarczyło kilka-
naście minut, by nasycić swo-
ją ciekawość. Tutaj jest zupełnie 
inaczej. Nagromadzenie ideal-
nych fotograficznych kadrów jest 
tak duże, że nieustannie mamy 
niedosyt. Zdjęcie w prawo, 
w lewo, bliżej, dalej. I od nowa. 
Zachwytu nie ma końca.

To miejsce zawsze jest oblega-
ne przez turystów. I nie ma się 
czemu dziwić. Kaskada Bosetti 
to kwintesencja spotkania z po-
tęgą natury. Już kilkadziesiąt me-
trów przed kaskadą, każdy listek, 
każda gałązka ocieka wodą. Huk 
zagłusza rozmowy turystów, któ-
rzy w strugach wody próbują po-
dejść jak najbliżej wodospadu. 
Wszystkim udziela się euforycz-
na radość wspaniałej, a zarazem 
mokrej zabawy. 

Zamykamy koło dolnego szla-
ku. Przed nami jeszcze dwie 
z 275 kaskad – bliźniaczo podob-
ne siostry. Tutaj też, kończy się 
nasza wspaniała podróż po jed-
nym z najpiękniejszych cudów 
natury na naszej planecie. Moż-
na wiele mówić o tym, że Iguazú 
to atrakcja turystyczna, ale daj 
Boże, żeby wszystkie takie były. 
Piękno natury w najczystszej for-
mie. Tego, co czuliśmy nie da się 
opisać słowami, ale po tym do-
świadczeniu nic już nie jest ta-
kie samo.



KURIER POWIATOWY n nr 7-8/2019 (176)26

BLOK REKLAMOWY
OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE



27KURIER POWIATOWY n nr 7-8/2019 (176)

BLOK REKLAMOWYPOWIAT BLOK REKLAMOWY
B2

_C
L_

18
09

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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