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Zdarzenie
Niebo, ziemia, poranek,
godzina ósma piętnaście.
Spokój i cisza
w pożółkłych trawach sawanny.
W oddali hebanowiec
o liściach zawsze zielonych
i rozłożystych korzeniach.

Wtem jakieś zakłócenie błogiego bezruchu.
Dwie chcące żyć istoty zerwane do biegu.
To antylopa w gwałtownej ucieczce,
a za nią lwica zziajana i głodna.
Szanse ich obu są chwilowo równe.
Pewną nawet przewagę ma uciekająca.
I gdyby nie ten korzeń,
co sterczy spod ziemi,
gdyby nie to potknięcie
jednego z czterech kopytek,
gdyby nie ćwierć sekundy
zachwianego rytmu,
z czego korzysta lwica
jednym długim skokiem –

Na pytanie kto winien,
nic, tylko milczenie.
Niewinne niebo, circulus coelestis.
Niewinna terra nutrix, ziemia żywicielka.
Niewinny tempus fugitivum, czas.
Niewinna antylopa, gazella dorcas.
Niewinna lwica, leo massaicus.
Niewinny hebanowiec, diospyros mespiliformis.
I obserwator z lornetką przy oczach,
w takich, jak ten, przypadkach
homo sapiens innocens.

Wisława Szymborska
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21 grudnia w sali konferencyj-
nej Muzeum Ziemi Leżajskiej
odbyła się LII sesja Rady Powiatu
Leżajskiego. Sesję zainaugurowa-
ło przekazanie Radzie Powiatu
Betlejemskiego Światełka Pokoju
przez harcerzy z 1 Drużyny Har-
cerskiej „Nieprzetartego Szlaku”,
działającej przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym im. św. JP II w Leżajsku.

Kluczowym punktem w progra-
mie obrad było podjęcie uchwały
budżetowej na rok 2018. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 16 rad-
nych, zaś 3 wstrzymało się od gło-
su.

Głosowanie poprzedzone zosta-
ło odczytaniem projektu uchwały
wraz z uzasadnieniem oraz odczy-
taniem opinii: Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego Powia-
tu, Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku, Regionalnej Izby Obra-
chunkowej do projektu budżetu
oraz Zarządu w sprawie opinii RIO
i wniosków komisji. W dalszej ko-
lejności miała miejsce dyskusja nad
wniesionymi wnioskami komisji
i radnych oraz ich przegłosowanie.

Radni podejmowali także nastę-
pujące uchwały:
�Uchwała zmieniająca Uchwa-
łę Nr XLIII/200/2017 Rady
Powiatu Leżajskiego z dnia
26 kwietnia 2017 r. w spra-
wie nadania statutu Samo-
dzielnemu Publicznemu Zespo-
łowi Opieki Zdrowotnej w Le-
żajsku.

�Uchwała w sprawie udziele-
nia dotacji celowej Miastu
i Gminie Nowa Sarzyna.

�Uchwała w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budżecie Po-
wiatu na 2017 r.

�Uchwała zmieniająca uchwa-
łę Nr LI/241/2017 Rady Po-
wiatu Leżajskiego z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie
wydatków budżetu Powiatu,
które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego 2017.

�Uchwała w sprawie zatwier-
dzenia planu kontroli Komi-
sji Rewizyjnej na 2018 rok.

�Uchwała w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Rady Po-
wiatu Leżajskiego na 2018 rok.

�Uchwała w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej
Powiatu Leżajskiego.

Podczas posiedzenia kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficz-
nej przedstawił informację o re-
alizacji zadań z zakresu geodezji
i kartografii, gospodarowania
gruntami Skarbu Państwa o sta-
nie mienia komunalnego, nato-

miast dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Leżajsku
przedstawił informację o systemie
pomocy rodzinie oraz organizacji
pomocy dla osób niepełnospraw-
nych na terenie powiatu leżajskie-
go. Ponadto przedstawiono także
informację z realizacji programu
„Bezpieczny Powiat” w roku 2017
na terenie powiatu leżajskiego.

Radni przyjęli również sprawoz-
danie Starosty z prac Zarządu Po-
wiatu między sesjami.

 W okresie międzyświątecznym
radni Rady Powiatu Leżajskiego
spotkali się 28 grudnia podczas
LIII nadzwyczajnej sesji Rady.
W trakcie obrad zajęto się kwestią
podjęcia uchwały w sprawie wpro-

Na przełomie grudnia i stycz-
nia Zarząd Powiatu obradował na
trzech posiedzeniach, podczas
których m.in. zapoznał się z opi-
nią Regionalnej Izby Obrachun-
kowej dotyczącą przedłożonego
projektu uchwały budżetowej na
rok 2018 i rozpatrywał wnioski dy-
rektorów szkół oraz kierowników
jednostek organizacyjnych o do-
konanie zmian w planach wy-
datków budżetowych na 2017 r.
Podjął również uchwałę w spra-
wie udzielenia uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zo-
bowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości danej
jednostce.

Grudniowe sesje Rady Powiatu Le¿ajskiego

wadzenia zmian w budżecie Powia-
tu Leżajskiego na 2017 rok. Sesja
ta miała szczególny charakter po-
nieważ po zakończeniu posiedze-
nia radni spotkali się z zaproszo-
nymi gośćmi: samorządowcami,
wójtami, burmistrzami, przewod-
niczącymi rad, duchownymi, dy-
rektorami oraz kierownikami jed-
nostek powiatowych, przedsiębior-
cami oraz przedstawicielami róż-
nych instytucji, aby przełamać się
opłatkiem i wziąć udział we wspól-
nym kolędowaniu przy akompa-
niamencie Zdzisława Zawilskiego.
Spotkanie umilił również występ
młodzieży z Zespołu Szkół Liceal-
nych w Leżajsku.

NN

Z prac Zarz¹du Powiatu

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Powiatu spotkał się z pracownikami
Starostwa Powiatowego w Leżajsku na spotkaniu noworocznym, któ-
re odbyło się 5 stycznia w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Starosta złożył
podwładnym życzenia i podziękował za ciężką pracę. Była to rów-
nież okazja do podsumowania dotychczasowej działalności jednost-
ki samorządowej i omówienia zadań, jakie czekają powiat w roku
2018.

NN, KB
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Podsumowanie prac
Zarz¹du i Rady Powiatu Le¿ajskiego

w 2017 roku
Rok 2017, podobnie jak lata ubiegłe, był dla Zarządu
oraz radnych Rady Powiatu Leżajskiego rokiem wytężo-
nej pracy. Tym, co czyni go wyjątkowym był rekordowy,
bo przekraczający 100 mln zł budżet. Nigdy przedtem
w kilkunastoletniej historii powiatu nie zdarzyło
się, aby budżet był tak imponujący. Na wysokość tej
kwoty wpłynęły przede wszystkim dwie duże inwesty-
cje: II etap budowy pawilonu diagnostyczno-zabiego-

BUDŻET 2017 (planowany)

Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo 3.100.478 zł

Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna 937.855 zł

Obrona narodowa, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości 7.660.234 zł

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 35.034.979 zł

Obsługa długu publicznego, różne rozliczenia 395.709 zł

Administracja 9.489.751 zł

Pomoc społeczna, rodzina, pozostałe zadania polityki społecznej 14.720.042 zł

Ochrona zdrowia 3.880.700 zł

Inne (transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, informatyka, gospodarka komunalna) 35.040.025 zł

110.259.773 zł

Dwie najważniejsze pozycje
w budżecie Powiatu, czyli docho-
dy i wydatki na rok 2017 po wyko-
naniu przedstawiają się następu-
jąco: dochody to kwota 101 933
960 zł, a wydatki zamknęły się
w kwocie 103 668 361 zł.

wego i przebudowa mostu w Rzuchowie, na realizację
których udało się pozyskać środki zewnętrzne. Osią-
gnięcia inwestycyjno-gospodarcze i właściwa dyscy-
plina finansowa przyczyniły się także do tego, że
powiat leżajski otrzymał nominację do Podkarpackiej
Nagrody Samorządowej. Wiele znaczących działań Za-
rząd Powiatu podjął również w obrębie innych obsza-
rów, co przedstawia niniejsze podsumowanie.

dochody

101 933 960 zł

wydatki

103 668 361 zł

BUDŻET

INWESTYCJE

Nowa droga w Woli Zarczyckiej

Obok przebudowy mostu
w Rzuchowie i II etapu budowy
pawilonu diagnostyczno-zabiego-
wego (o którym szerzej w dziale
Ochrona zdrowia) w SP ZOZ Po-
wiat Leżajski realizował w 2017 r.
także inne inwestycje drogowo-
mostowe i kubaturowe.

I. Inwestycje drogowo-mosto-
we

Przebudowa mostu przez potok Łowisko (Żyłka)
w miejscowości Wola Zarczycka w ciągu drogi
powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka – Wólka
Niedźwiedzka

9,20 m
(długość chodnika

około 260 m)
1 177 166 zł

540 566 zł – Powiat Leżajski
70 000 zł – Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
566 600 zł – środki z rezerwy subwencji
ogólnej, których dysponentem jest
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

8.12.2017

Nazwa zadania
Długość

zmodernizowaneg
o odcinka drogi

Całkowity
koszt

inwestycji
Źródła dofinansowania

Termin
zakończenia
inwestycji

�

�

�

Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R
w miejscowościach Chodaczów i Laszczyny
wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów

Droga – 3 620 m
Chodnik – 1 833 m

2 913 420,67 zł

387 871,00 zł – Powiat Leżajski
Gmina Grodzisko Dolne
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości
63,63% kosztów kwalifikowanych

31.08.2017

�

�

�



KURIER POWIATOWY � 1/2018 (159) 5

POWIAT

II. Inwestycje kubaturowe
a) Nadbudowa budynku B Sta-

rostwa Powiatowego w Leżajsku
W 2017 roku rozpoczęto rozbu-

dowę głównego budynku admini-
stracyjno-internatowego, miesz-
czącego się przy ulicy Skłodow-
skiej w Leżajsku. Celem inwesty-
cji jest zwiększenie miejsc w inter-
nacie Zespołu Szkół Licealnych.
Zakres robót budowlanych objął
rozbiórkę stropodachu, instalację
konstrukcji stalowej wraz z robo-
tami żelbetonowymi i murowymi
na części nadbudowanej. Podmu-
rowano również kominy wraz z ich
ociepleniem, dobudowano więźbę
dachową wraz z jej pokryciem
oraz dokonano montażu stolarki
okiennej. Dodatkowo rozprowa-
dzono orurowanie do instalacji
centralnego ogrzewania i zamon-
towano styropianową izolację ter-
miczną, z wylewką betonową pod
posadzką. Wykonane dotychczas
prace zamknęły się w kwocie 887
057 zł, natomiast całkowita war-
tość zadania wynosi 2 799 743 zł.

Nadbudowa Budynku B Starostwa Powiatowego w Leżajsku

b) Termomodernizacja energe-
tyczna

W ramach systemu „zaprojek-
tuj i wybuduj” zrealizowano sze-
reg projektów w celu zmniejsze-
nia zapotrzebowania na zużycie
energii w dwóch powiatowych jed-
nostkach edukacyjnych.

W budynku ZSL wymieniono
okna w małej sali gimnastycznej,
dokonano docieplenia ścian bu-
dynku wraz ze stropodachem, za-
montowano instalację solarną dla
kuchni i sali gimnastycznej, wy-
mieniono instalację grzewczą oraz
przebudowano układ wentylacyj-
ny z systemem nawiewno-grzew-
czym z odzyskiem ciepła.

Natomiast w budynku B ZST
zakres robót budowlanych objął
wymianę stolarki okiennej, wymia-
nę instalacji grzewczej, zamonto-
wanie energooszczędnego oświe-
tlenia. W budynku K wykonano
docieplenie stropu poddasza pły-
tami z wełny mineralnej, wymienio-
no okna, drzwi zewnętrzne i bra-
my garażowe, zmodernizowano
instalację grzewczą i wymieniono
oświetlenie na energooszczędne.
W efekcie przewidywane zmniej-

szenie zapotrzebowanie na zuży-
cie energii wynosi 35,28% w ZSL
oraz 40,07% w budynku K
i 44,61% w budynku B ZST.

Całkowity koszt inwestycji to
2 146 967 zł, z czego 1 783 073 zł
pochodzi ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, a pozostała kwota to
środki własne.

ciąg dalszy na str. 6

Nowa brama garażowa w ZST

Instalacja solarna na jednym z budynków ZSL

Przebudowa drogi powiatowej nr 1243R Jelna
– Maleniska – I etap

4171 m
(długość chodnika

3296 m)
4 885 512 zł

865 303 zł – Powiat Leżajski
1 190 818 zł – Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
350 000 zł – Gmina Leżajsk
2 406 121 zł – Program Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019

31.10.2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 1238R Łętownia
– Hucisko – Maleniska na odc. Wola Zarczycka
– Hucisko, w miejscowości Wola Zarczycka

5124 m
(długość chodnika

2452 m
– w km 2+748

– 5+200)

4 022 661 zł

483 046 zł – Powiat Leżajski
980 000 zł – Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
2 559 618 zł – Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

20.10.2017

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1256R
Sieniawa – Piskorowice – Leżajsk

1375 m 544 910 z ł
269 995 – Powiat Leżajski
274 915 zł – Gmina Leżajsk

28.09.2017

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1269R
w miejscowości Zmysłówka oraz przebudowa
skrzyżowań dróg powiatowych nr 1274R i 1275R
z drogą 1259R wraz z przebudową odcinka drogi
1259R łączącego ww. skrzyżowania w miejscowości
Laszczyny

304,26 m 852 194 zł
347 194 zł – Powiat Lezajski
505 000 zł – Gmina Grodzisko Dolne

18.08.2017

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Nazwa zadania
Długość

zmodernizowaneg
o odcinka drogi

Całkowity
koszt

inwestycji
Źródła dofinansowania

Termin
zakończenia
inwestycji
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Pawilon diagnostyczno-zabiegowy w SP ZOZ – stan na wrzesień 2017

Starostwo Powiatowe w Leżaj-
sku jako jeden z nielicznych urzę-
dów na Podkarpaciu skutecznie
wdrożyło System Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji
zgodnie z ISO/IEC 27001. Jest to
zbiór wymagań umożliwiających
ustanawianie, monitorowanie,
przegląd i doskonalenie polityki
bezpieczeństwa urzędu. Umożli-
wia on ochronę informacji przed
hakowaniem, zniszczeniem i sfał-
szowaniem.

W roku ubiegłym mimo nadal
niesprzyjającej demografii nabór
do szkół prowadzonych przez Po-
wiat Leżajski był bardzo dobry
i ogółem w roku szkolnym 2017/
2018 wyniósł 759 uczniów. Kwota
subwencji oświatowej na 2017 r.
wyniosła 32 067 261 zł. W związ-
ku z tym, iż w szkołach prowadzo-
nych przez Powiat uczy się kilku-
set uczniów spoza jego terenu
i kształcenie w ww. szkołach cie-
szy się sporym zainteresowaniem,
prowadzone są obecnie prace
modernizacyjne mające na celu
zwiększenie liczby miejsc w inter-
nacie. Powiat jest organem prowa-
dzącym także dla Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-

Z końcem października ub. roku
ruszyły prace wykończeniowe
nowo wybudowanego pawilonu
diagnostyczno-zabiegowego przy
Samodzielnym Publicznym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej w Leżaj-
sku. Celem przedsięwzięcia jest
zwiększenie dostępności i jakości
usług zdrowotnych dla mieszkań-
ców powiatu leżajskiego. Następ-
nym etapem będzie doposażenie
obiektu w niezbędny sprzęt opera-

W 2017 r. zadania z zakresu
pomocy społecznej realizowane
były na bieżąco, przy pełnym za-
bezpieczeniu finansowym. Doty-
czy to zarówno instytucji, jak i pla-
cówek prowadzonych przez Po-
wiat, takich jak: Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Leżaj-
sku, Domy Pomocy Społecznej
w Piskorowicach-Mołyniach
i Brzózie Królewskiej, Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Jel-
nej, Dom Dziecka w Nowej Sarzy-
nie czy Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Nowej Sarzynie.
Dzięki dodatkowym niemałym
środkom pozyskanym w II poło-
wie ub. roku, wszystkie placówki
miały dobrą sytuację finansową

POMOC SPOŁECZNA
i mogły dokonać dodatkowych po-
trzebnych zakupów. Udało się
również pozyskać dofinansowanie
ze środków PFRON na zakup
3 nowych busów 9-osobowych do
przewozu osób niepełnospraw-
nych dla dwóch placówek powia-
towych: Środowiskowego Domu
Samopomocy w Jelnej i Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. św. Jana Pawła II
w Leżajsku oraz Zakładu Aktyw-
ności Zawodowej w Nowej Sarzy-
nie prowadzonego przez Stowa-
rzyszenie „Dobry Dom”. Również
dzięki środkom PFRON wydatko-
wanym przez PCPR w Leżajsku
zorganizowano kilka imprez ma-
jących na celu integrację spo-
łeczną osób niepełnosprawnych.

OCHRONA ZDROWIA
cyjny i diagnostyczny. Całość zosta-
nie oddana do użytku pod koniec
2018 roku, a wykonawcą jest rze-
szowska firma ERBUD Sp. z o.o.

Wartość projektu wynosi 20 232
661 zł, z czego ponad 10 mln zł to
wkład własny szpitala oraz Powia-
tu Leżajskiego. Pozostałą część
stanowią fundusze z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.

ADMINISTRACJA

OŚWIATA

go w Leżajsku, do którego nabór
trwa przez cały rok, ze względu na
to, że środek jest placówką dla
uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Zespół Szkół

Licealnych

364 uczniów

Zespół Szkół

Technicznych

395 uczniów

Nabór na rok szkolny 2017/18

c) Dokumentacje projektowe
W 2017 r. opracowano także

dokumentacje projektowe na na-
stępujące inwestycje:
� adaptację dworku przy ul. Sando-

mierskiej na potrzeby przedszko-
la dla dzieci niepełnosprawnych

� rozbudowę, przebudowę i zmia-
nę sposobu użytkowania części
kompleksu Zespołu Szkół im.
I. Łukasiewicza na potrzeby Spe-
cjalistycznego Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

� nadbudowę, rozbudowę i prze-
budowę budynku A Starostwa
Powiatowego w Leżajsku.

Ponadto w obu szkołach wyko-
nano dodatkowe prace remonto-
we i zakupiono niezbędny sprzęt.
Koszty prac i zakupów zostały po-
kryte w większości ze środków Po-
wiatu. W ZSL wykonano remont
klatek schodowych i jadalni wraz
z jej powiększeniem, dokonano
wymiany wodociągów, wyposażo-
no dwie pracownie komputerowe,
wymieniono wykładziny w kilku
salach i zakupiono profesjonalny
sprzęt nagłośnieniowy do sali gim-
nastycznej oraz niezbędne wypo-
sażenie kuchni.

ciąg dalszy ze str. 5

Samochód przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych, zakupiony
dla ŚDS w Jelnej
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W 2017 roku – podobnie jak
w latach ubiegłych – Powiat Leżaj-
ski był organizatorem wielu imprez
o charakterze kulturalnym i patrio-
tycznym. Tradycyjnie na początku
maja odbyły się Dni Powiatu Le-
żajskiego, w ramach których wy-
startowała II Runda Mistrzostw
Polski Pojazdów Zabytkowych i po
raz szósty wręczono Nagrody Przy-
jaciela Powiatu Leżajskiego. Kolej-
nym wydarzeniem, które na stałe
wpisało się do powiatowego kalen-
darza imprez jest jedyna w skali
województwa Pielgrzymka Służb
Mundurowych Województwa Pod-
karpackiego połączona z Dożynka-
mi Powiatowymi. Zeszłoroczna
edycja odbyła się już po raz osiem-
nasty i zgromadziła formacje mun-
durowe z całego Podkarpacia oraz
rolników, którzy przybyli do leżaj-
skiego Sanktuarium z kunsztownie

KULTURA
wykonanymi wieńcami dożynko-
wymi. Powiatowe Obchody Święta
Niepodległości w ubiegłym roku
również zachowały swoją rozsze-
rzoną formułę ze wspólnym biesia-
dowaniem przy grochówce i śpie-
waniem pieśni patriotycznych.

W 2017 r. pod patronatem Sta-
rosty Leżajskiego odbyły się także
cztery ważne wydarzenia kultural-
ne: Plebiscyt „Pozytywnie zakręce-
ni w powiecie leżajskim”, Leżajska
Noc Muzeów, podczas której zo-
stał wystawiony musical „Romeo
i Julia” w wykonaniu artystów
GOK z Giedlarowej, Lotniczy
Dzień Dziecka – zorganizowane
przez Muzeum Ziemi Leżajskiej
oraz Konkurs Literacki „Zwykłe
niezwykłe życie”, którego organi-
zatorem był Wydział Promocji
i Współpracy Starostwa Powiato-
wego w Leżajsku.

Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego
i Dożynki Powiatowe – wrzesień 2017

Dni Powiatu Leżajskiego – maj 2017

Plebiscyt „Pozytywnie zakręceni w powiecie leżajskim” – październik 2017

Leżajska Noc Muzeów – maj 2017

W minionym roku dokonano
wielu inwestycji w zakresie ochro-
ny dziedzictwa kulturowego. Po-
czyniono starania adaptacyjne piw-
nicy Muzeum Ziemi Leżajskiej,
w celu utworzenia sali multimedial-

OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dworek przy ul. Sandomierskiej – od sierpnia 2017 r. jest już
własnością Powiatu Leżajskiego

nej na potrzeby muzealne. W sierp-
niu 2017 r. Powiat Leżajski stał się
właścicielem działki, na której znaj-
duje się klasycystyczny dworek przy
ul. Sandomierskiej. Pozyskanie
obiektu było możliwe dzięki zamia-

nie dokonanej między Powiatem
a Skarbem Państwa. Przedmiotem
zamiany były: wspomniana działka
i teren znajdujący się na tyłach Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Leżajsku, na którym znajdo-
wały się garaże Starostwa Powia-
towego. Zamiana umożliwi szkole
rozbudowę o aulę koncertową.

Dofinansowano również szereg
projektów na prace konserwator-
skie i restauratorskie zabytkowych
kościołów z sześciu parafii powia-
tu leżajskiego, wpisanych na listę
dziedzictwa narodowego. Należą
do nich: Parafia Zwiastowania
NMP w Leżajsku, Parafia Rzym-
skokatolicka pw. św. Barbary
w Grodzisku Dolnym, Parafia
Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy
w Leżajsku, Parafia Rzymskoka-
tolicka pw. św. Józefa w Tarnaw-
cu z siedzibą w Kuryłówce, Para-
fia Rzymskokatolicka pw. św. Sta-

nisława B.M. w Kolonii Małej 2,
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Przemienienia Pańskiego w Woli
Zarczyckiej i Parafia Rzymskoka-
tolicka pw. św. Andrzeja Boboli
w Starym Mieście.

Dawna cerkiew greckokatolicka
pw. św. Mikołaja, obecnie
kościół pw. św. Andrzeja Boboli
w Starym Mieście
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Kacper Burda: Minęło już trzy lata od
wyboru Pana na Starostę Leżajskiego.
W swoim programie wyborczym
podkreślał Pan konieczność
przebudowy mostu na rzece San
w Rzuchowie, budowy bloku
operacyjnego i zakupu sprzętu
diagnostycznego dla leżajskiego
szpitala. Czy zdąży Pan z realizacją
wszystkich zadań przed upływem
kadencji?

Marek Śliż: Nie widzę jakichkol-
wiek problemów z dotrzymaniem
obietnic wyborczych. Co do mostu
w Rzuchowie, wraz z końcem 2017
roku zostało wykonanych 90%
wszystkich robót budowlanych.
Najważniejszy element wykończe-
nia tj. położenie nawierzchni asfal-
towej, na całej powierzchni mostu
jest obecnie niemożliwe do wyko-
nania. Powodem tego są niskie
temperatury oraz względy tech-
niczne. W porze zimowej nie wy-
konuje się takich prac. Planowany
termin oddania mostu do użytku
to 30 kwietnia 2018 roku.

Czyli budowa mostu realizowana jest
z opóźnieniem. Ile w tym winy
Zarządu Powiatu?

Pierwotnym terminem zakoń-
czenia budowy był grudzień ubie-
głego roku. Jednakże nie został on
dotrzymany przez wykonawcę.
Głównym powodem były opóźnie-
nia w dostawie przęsła stalowego
z Luksemburga. Dodatkowo na
placu budowy znaleziono niewy-
buchy z II wojny światowej, co
spotęgowało opóźnienie. Osobi-
ście nie widzę żadnej winy, czy ja-
kiegokolwiek zaniedbania ze stro-
ny zarządu. Byliśmy i jesteśmy
bardzo dobrze przygotowani do
realizacji tej inwestycji.

Budowie mostu nieustannie
towarzyszy cyfra 13, przez większość
ludzi uznawana za pechową….

(Śmiech) Dla mnie bez wątpie-
nia to szczęśliwa liczba. Przypo-
mnę tylko, że promesę na moder-
nizację mostu otrzymaliśmy
13 stycznia 2017 roku. Dokładnie
miesiąc później, a więc 13 lutego,
nastąpiło otwarcie przetargu, do

Zawsze dzia³amy z myœl¹
o mieszkañcach powiatu

Pod koniec roku 2018 kończy kadencję obecny Zarząd
Powiatu. Na pytania o to, czy udało się zrealizować
zamierzone cele i co przyniesie bieżący rok odpowiada
Starosta Leżajski Marek Śliż.

którego zgłosiło się nie mniej i nie
więcej jak trzynaście firm, zaś
13 marca zwycięski wykonawca
przejął plac budowy. Czy trzynast-
ka okaże się ona magiczna?
Stwierdzę dopiero w dniu odbio-
ru mostu.

Powróćmy do budowy bloku
operacyjnego.

W tym przypadku inwestorem
jest Dyrektor SP ZOZ w Leżajsku
Marian Furmanek. Powiat Leżajski
tylko współfinansuje część robót
budowlanych i zakup sprzętu dia-
gnostycznego. W sierpniu 2017
roku wykonano pierwszy etap tego
zadania, polegający na wybudowa-
niu pawilonu i nowego szybu win-
dowego. Na tę część zadania szpi-
tal nie otrzymał żadnego dofinan-
sowania. Koszt budowy wyniósł ok.
2,5 mln zł i sfinansowany został
wspólnie przez SP ZOZ i Powiat
Leżajski. Aktualnie realizowany jest
II etap budowy, polegający na wy-
konaniu robót wykończeniowych
oraz zamontowaniu wszystkich in-
stalacji wewnętrznych i technolo-
gicznych, które są niezbędne do
funkcjonowania bloku operacyjne-
go. Koszt tego etapu wyniesie ok.
10 mln zł. W dalszej kolejności na-
stąpi doposażenie w sprzęt bloku
operacyjnego oraz pracowni dia-
gnostycznej. Szacowane koszty III
etapu wynoszą ok. 7,5 mln zł. Zgod-
nie z założeniami Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego zakoń-
czenie budowy pawilonu musi na-
stąpić w październiku 2018 roku,
a całość wyniesie ponad 20 mln zł.

Przyzna Pan, że to nie lada wysiłek
dla budżetu Powiatu.

To prawda. Pragnę jednak pod-
kreślić, iż nie jest to jedyna inwe-
stycja. Planowana jest już następ-
na. Został właśnie rozstrzygnięty
przetarg na budowę lądowiska
przy leżajskim szpitalu. I podob-
nie, jak w przypadku budowy pa-
wilonu trzeba będzie zabezpieczyć
ja finansowo.

Jak ocenia Pan miniony 2O17 rok pod

względem realizacji inwestycji
i oczekiwanych efektów?

Był to rok wyjątkowy. Po raz
pierwszy w historii, budżet Powia-
tu przekroczył 110 mln zł, z czego
30 mln stanowią inwestycje, a każ-
da z nich ma określony cel. W żad-
nym przypadku nie możemy mó-
wić o efektach ekonomicznych,
gdyż obowiązkiem każdego samo-
rządu jest zaspokajanie potrzeb
jego mieszkańców w zakresie edu-
kacji, ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, ochrony zabytków,
bezpieczeństwa i konkurencyjno-
ści. Przebudowa mostu w Rzucho-
wie i budowa bloku operacyjnego
to nie jedyne inwestycje realizo-
wane przez Powiat, mające zaspo-
koić oczekiwania społeczne.

Jedną z nich jest przebudowa
drogi Nowa Sarzyna – granica
Gminy Kamień. Po zmianie kate-
gorii drogi jesteśmy jednym z nie-
licznych powiatów, którego dro-
ga uzyska bezpośredni dostęp –
poprzez węzeł – do projektowa-
nej drogi ekspresowej S19. Efekt
i korzyści to bezpośredni dostęp
Gminy Nowa Sarzyna, a przede
wszystkim działających tam przed-
siębiorstw i Zakładów Chemicz-
nych do wszystkich autostrad oraz
dróg ekspresowych Unii Europej-
skiej. Liczę również na zwiększe-
nie możliwości inwestycyjnych
w związku z rozpoczętą realizacją
programu premiera Mateusza
Morawieckiego „Polska jedną
strefą ekonomiczną”. Aktualnie
Powiat Leżajski ma już jeden do-
stęp do S19 poprzez węzeł drogo-
wy w Sokołowie Małopolskim.
Drugi węzeł na pewno wzmocni
nasze atuty inwestycyjne.

Kolejną istotną inwestycją jest
nadbudowa budynku „B” Staro-
stwa w celu powiększenia interna-

tu. Pragnę podkreślić, że pomimo
niżu demograficznego, od trzech
lat wzrasta liczba chętnych ucz-
niów do podejmowania nauki
w obydwu, powiatowych szkołach
średnich. Oczekiwany efekt to sta-
bilizacja poziomu zatrudnienia
w szkołach, dążenie do coraz
wyższego poziomu nauczania
i przedstawianie młodzieży szer-
szej oferty edukacyjnej.

Wykonaliśmy również termo-
modernizację budynków ZSL
i ZST, co jest typowym przykładem
zmniejszania kosztów energetycz-
nych, np. zużycia gazu.

Wszystkie inwestycje realizowa-
ne są z myślą o mieszkańcach po-
wiatu i stanowią czynnik rozwo-
jowy naszej jednostki terytorialnej.

Są już jakieś plany inwestycyjne na
nowy 2018 rok?

Tak. Chcemy zrealizować prze-
budowę budynku dworku na ul.
Sandomierskiej, aby przystosować
go do potrzeb Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego.
W trakcie opracowania jest pro-
jekt budowlany remontu zabytko-
wego budynku w DPS Piskorowi-
cach-Mołyniach wraz z infrastruk-
turą zewnętrzną – budowa nowe-
go ogrodzenia, wykonanie miejsc
rekreacyjnych dla pensjonariuszy,
przebudowa chodników, urządze-
nie terenów zielonych i inne.

Istotnym punktami w naszych
planach są również: scalenie grun-
tów w Chodaczowie, Laszczynach,
Opaleniskach i Zmysłówce oraz
przebudowa mostu w ciągu drogi
Brzyska Wola – Dąbrowica. Ogó-
łem szacowany koszt inwestycji
w 2018 roku to co najmniej 18 mln zł.

Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
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4 stycznia w siedzibie Minister-
stwa Edukacji Narodowej w War-
szawie odbyło się wręczenie aktów
powołania do Rady Dyrektorów
Szkół Zawodowych. Odebrało je 42
dyrektorów z całego kraju. W tym
gronie znalazła się Dyrektor Zespo-
łu Szkół Technicznych w Leżajsku
Halina Samko, która wraz z Dyrek-
torem Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Dyrektor ZST powołana
do Rady Dyrektorów Szkó³ Zawodowych przy MEN

Dyrektor ZST w Leżajsku Halina
Samko i Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska

Adamem Tomaszewskim reprezen-
tuje w Radzie Podkarpackie Kura-
torium Oświaty.

Rada Dyrektorów Szkół Zawo-
dowych ma na celu wspierać Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Ku-
ratorów Oświaty w zakresie wy-
pracowania oraz konsultowania
nowych rozwiązań dotyczących
systemu szkolnictwa zawodowego
w Polsce. Do jej głównych zadań

należy m.in.: tworzenie rozwiązań
organizacyjno-prawnych, organi-
zowanie konsultacji nowych roz-
wiązań w środowisku dyrektorów
szkół i pracodawców, organizowa-
nie i wspieranie działań informa-
cyjno-promocyjnych z zakresu
kształcenia zawodowego, w szcze-
gólności w środowisku pracodaw-
ców.

ZST

Program spotkania był niezwy-
kle bogaty i urozmaicony. Na po-
czątku obydwie grupy dokonały
prezentacji multimedialnych dzia-
łalności wolontariackiej ukazując
zakres, formę oraz specyfikę swo-
jej pracy.

Po oficjalnej prezentacji przy-
szła kolej na część zabawowo-ar-
tystyczną, na którą złożyły się pio-
senki w wykonaniu solistek, wspa-
niały pokaz iluzjonisty, którego
popisy zaskakiwały efektami po-
zornie sprzecznymi z prawami fi-
zyki. Ten rodzaj rozrywki, która na
długo pozostanie w pamięci, gwa-
rantuje zawsze świetną zabawę.
Widzowie pomagając w niektó-
rych trikach, aktywnie uczestni-
czyli w pokazie, co z kolei wywo-
ływało ogrom uśmiechu.

Innym punktem programu było
czytanie bajki Brzydkie kaczątko
oraz odgadywanie zagadek zwią-
zanych z jej treścią. Najwięcej
emocji wywołał jednak quiz, do-
tyczący znajomości bajek, które
dzieci rozpoznawały po ilustra-
cjach. Entuzjastycznym, wręcz
chóralnym odpowiedziom towa-
rzyszyły słodkie upominki i mnó-
stwo radości.

Uwagę przykuwał również wo-
lontariusz Hubert, który z różno-
kolorowych balonów wyczarowy-
wał na oczach widzów przeróżne
kształty: pieski, kwiatki, serca.

Każdy z uczestników spotka-
nia otrzymał kolorowe, papiero-
we serce – symbol tego, co w pra-
cy wolontariusza jest najważniej-
sze.

Czasami wystarcza...
jeden promień słońca...
jedno miłe słowo...

jedno ciepłe spojrzenie...
wyciągnięta dłoń…

jedno pozdrowienie…
jeden uśmiech...
Potrzeba tak mało,
by uszczęśliwić tych,
którzy znajdują się
obok nas.

Czasami wystarcza jedno ciep³e spojrzenie…
Ważny jest rodzaj pomocy, który się oferuje, ale jeszcze ważniejsze
od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.

Jan Paweł II

4 grudnia 2017 r. wolon-
tariusze Zespołu Szkół
Technicznych im. Tadeusza
Kościuszki, pod opieką
Doroty Dąbek i Małgorzaty
Jakubowskiej, wraz z mło-
dzieżą ZSL odwiedzili Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Leżajsku,
który zaprosił młodzież na
wspólne świętowanie Mię-
dzynarodowego Dnia Wolon-
tariusza.

Po zakończonym spotkaniu
mieliśmy okazję zwiedzić cały
ośrodek, poznać strukturę eduka-
cyjną placówki i zobaczyć w jakich
warunkach uczą się tamtejsi
uczniowie.

Zajrzeliśmy do każdej pracow-
ni i wszędzie byliśmy przyjmowa-
ni z ogromną życzliwością zarów-
no ze strony młodzieży, jak i na-
uczycieli.

SOSW opuszczaliśmy z ofiaro-
wanymi nam w podziękowaniu za
przybycie słodyczami i przepięk-
nym aniołkiem oraz przekona-
niem, że wszyscy bardzo chcemy
tu wrócić i swoją obecnością
uczestniczyć w życiu dzieci tej
szkoły.

Małgorzata Jakubowska
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Świetne przygotowanie i nie-
spożyta energia młodych artystów
zaowocowały sporym aplauzem
widzów, którzy po zakończeniu
spektaklu entuzjastycznie komen-
towali widowisko. Dodatkowo na
uczestników jubileuszowego spo-
tkania w antrakcie między pierw-
szym a drugim aktem musicalu
czekała niespodzianka w postaci
tortu, który przygotowała Restau-
racja Dębnianka.

Wśród zaproszonych na wyda-
rzenie gości znaleźli się: Dyrektor
Generalny Podkarpackiego Urzę-
du Wojewódzkiego Marcin Za-
borniak, reprezentujący Wojewo-
dę Podkarpackiego, Poseł na Sejm
RP Jerzy Paul, Starosta Leżajski
Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski
Zdzisław Leśko, Członek Zarzą-
du Powiatu Leżajskiego Lucjan

Jubileusz Muzeum ze „Stacj¹ Broadway”
7 stycznia Muzeum Ziemi Leżajskiej ob-
chodziło jubileusz 10-lecia swojej dzia-
łalności. Tak niecodzienne wydarzenie
wymagało wyjątkowej oprawy, a zapewnił
ją zrealizowany przez GOK Gminy Leżajsk
we współpracy z Centrum Sztuki Wokalnej
w Rzeszowie oraz MDK w Łańcucie musical
„Stacja Broadway”, oparty na kanwie słyn-
nego widowiska z 1991 r. w reżyserii
Janusza Józefowicza „Metro”.

Czenczek oraz Burmistrz Leżaj-
ska Ireneusz Stefański. Ponadto
w uroczystości wzięli udział radni
powiatu, gmin, kierownicy jedno-
stek z terenu powiatu leżajskiego,
dyrektorzy szkół, komendanci
Straży Pożarnej i Policji oraz re-
prezentanci związków, stowarzy-
szeń, a także przedstawiciele me-
diów.
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Muzeum Ziemi Leżajskiej powołano do
życia Uchwałą Rady Powiatu Leżajskie
go dnia 1 stycznia 2008, jako samorzą-

dową instytucję kultury i jednostkę organizacyjną
Powiatu Leżajskiego z siedzibą przy ul. Mickie-
wicza w Leżajsku. 8 stycznia 2008 roku placówka
oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w świeżo
wyremontowanych budynkach zespołu starościń-
skiego.

Głównym zadaniem powołanego Muzeum była
i jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie
o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
upowszechnianie podstawowych wartości histo-
rii, nauki, kształtowanie wrażliwości poznawczej
i estetycznej, a także umożliwianie kontaktu ze
zbiorami.

Od momentu powstania Muzeum gromadzi ar-
tefakty związane z dziedzictwem kulturowym zie-
mi leżajskiej, co przyczyniło się do powstania
trzech stałych ekspozycji: Historii Miasta i Regio-
nu, Etnograficzno-Zabawkarskiej oraz Browar-
niczej. Po więcej informacji o wystawach warto
zajrzeć na stronę internetową placówki: www.mu-
zeum-lezajsk.pl do zakładki „Ekspozycje stałe”

Uzupełnieniem wystaw stacjonarnych w Mu-
zeum są na bieżąco organizowane wystawy cza-
sowe. Od początku działalności placówki ekspo-
zycje stałe oraz czasowe odwiedziło 71 856 zwie-
dzających zarówno pochodzących z Polski, jak
i spoza jej granic. Tylko w roku 2017 wystawy od-
wiedziło 9488 turystów.

Muzeum prowadzi również działalność eduka-
cyjną w postaci lekcji muzealnych poświęconych
różnorodnej tematyce, w których tylko w roku
2017 uczestniczyło ponad 3500 dzieci i młodzie-
ży. Placówka organizuje także uroczystości i wy-
darzenia historyczno-kulturalne w swojej siedzi-
bie oraz na terenie powiatu leżajskiego, w któ-
rych również w roku 2017 odnotowano ponad
dwukrotny wzrost w porównaniu z latami ubie-
głymi. W uroczystościach zorganizowanych w roku
2017 uczestniczyło blisko 8000 osób. Organizo-
wane są również prelekcje historyczne, wykłady
okolicznościowe i koncerty.

Poza powyższą działalnością, Muzeum zajmu-
je się prowadzeniem prac modernizacyjnych, któ-
re pozwalają na podniesienie standardu instytu-
cji. W 2017 r. dzięki uzyskaniu dofinansowania ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz wkładowi własnemu, przyznanemu
przez organizatora placówki, czyli Powiat Leżaj-
ski, Muzeum zmodernizowało stałą, a zarazem
najważniejszą ekspozycję, tj. Historyczną Miasta
i Regionu.

Dzięki realizacji zamierzonych planów Muzeum
Ziemi Leżajskiej staje się instytucją mogącą kon-
kurować z innymi muzeami regionalnymi w wo-
jewództwie i na arenie ogólnopolskiej. Jest insty-
tucją dającą mieszkańcom regionu oraz przyby-
wającym turystom bogatą ofertę kulturalną, którą
stale poszerza. Przede wszystkim jest jednak miej-
scem, gdzie skutecznie chroni się dziedzictwo
kulturalne ziemi leżajskiej i promuje jego bogac-
two.

Tekst: MZL
Zdjęcia: Grzegorz Szklanny
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Stowarzyszenie Wiosna od 17
lat realizuje projekt zainicjowany
i prowadzony przez księdza Jac-
ka Stryczka. Szlachetna Paczka,
zwana pierwotnie Świąteczną
Paczką, organizuje sieć pomocy
dla rodzin znajdujących się w trud-
nej sytuacji życiowej i materialnej.
Mechanizm działania akcji opie-
ra się na prywatnych darczyńcach,
którzy z dobrego serca, całkowi-
cie bezinteresownie, odpowiadają
na potrzeby osób pokrzywdzo-
nych przez los z naszych lokalnych
społeczności. Potrzeby te są iden-

tyfikowane, a rodziny weryfikowa-
ne przez wolontariuszy. Krótkie
historie poszczególnych rodzin,
z zachowaniem anonimowości
(brak danych adresowych, zmie-
nione imiona, itp.) umieszczane są
w internetowej bazie danych. Z tej
bazy http://www.szlachetnapacz-
ka.pl/ każdego roku w okolicach
listopada, każdy może wybrać ro-
dzinę, której chce pomóc. Główną
zasadą Szlachetnej Paczki jest
mądre pomaganie rodzinom, któ-
re pragną zmienić swoją sytuację.
Działaniem projektu w każdym

rejonie kieruje lider, koordynują-
cy pracę drużyny wolontariuszy.
W rejonie leżajskim Szlachetna
Paczka działa od trzech lat. Tego
roku w trakcie finałowego week-
endu od 8 do 10 grudnia 2017 roku
przez magazyn znajdujący się
w Zespole Szkół Technicznych
w Leżajsku przewinęło się setki
paczek o łącznej wartości około
150000 zł dla 49 potrzebujących
rodzin. W pomoc zaangażowało
się wielu darczyńców, w tym oso-
by prywatne, firmy i instytucje,
których nie sposób wymienić,

20 dorosłych wolontariuszy, któ-
rzy od października odwiedzili,
czasami po kilka razy, 96 rodzin
oraz kilkudziesięciu młodych po-
mocników (uczniów lokalnych
szkół i harcerzy). Jednak szczegól-
ny szacunek należy się tym wszyst-
kim, którzy otworzyli drzwi i swo-
je serca przed wolontariuszami
i opowiedzieli trudne historie wła-
snego życia.

Kamil Cioch
Lider Regionu Leżajsk

Szlachetna Paczka

O podniosłą atmosferę wyda-
rzenia zadbał Oddział Kawalerii
Ochotniczej, a także Orkiestra
Reprezentacyjna w barwach 20
Pułku Ułanów im. Króla Jana III
Sobieskiego, którzy uświetnili uro-
czystość salwą honorową oraz
odegraniem przez trębacza „Ciszy
ułańskiej”. Uczestnicy wydarzenia
zapalili znicze, które symbolizują
światło wolności, po czym złożyli
je pod Pomnikiem Ofiar Komu-
nizmu przy Cmentarzu Komunal-
nym w Leżajsku.

O godz. 18:00, w Muzeum Zie-
mi Leżajskiej, rozpoczęła się dru-
ga część obchodów, podczas któ-
rej zebrani mieli okazję wysłuchać
prelekcji historyka z Instytutu Pa-
mięci Narodowej Artura Broży-
niaka, który opowiedział o walce
Polaków z komuną. Zwieńcze-

niem obchodów była prezentacja
filmu pt. „Towarzysz generał idzie
na wojnę”.

W obchodach uczestniczyli m.in.
Starosta Leżajski Marek Śliż, Bur-
mistrz Leżajska Ireneusz Stefański,
Wiceburmistrz Leżajska Andrzej
Janas, Dyrektor Biura Poselskie-
go Posła na Sejm RP Jerzego Pau-

Szlachetna paczka
w powiecie le¿ajskim

Wolontariusze tegorocznej Szlachetnej Paczki

Można pomagać na wiele sposobów i każdy z nich jest
cenny. Istotą Szlachetnej Paczki jest spotkanie
z drugim człowiekiem. Prezenty i pomoc materialna
w postaci artykułów niezbędnych w codziennym funk-
cjonowaniu są bardzo ważne, ale najważniejsze jest
przekonanie ludzi, że nie są sami.

Obchody 36. rocznicy wprowadzenia

stanu wojennego w Polsce
13 grudnia o godz. 17:00
mieszkańcy powiatu leżaj-
skiego zebrali się przy Po-
mniku Ofiar Komunizmu
i w sposób pełen powagi
oraz refleksji pochylili
czoła nad tragedią, która
wydarzyła się 13 grudnia
1981 roku.

la Radosław Wiatr, Sekretarz Le-
żajska Agnieszka Wyczarska, Prze-
wodniczący Rady Miasta Leżajska
Jerzy Jarosz, przedstawiciele Mło-
dzieży Wszechpolskiej oraz miesz-
kańcy Leżajska i okolic.

Organizatorem wydarzenia było
Muzeum Ziemi Leżajskiej, Mło-
dzież Wszechpolska, IPN Oddział
w Rzeszowie, NSZZ Solidarność.

Patronat nad wydarzeniem ob-
jęli Starosta Leżajski Marek Śliż
oraz Burmistrz Leżajska Ireneusz
Stefański.

MZL
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Uczniowie „Chrobrego” w Niemczech

Zespół
Szkół

Licealnych
im. Bolesława

Chrobrego
w Leżajsku

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

W trakcie tygodniowego poby-
tu uczniowie mieszkali u rodzin
niemieckich, poznając kulturę,
zwyczaje i język niemiecki oraz za-
warli nowe, wspaniałe przyjaźnie.
Uczniowie wykonywali zadania
projektowe z rówieśnikami, ucz-
niami szkół partnerskich z Nie-

miec, Norwegii, Włoch i Portuga-
lii.

Oprócz prac nad projektem czas
wolny wypełniony był zwiedzaniem
słynnych w niemieckiej Bawarii
miast i poznawaniem atrakcji tury-
stycznych. Uczniowie zwiedzili fan-
tastyczne muzeum i fabrykę BMW

Od 10 do 16 grudnia 2017 r.
grupa uczniów Zespołu Szkół
Licealnych im. B. Chrobre-
go w Leżajsku wraz z opie-
kunami Bogusławą Kotwicą
i Aleksandrą Panochą prze-
bywała w Niemczech, gdzie
uczestniczyła w pracach pro-
jektowych w ramach europej-
skiego programu Erazmus +.
Pobyt w niemieckim Meitin-
gen został sfinansowany ze
środków Unii Europejskiej.

w Monachium oraz zapierający
dech w piersiach, bajeczny zamek
Neuschwainstein. Niezapomnia-
nych wrażeń dostarczył również
spacer po zabytkowych uliczkach
małych malowniczych miasteczek
takich jak: Füssen, Augsburg czy
Dillingen, które w okresie przed-

świątecznym słyną z kolorowych bo-
żonarodzeniowych jarmarków oraz
pięknych dekoracji świątecznych.

Cały pobyt był bardzo owocny,
a już wkrótce kolejny wyjazd, tym
razem do słonecznych Włoch.
Szkolny koordynator projektu

Bogusława Kotwica

Podczas zgrupowania zrealizo-
wano szereg zagadnień w tym:
musztrę, regulaminy, pokonywa-
nie terenu różnymi sposobami,
ratownictwo pola walki, ochronę
przed bronią masowego rażenia
(OPBMR), budowę stanowiska
ogniowego dla pojedynczego
strzelca, składanie broni KBK AK
47, ładowanie magazynka i łączne
czynności do strzelania, topogra-
fia, łączność, samoobrona, pod-
stawy taktyki pola walki. Ponadto
30-osobowa grupa strzelców bra-
ła udział w zajęciach w Oddziale
Straży Granicznej, gdzie zapozna-
ła się ze specyfiką pracy pogra-
niczników i mogła zobaczyć, jakim
sprzętem dysponuje jednostka
w Wojtkowej.

Składamy serdeczne podzięko-
wania Dyrektor Zespołu Szkół
w Wojtkowej za udostępnienie
obiektów szkolnych oraz komen-
dantowi Oddziału Straży Granicz-
nej w Wojtkowej za przeprowa-
dzenie szkolenia młodzieży.

Adrian Rauza JS 2035

Obóz szkoleniowy w Wojtkówce
Od 2 do 5 stycznia 2018 r. Strzelcy z Jednostki Strze-
leckiej 2035 Leżajsk, działającej przy Zespole Szkół
Licealnych, odbyli szkolenie specjalistyczne w Wojt-
kówce k. Ustrzyk Dolnych. W obozie udział brało
40 uczniów klasy wojskowej i 17 klasy pożarniczej.

Fot. Jacek Brzuzan
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Piotr Piwoński jest uczniem kla-
sy trzeciej technikum mechatro-
nicznego. W minionym roku
szkolnym uzyskał średnią ocen
5,67. Do jego najważniejszych
osiągnięć bez wątpienia można
zaliczyć I miejsce za konstrukcję
łazika marsjańskiego w Okręgo-
wej Olimpiadzie Innowacji Tech-

nicznych i Wynalazczości organi-
zowanej przez Oddział Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich w Stalowej
Woli w kategorii „pomysł tech-
niczny” (wraz z kolegami z tech-
nikum mechatronicznego), tytuł
„Leżajskiego Mistrza Fizyki”
w kategorii szkół ponadgimnazjal-

Piotr Piwoñski
stypendystą Prezesa

Rady Ministrów
19 grudnia w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów
stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W gronie uhono-
rowanych uczniów znalazł się Piotr Piwoński, który
z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i Podkar-
packiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch otrzymał
symboliczny dyplom.

Od lewej: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Piotr Piwoński,
Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch oraz Dyrektor ZST
w Leżajsku Halina Samko.

nych, wywalczony w Powiatowym
Konkursie „Ryzyk – Fizyk” oraz
VIII miejsce w etapie rejonowym
XVII edycji Podkarpackiego Kon-
kursu Matematycznego.

W styczniu bieżącego roku Pio-
trek wziął udział w etapie okręgo-
wym Olimpiady Wiedzy Technicz-
nej oraz w II etapie XI Ogólno-

polskiej Olimpiady „O Diamento-
wy Indeks AGH”. Hobby Piotrka
to taniec. Swoją pasję realizuje
występując w dwóch zespołach:
Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia
Leżajska” i Zespole Pieśni i Tań-
ca „San”.

ZST

Opiekunowie stypendystów:
Marta Śmiałek, Magdalena To-
karz-Zwolińska, Ewelina Surma,
Tomasz Kasper i Wojciech Miś
przygotowali Indywidualny Plan
Rozwoju dla każdego z uczniów.
Znalazły się w nim m.in. takie
punkty jak: udział w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych,
przeprowadzanie różnego rodza-
ju badań i projektów związanych
z obranym kierunkiem nauki, po-
szerzanie zainteresowań związa-
nych z naukami ścisłymi, udział
w ćwiczeniach i wykładach orga-
nizowanych przez uczelnie wy-
ższe, ukończenie różnego rodza-

ju kursów oraz zdobycie certyfi-
katów np. ECDL i CISCO.

Jednymi z kryteriów przyznawa-
nia stypendiów były wyniki naucza-
nia oraz szczególne osiągnięcia
w zakresie przedmiotów zawodo-
wych, które u naszych uczniów zo-
stały ocenione bardzo wysoko.
Otrzymane stypendium uczniowie
przeznaczą na zakup pomocy dy-
daktycznych, książek, literatury fa-
chowej, przydatnych w zdobywa-
niu wiedzy zawodowej. Nauczycie-
le pracują wspólnie z uczniami.
Dzięki temu młodzież bierze udział
w różnych przedsięwzięciach roz-
wijających ich zainteresowania na-

ukami ścisłymi. Wszyscy stypendy-
ści mają udostępnione nowoczesne
pracownie i laboratoria, w których
mogą przeprowadzać własne bada-
nia potrzebne do realizacji planu
rozwoju. Dzięki warunkom stwo-
rzonym przez szkołę uczniowie
spełniają kryteria stypendialne,
a otrzymane stypendium motywu-
je do dalszych działań.

Zachęcamy młodzież naszej
szkoły do składania wniosków
w przyszłym roku szkolnym a za-
interesowanych odsyłamy do re-
gulaminu umieszczonego na stro-
nie www.wrotapodkarpackie.pl

ZST

W bieżącym roku szkol-
nym szesnastu uczniów
naszej szkoły: Łukasz
Zebzda, Łukasz Mączka,
Aleksander Socha, Adam
Młynek, Kamil Bączek,
Hubert Cierpisz, Piotr
Skok, Arkadiusz Moszko-
wicz, Joanna Zając, Woj-
ciech Lorenc, Maciej
Tudryn, Mateusz Grabarz,
Jakub Flis, Klaudia Kar-
wan, Radosław Pytel, Pa-
trycja Urban otrzymało
stypendium w ramach pro-
jektu „Wsparcie stypen-
dialne uczniów ponadgim-
nazjalnych szkół zawo-
dowych” realizowanego
przez Urząd Marszałkow-
ski w Rzeszowie.

Zrobili pierwszy krok do sukcesu
– zostali stypendystami

Zrobili pierwszy krok do sukcesu
– zostali stypendystami
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Agata Gumieniak i Karol Du-
dek – uczniowie z Zespołu Szkół
im. I. Łukasiewicza w Nowej Sa-
rzynie awansowali do etapu okrę-
gowego czwartej edycji Olimpia-
dy Wiedzy o Mediach. Podopiecz-
ni Moniki Łobodzińskiej-Zyg-
munt napisali eseje z dziedziny
dziennikarstwa i dostali się do
dalszej rywalizacji o miejsca i na-
grody w kolejnych szczeblach
olimpiady dotyczącej wiedzy z za-
kresu „czwartej władzy”, czyli
dziennikarzy i mediów. Ponadto
Agata Gumieniak, za najwyższe
wyniki w nauce otrzymała Stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów.
Natomiast Karol Dudek otrzymał
wyróżnienie w powiatowym kon-
kursie „Zwykłe – niezwykłe życie”.
Uczeń opisał życie zmarłego
Grzegorza Mroczki, który rów-
nież był absolwentem Zespołu
Szkół im. I. Łukasiewicza.

ZSNS

21 grudnia 2017 roku maturzyści z Nowej Sarzyny ob-
chodzili wspólną wigilię klasową. Zgromadziliśmy się przy
jednym stole, aby dzielić się opłatkiem, życzeniami, pysz-
nymi posiłkami oraz wspólną radością z oczekiwania na
święta Bożego Narodzenia. Każdy z nas zaangażował się
w przygotowanie klasowej wieczerzy. Wspólnie gotowa-
liśmy, piekliśmy oraz dekorowaliśmy potrawy, aby w ten
wigilijny dzień wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Współcześnie na wigilijnym stole znajdują się potrawy
podobne do tych, jakie jadano dawniej. Mało kto jednak
wie, że wiele z nich miało znaczenie magiczne. Wśród
nich był mak i miód. Miód, który od wieków uważany był
za napój bogów miał zapewnić dobrobyt, pomyślność
i zdrowie. Z kolei mak uważany był za symbol łączności
ze światem zmarłych. Na wigilijnym stole musiało się zna-
leźć wszystko to, co się rodzi w lesie, ogrodzie, sadzie
i na polu.

K. Dudek

Sukcesy uczniów z Zespo³u Szkó³ w Nowej Sarzynie

Tradycja wigilijna klasy maturalnej

Zespół Szkół w Nowej Sarzynie
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Honorowy patronat nad festi-
walem objął prezydent m. Tarno-
wa Roman Ciepiela. Organizato-
rami festiwalu były: Stowarzysze-
nie Bądźmy Razem Na Rzecz In-
tegracji Społecznej Osób Niepeł-
nosprawnych oraz Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Tarnowie. Zmagania konkurso-
we poprzedził w niedzielne popo-
łudnie 19 listopada spektakl „Pi-
nokio” w reżyserii Rafała Matu-
sza i wykonaniu wspaniałych ak-
torów teatru tarnowskiego. W po-
niedziałek na scenie tegoż teatru
obejrzeliśmy 53 konkursowe wy-

stępy. W festiwalu uczestniczyło
197 osób – dzieci, młodzież i oso-
by dorosłe z Chorzowa, Nowego
Targu, Nowego Sącza, Rzeszowa,
Kolbuszowej, Frysztaka, Makowa
Podhalańskiego, Przemyśla i Tar-
nowa. Wśród nich, jak co roku
była także młodzież z naszej szko-

ły. Wtorkowe ogłoszenie wyników
jury poprzedził barwny muzycznie
koncert galowy. Wśród laureatów
znaleźli się nasi uczniowie. Arka-
diusz Podwyszyński piosenką Ad-
dio pomidory wyśpiewał I miejsce
w kategorii solistów, a zespół LU-
ZIK piosenką Ach, jak przyjemnie
wyróżnienie w kategorii zespołów.
W drodze powrotnej uczniowie
SOSW wraz z opiekunami zasta-
nawiali się, co zaśpiewają w Tar-
nowie za rok. Urok i siła przycią-
gania tego doskonale zorganizo-
wanego festiwalu tkwi nie tylko
w zmaganiach konkursowych. Są
to trzy dni radości i muzyki wśród
przyjaciół – rówieśników i doro-
słych. Nie sposób nie ulec tej ma-
gii.

Aleksandra Juśko
Edyta Dolecka

Impreza odbyła się w Centrum
Kultury i Bibliotek w Pustkowie,
a zorganizowana była przez Ze-
spół Szkół Specjalnych w Dębicy.
Wzięło w niej udział 45 uczestni-
ków z województwa podkarpac-
kiego: Mielca, Rzeszowa, Dębicy,
Ropczyc, Stalowej Woli, Krosna,
Frysztaka, Lubaczowa, Strzyżowa
i Leżajska. Występy były podzie-

lone wg następujących kategorii
wiekowych: przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazjum, grupy
uczniów ze spektrum autyzmu
i szkoły ponadgimnazjalne.
Uczestnicy zaprezentowali przed-
stawienia teatralne, recytacje wier-
szy, zespoły wokalno-instrumen-
talne, a także taneczne. Nasi ucz-
niowie pokazali się w dwóch gru-

W dniach 5-10 listopada 2017 r.
dziewięcioosobowa grupa uczniów
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go im. św. Jana Pawła II w Leżaj-
sku wraz z dwójką opiekunów
Agnieszką Bańka oraz Urszulą
Leniart uczestniczyła w warszta-
tach tanecznych „W kręgu tańca...”
zorganizowanych przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Edukacji Kultural-
nej i Sztuki ARTBALE. Projekt
dofinansowany był przez Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz Stowa-
rzyszenie ARTBALE.

Miejscem realizacji projektu był
Ośrodek Charytatywno-Szkole-

W dniach 20 i 21 listopada
w Teatrze im. Ludwika Sol-
skiego w Tarnowie odbył się
XXII Ogólnopolski Festi-
wal Artystyczny dla Dzie-
ci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej „Śpiewaj z nami”. Dni muzyki i radoœci

„I Ty Masz Talent’’
IV Wojewódzki Festiwal Dzieci i M³odzie¿y z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹

Dnia 14 grudnia 2017 roku uczniowie z Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła
II w Leżajsku uczestniczyli w IV Wojewódzkim
Festiwalu Dzieci i Młodzieży z Niepełnospraw-
nością Intelektualną „I Ty Masz Talent”.

Uczennice leżajskiego SOSW podczas
warsztatów tanecznych
w Popowie-Letnisku

Tylko w tañcu mo¿esz staæ siê kimœ, o kim marzysz

pach wiekowych. Karolina Toma-
ka i Łukasz Gargała wystąpili
z mini scenką tatralną pt. „Zako-
chane parasolki”, zdobywając II
miejsce.

W grupie ponadgimnazjalnęj
zaprezentowali się Dominika We-
sołowska i Andrzej Dyrda – zatań-
czyli walca i zdobyli I miejsce,
a Martyna Rudzińska deklamowa-

ła wiersz, za który otrzymała II
miejsce. Główną nagrodę Grand
Prix w tej samej kategorii zdobył
Piotr Skoczylas za recytację wier-
sza. Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy włożyli
w swoje występy dużo pracy i ser-
ca. Dla dzieci z niepełnosprawno-
ścią możliwość występu na dużej
scenie jest ogromnym przeżyciem,
daje wiarę we własne siły, podno-
si samoocenę oraz wartość zarów-
no we własnych oczach, jak i ró-
wieśników. Wykonawcy udowod-
nili, że w każdym drzemią jakieś
zdolności, trzeba je tylko odkryć
i umiejętnie rozwinąć.

Dorota Portka
Renata Ordyczyńska

niowy CARITAS Popowo-Letni-
sko położony w malowniczym za-
kątku w okolicach Zalewu Ze-
grzyńskiego.

Głównym celem projektu było
wykorzystanie tańca i metodyki
pracy tancerzy w rehabilitacji i ak-
tywizacji społecznej osób niepełno-

sprawnych, ich pełniejszej integra-
cji społecznej, wzmacnianiu cech
samodzielności oraz praktycznym
wykorzystywaniu możliwości reha-
bilitacyjnych tańca. W ramach pię-
ciodniowego pobytu na wyjazdo-
wym zgrupowaniu przeprowadzo-
ne zostały warsztaty aktywizujące
koordynację ruchową, wzmacnia-
jące kondycję i poprawiające samo-
poczucie.

Pod okiem profesjonalnych in-
struktorów: animatora kultury,
pedagoga, instruktora tańców
w kręgu dr Bożeny Jakubczak,
Anny Mendak-Czekaj (taniec hisz-
pański, latino z elementami fla-

menco), Magdaleny Bodis (impro-
wizacje taneczne, tańce narodo-
we), nasi uczniowie uczyli się róż-
nych stylów tanecznych. Wyuczo-
ne układy taneczne uczestnicy
mogli zaprezentować w ostatnim
dniu przed liczną publicznością.

Po zakończeniu spotkań warsz-
tatowych można było zauważyć
wyraźną zmianę postaw uczniów
na korzyść otwartości w wyraża-
niu swoich emocji i właściwego ich
ukierunkowania, zarówno wobec
siebie, jak i otoczenia bo „Tylko
w tańcu możesz stać się kimś,
o kim marzysz”.

Urszula Leniart
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Bycie chórzystą to nie tylko za-
szczyty i przyjemności. Bycie chó-
rzystą to nie blichtr, to przede
wszystkim ciężka, nieustająca
praca nad dźwiękiem i słabościa-
mi. Chór to instytucja, w której
nie ma miejsca na egzaltacje.
Chór to jedność. To egzystencja
jednostki w żelaznych ramach
kolektywu. Tej czasochłonnej,
aczkolwiek wdzięcznej profesji,
z powodzeniem od lat naucza
Barbara Kuczek, stojąc na czele
szkolnych chórów Cantiamo
i Belcanto. Obydwa zespoły co
roku zdobywają liczne, prestiżo-
we nagrody na konkursach wo-
jewódzkich, krajowych i między-
narodowych. W grudniu ubiegłe-
go roku ich liczba powiększyła
się. Na VIII Międzynarodowym
Festiwalu Pieśni Adwentowych
i Bożonarodzeniowych w Krako-
wie nasze chórzystki w brawuro-
wy sposób wywalczyły srebro.
A łatwo nie było, biorąc pod uwa-
gę rangę festiwalu oraz dużą
konkurencję z Irlandii, Rosji, Li-

twy, Estonii, Macedonii, Węgier
i Ukrainy.

Festiwal odbył się 9 grudnia
w krakowskim Kościele św. Pio-
tra i Pawła, zaś jego zwieńcze-
niem był koncert w Kościele Ma-
riackim pod ołtarzem Wita Stwo-
sza. Tym razem dyrygentka po-
stawiła na połączony skład oby-
dwu chórów, co okazało się
strzałem w dziesiątkę. W reper-
tuarze znalazły się kolędy: „Je-
zus Malusieńki”, w trzygłosowym
opracowaniu, „Bracia patrzcie
jeno” i „Narodził się nam Zba-
wiciel”. W skład jury weszli: pro-
fesor Macedońskiej Akademii
Muzycznej Sasho Tatarchevski,
polski dyrygent, dyrektor arty-

styczny warszawskiego Towarzy-
stwa Śpiewaczego „LIRA” Mar-
cin Ćmiel, łotewski kompozytor
Rihards Dubra, estońska gwiaz-
da muzyki pop Thea Paluoja, dy-
rygentka wiodących czeskich
chórów Veronika Lozoviukowa.

- Jestem szalenie dumna z mo-
ich dziewcząt, zaśpiewały bezbłęd-
nie, pokazując cały wachlarz moż-
liwości, przy niełatwym repertu-
arze. Byłam zaczarowana ich wy-
konaniem, a jakiekolwiek nagro-
dy były sprawą drugorzędną. Naj-
ważniejsze, że trzymały fason i zro-
biły to, co do nich należało, zwłasz-
cza że poziom konkurencji był bar-
dzo wygórowany – mówi Barbara
Kuczek. Sama możliwość zaśpie-

Chóry Cantiamo i Belcanto w czo³ówce najlepszych

wania w kościele Mariackim, pod
ołtarzem Wita Stwosza była wiel-
kim zaszczytem i wyróżnieniem.
W przerwie między przeglądami
podszedł do mnie pewien Anglik,
który powiedział, że koncert był re-
welacyjny i jest zachwycony na-
szym wykonaniem. To jest bardzo
miłe, gdy ktoś nas rozpoznaje
i mówi tak wiele ciepłych słów. Ko-
rzystając z okazji pragnę serdecz-
nie podziękować za okazywane
wsparcie i pomoc dyrektorowi
Gimnazjum Miejskiego w Leżaj-
sku panu Maciejowi Polańskiego
oraz panu Zbigniewowi Trębaczo-
wi, dyrektorowi Zespołu Szkół Li-
cealnych.

KB

W tym roku był to koncert trzech
tenorów: Łukasza Wrońskiego z
Teatru Wielkiego Opery Narodo-
wej w Warszawie, Witalija Wygry z
Opery Bałtyckiej w Gdańsku i
Marcina Pomykały znanego
wszystkim z Filharmonii Dowcipu
Waldemara Malickiego. Na forte-
pianie akompaniowała Emilia Gra-
żyńska z Akademii Muzycznej
w Gdańsku, a funckję konferansje-
ra sprawowała Barbara Żurowska-

Sutt, animatorka kultury i propa-
gatorka muzyki klasycznej.

Licznie zgromadzona publicz-
ność mogła podziwiać mistrzow-
skie wykonanie przebojów opero-
wych, operetkowych, pieśni oraz
innych utworów znanych z reper-
tuaru wielkich tenorów. Za-
brzmiały m.in.: La donna é mobile
z opery Rigoletto G. Verdiego, Lat
20 miał mój dziad z operetki Ptasz-
nik z Tyrolu C. Zellera, słynna ne-
apolitańska pieśń Funiculi, funi-
culá czy znane wszystkim Brunet-
ki, blondynki… z repertuaru Jana
Kiepury. Przy owacjach na stojąco
na bis zabrzmiały: Walc François

A. Karasińskiego z 1905r. oraz te-
norowy przebój wszechczasów
O sole mio. Organizatorem imprez
był Ośrodek Kultury w Nowej Sa-
rzynie, a współorganizatorem Po-
wiat Leżajski.

OK w Nowej Sarzynie

Nowosarzyńska Gala Muzyki KlasycznejNowosarzyńska Gala Muzyki KlasycznejNowosarzyńska Gala Muzyki KlasycznejNowosarzyńska Gala Muzyki Klasycznej

7 stycznia w Ośrodku Kul-
tury w Nowej Sarzynie od-
była się kolejna edycja
„Gali Muzyki Klasycznej”.
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Jednym z nich jest Akademia
Odkrywcy – zajęcia edukacyjne,
których zaletą jest duża różnorod-
ność tematyczna. Dzieci uczestni-
cząc w nich mają szansę zmierze-
nia się z różnymi wyzwaniami
o charakterze naukowym, kulinar-
nym, lub artystycznym.

7 grudnia Akademię Odkrywcy
odwiedził Święty Mikołaj i rozdał
jej uczestnikom prezenty. Radość
dzieci z podarków była dla orga-
nizatorów bezcenna. 16 stycznia
odbyła się uroczysta gala na za-
kończenie III edycji Akademii.
Uroczystość zgromadziła 140
dzieci, które zadeklarowały chęć
udziału także w kolejnej edycji
projektu. Gościem specjalnym gali
był Leszek Kałuża, dyrektor Bro-

W piątek harcerze zakwatero-
wali się w Zespole Szkół im. I.
Łukasiewicza. Tam odbył się uro-
czysty apel oraz obrzędowe
„świeczkowisko”. W sobotę od
samego rana rozpoczęły się kon-
kursowe przesłuchania. Na scenie
nowosarzyńskiego Ośrodka Kul-
tury zaprezentowało się dwadzie-
ścia osiem zespołów i solistów.
Występy artystów bacznie ocenia-
ło jury w składzie: Agnieszka Ru-
szak, Agnieszka Rydz, Bożena
Zygmunt, Bogdan Rup oraz Eu-
geniusz Kwieciński. Spośród
wszystkich wykonawców najwyż-
sze noty otrzymał zespół „Z Nie-

Ta”. Sobotni dzień zakończył się
Polową Mszą Harcerską, odpra-
wioną przez ks. Dariusza Wojna-
ra. W niedzielne przedpołudnie
nadszedł czas pożegnań i wyjaz-
du do domów.

Festiwal Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej „HiT 2017” zorga-
nizowała Komenda Hufca ZHP
Leżajsk przy współpracy z Mia-
stem i Gminą Nowa Sarzyna,
Ośrodkiem Kultury w Nowej Sa-
rzynie oraz Zespołem Szkół im.
I. Łukasiewicza z Nowej Sarzyny.

Organizatorzy składają podzię-
kowania wszystkim, którzy pomo-
gli w organizacji wydarzenia.

HiT 2017
W dniach 1-3 grudnia 2017 r.
Nowa Sarzyna była naj-
większą kolebką piosenki
harcerskiej w całym Pod-
karpaciu. Blisko 370 har-
cerzy przyjechało do po-
wiatu leżajskiego, aby
wziąć udział w XIV Festi-
walu Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej „HiT 2017”
organizowanym przez Komen-
dę Hufca ZHP Leżajsk.

Wielką wdzięczność kierują rów-
nież w stronę Sponsorów festiwa-
lu: Elektrociepłowni Nowa Sarzy-
na, Drukarni EMKA, Nadleśnic-
twa Leżajsk, Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Leżajsku, Powiatu
Leżajskiego, Miasta Leżajsk, fir-
my Smak Górno, Posła na Sejm
RP Jerzego Paula, Firmy Usługo-
wo-Handlowej FIN US Robert
Skwara, Firmy Metaloplastyka
„J&T” – bramy, ogrodzenia, ba-
lustrady, Pizzerii Aniela, GS Gro-
dzisko Dolne; Firmy PROGRES-
STAL Sp. z o.o oraz Hurtownia
Owocowo-Warzywnej LOBO.

ED

Akademia Odkrywcy i inne atrakcje w FOK-u
Mimo styczniowych mrozów
Franciszkański Ośrodek Kul-
tury w Leżajsku tętni ży-
ciem. Dzieje się tak za
sprawą pomysłowych projek-
tów, które cieszą się dużą
popularnością zwłaszcza
wśród najmłodszych mieszkań-
ców powiatu leżajskiego.

waru w Leżajsku. Nowa edycja
rozpoczęła się 16 stycznia, potrwa
do kwietnia, a uczestniczyć w niej
będzie 150 dzieci z całego powia-
tu.

Nie tylko dzieci korzystają chęt-
nie z oferty kulturalnej placówki,
bo zorganizowane w FOK Cafe
w ramach cyklu „Inspirujące po-
niedziałki” spotkanie z byłym mi-
sjonarzem o. Teofilem Czarnia-
kiem, który pełni obecnie funkcję
Ministra Prowincjonalnego Pro-
wincji Niepokalanego Poczęcia
NMP przyciągnęło również spore
grono dorosłych. O. Teofil podzie-
lił się z uczestnikami spotkania
swoimi wspomnieniami, które po-
budziły zebranych do twórczego
spojrzenia na to, jak można dziś
pomagać ludziom w Afryce.

28 stycznia odbędzie się Kon-
cert Noworoczny w wykonaniu
Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia
Leżajska, natomiast od 29 stycz-
nia do 4 lutego o godz. 17.00 będą
odbywać się w ośrodku „Bajkowe
Ferie w FOK”, czyli codzienne
projekcje bajek dla dzieci.

o. Bartymeusz Kędzior

nacka”, reprezentujący Hufiec
Krosno, który wywalczył Nagrodę
Grand PRIX. W kategorii zespo-
łowej I miejsce zdobył zespół
„Bimbaladajwy” łączący siły Huf-
ca Krosno i Leżajsk. II miejsce ex
aequo zajął zespół „Zawierucha”
z Hufca Krosno oraz „MNM”
z Hufca Łańcut. III miejsce powę-
drowało do zespołów: „2 DHD”
z Hufca Krosno oraz „10 WDH”
z Hufca Łańcut. W kategorii so-
lowej jury przyznało tylko I miej-
sce, które zdobyła Aleksandra
Król z Hufca Łańcut. Po wręcze-
niu nagród na scenie pojawił się
gość wieczoru, zespół „Cisza Jak

Spotkanie z o. Teofilem Czarniakiem w ramach „Inspirujących poniedziałków”
w FOK Cafe

Gala na zakończenie III edycji Akademii Odkrywcy
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Powiatowy Regał Książkowy
poleca

Nazwisko „Marić” większości z nas nic nie
mówi, ale już nazwisko „Einstein” zna nie-
malże każdy. Dokonania Einsteina w dzie-
dzinie fizyki zapewniły mu Nobla i niesłab-
nącą sławę po dziś dzień. Mileva Marić –
pierwsza żona Einsteina znana jest właści-
wie tylko w Serbii, z której pochodziła. Nie
sposób ocenić rozmiaru jej udziału w bada-
niach Einsteina, ponieważ nie zostało to
w żaden sposób udokumentowane i nadal
jest przedmiotem ciągłych sporów oraz przy-
czyną rozmaitych spekulacji. Niemniej bio-

grafka Milevy, prof. Radmila Milentejević, w wydanej w 2015 r. książ-
ce o tej wybitnej fizyczce i matematyczce, wyraźnie sugeruje, że Ein-
stein i Marić razem zadecydowali, że publikacje dotyczące ich wspól-
nych badań podpisywać będzie tylko Einstein. Jednym z powodów
miały być panujące wówczas uprzedzenia wobec kobiet zajmujących
się nauką. Na korzyść teorii o dużym udziale Milevy w pracy męża
przemawiają fragmenty korespondencji między nimi. Historią Milevy
oraz innych wielkich kobiet, które miały odwagę sięgać po to, co było

PANI EINSTEIN, MARIE BENEDICT

dotychczas zarezerwowane dla mężczyzn, fascynowała się nikomu
nieznana amerykańska prawniczka Marie Benedict. Postanowiła prze-
lać swoje fascynacje na papier, oddając tym samym Milevie należne
uznanie i wskrzesić jej nazwisko dla powszechnej wiadomości. Na
szczęście dla czytelników, Benedict objawiła również wcale niezły ta-
lent literacki i tym sposobem spod jej pióra wyszła Pani Einstein –
beletryzowana historia życia Milevy Marić. Mimo że prawdziwe fakty
z życia Milevy mocowane są tutaj na rusztowaniu z fikcji literackiej, to
jednak czytając, ma się wrażenie, że tak właśnie było (a może to tylko
myślenie życzeniowe czytelnika?). Bohaterkę powieści poznajemy
w 1896 r., gdy jako jedna z pięciu kobiet dopuszczonych do studiowa-
nia na wydziale fizyki i matematyki zurychskiej politechniki, rozpo-
czyna swoją przygodę z nauką. Uważa, że kalectwo dyskwalifikuje ją
jako kobietę mogącą zwrócić uwagę jakiegokolwiek mężczyzny, więc
postanawia poświęcić się nauce. W niezwykłym umyśle Milevy zako-
chuje się młody Albert Einstein, który uczestniczy w tych samych wy-
kładach z fizyki co dziewczyna. Przez pierwsze dwa lata na uczelni
Mileva odnosi pasmo sukcesów, jednak po głębszym zaangażowaniu
się w związek z Einsteinem i urodzeniu ich pierwszego dziecka, które
trafia do adopcji, obiecująca kariera Milevy zaczyna zwalniać. A dla-
czego? Odpowiedź znajduje się na kartach książki. W dużym skrócie:
opowieść o tym, że poświęcenie ma swoją cenę. Powieść Benedict to
także ważny obraz tego, z czym mierzyły się kobiety na przełomie
XIX i XX w. chcące pogodzić miłość do nauki z rolą, jaką wymuszało
na nich społeczeństwo mówiące wówczas tylko męskim głosem.

NN

POZYCJĘ POSIADAJĄ W SWOICH KSIĘGOZBIORACH:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KURYŁÓWCE I BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU.

W cudzysłowie
czy

W cudzysłowiu?
Błąd nagminnie popełniany –

uwaga – także przez nauczycieli.
W celu lepszego zapamiętania
poprawnej odmiany wystarczy
przywołać słowo rów, które od-
mienia się tak samo jak cudzysłów,
więc nie powiemy w rowiu ani
w cudzysłowiu, tylko w rowie i w cu-
dzysłowie. Proste? Proste.

Po linii najmniejszego oporu
czy

Po najmniejszej linii oporu?
Warto sobie zadać pytanie: czy

chodzi o najmniejszy opór, czy naj-
mniejszą linię? I wtedy logiczne
stanie się to, że robimy coś po linii
najmniejszego oporu.

NN

Z polszczyzn¹ na ty
Raz popełniony błąd językowy nie jest niczym szcze-
gólnym, wszak błądzić jest rzeczą ludzką, ale powie-
lany wielokrotnie staje się nawykiem, któremu nie
poświęcamy większej uwagi, zwłaszcza jeśli rzecz ty-
czy się języka mówionego. Skoro, jak pisał Mikołaj
Rej, „Polacy nie gęsi, iż swój język mają”, wypada
posługiwać się własnym językiem w sposób bardziej
świadomy. W pierwszym odcinku „Z Polszczyzną na ty”
prezentujemy jedne z najczęściej popełnianych błędów
językowych.

Opracowano na podstawie Poradni Językowej PWN

Szkoła imienia
Bolesława Chrobrego

czy
Szkoła imieniem

Bolesława Chrobrego?
Coś może być imienia (nie: imie-

niem) kogoś, czegoś, czyli: Szkoła
imienia Bolesława Chrobrego.

Mamy rok dwa tysiące osiemnasty
czy

Mamy rok dwutysięczny
osiemnasty?

Gdy wymawiamy datę roczną w
języku polskim, dwa pierwsze li-
czebniki wymawiamy w formie li-
czebnika głównego (jeden, dwa,
trzy, dziewięć), a tylko ostatnie
dwie cyfry w formie liczebnika
porządkowego (pierwszy, drugi,
jedenasty), czyli Mamy rok dwa
tysiące osiemnasty.

(o
d
c
.1
)
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16 grudnia 2017r. w Koszalinie pod auspicjami Polskiego Związ-
ku Karate odbyły się XXVIII Mistrzostwa Polski Młodzieżow-
ców oraz XVII Mistrzostwa Polski Juniorów. W zawodach wzię-
ło udział około 160 licencjonowanych zawodników z 62 klubów
z całej Polski. Sędzią głównym mistrzostw był wiceprezes Polskie-
go Związku Karate shihan Andrzej Drewniak.

Reprezentanci Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate wrócili
z Koszalina ze złotym i srebrnym medalem Mistrzostw Polski Mło-
dzieżowców. Największy sportowy sukces odniosła Julia Żak, któ-
ra w pięknym stylu wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski w kat. do
60 kg. Drugie miejsce zajęła Izabela Dec, a na miejscach od 5-8
swój start zakończyli Hubert Fleszar, Natalia Kondeusz i Ania
Szczuka. Sekundantami naszej ekipy byli sensei Adam Tokarz
i senpai Adam Fleszar.

LKKK

Zawodniczki LKKK

z mistrzowskimi tytu³ami

7 października odbył się III Mię-
dzynarodowy Turniej Karate Shin-
kyokushin Skarżysko-Kamienna
Cup, w którym nasi zawodnicy
stoczyli wiele pojedynków. Ponad
trzystu zawodników rywalizowało
o medale i puchary z 24 polskich
i 2 rosyjskich klubów. Nasi nie za-
wiedli zdobywając medale: 2 zło-
te, 2 srebrne i 4 brązowe.

Również w październiku pod
patronatem Wójta Gminy Leżajsk
odbył się turniej karate Giedlaro-
wa Open Karate Cup. W zawo-
dach brało udział 21 klubów i ok.
200 zawodników. Korzystając
z okazji dziękujemy za uczestnic-
two, zaangażowanie i pomoc na-
szym zawodnikom, ich rodzicom

oraz fanom CSWiS w Leżajsku.
Zdobyliśmy I miejsce drużynowo.

Sponsorem turnieju byli Wójt
Gminy Leżajsk oraz Polenergia
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna.
Dziękujemy również za pokaz tan-
cerzom z zespołu Maraton Boogie
Giedlarowa i gimnastykom Koła
Gimnastycznego „Lilia” Leżajsk.

22 października w Końskich
odbył się Konecki Turniej Karate
o Puchar z Żeliwa. Impreza orga-
nizowana przez Mateusza Garba-

cza i Konecki Klub Karate Kyoku-
shin, przyciągnęła 413 zawodni-
ków. Wśród nich znaleźli się tak-
że karatecy z CSWiS w Leżajsku
(8 zawodników) zdobywając 2 zło-
te, 2 srebra i 1 brązowy medal.

Zawodnicy CSWiS startowali
również w Ogólnopolskim Turnie-
ju Karate w Chełmie z okazji Dnia
Niepodległości, który odbył się
5 listopada. Wywalczyli w katego-
rii kumite 2 złote medale, 3 srebr-
ne i 1 brązowy.

Na Mistrzostwach Europy Ka-
rate Kyokushin/Shinkyokushin
w Kielcach, które odbyły się 11 li-
stopada, zawodniczki CSWiS star-
towały w U16. Brakło im trochę
szczęścia, ale i tak poradziły sobie
znakomicie.

Najmłodsi karatecy CSWiS ry-
walizowali w Podkarpackiej Lidze
Karate Shinkyokushin Dzieci
i Młodzieży. Jest to turniej prze-
znaczony dla pierwszych startów
z różnych klubów Podkarpacia.
Zawody odbywały się w kilku mia-
stach w ciągu całego roku, tj. Rze-
szów, Mielec, Kolbuszowa, Dębi-
ca, Ropczyce i Brzozów. Suma
tych turniejów wyłoniła zwycięz-
ców 25 listopada. Oczywiście mie-
liśmy też swoje medale: 2 srebrne
i 3 brązowe.

2 grudnia w Jaśle odbył się IV
Puchar Podkarpacia Karate Ky-
okushin Dzieci i Młodzieży. Or-
ganizatorem turnieju był Jasielski
Klub Kyokushin Karate, prowa-
dzony przez shihana Tadeusza
Krygowskiego, a współorganiza-
torem Podkarpacki Okręgowy
Związek Karate. Turniej przepro-
wadzony był w rywalizacji kata
i kumite, a startowało w nim 286
zawodników z 14 klubów. Nasi

Udany koniec roku

Centrum Sztuk Walki i Spor-
tu w Leżajsku może zali-
czyć miniony rok do bar-
dzo udanych. Zwłaszcza
ostatnie miesiące były dla
zawodników klubu wyjątko-
wo obfite w sukcesy.

zawodnicy zdobyli czołowe miej-
sca podkreślając swoje umiejętno-
ści na arenie podkarpackiej.
1. Piotr Malec

– I miejsce kumite (dzieci 2010)

2. Jakub Czubat

– I miejsce kata i kumite (dzieci 2008)

3. Karolina Jurkowska

– I miejsce kumite (dzieci 2006)

4. Patryk Marcinowski

– I miejsce kumite (juniorzy)

5. Paweł Piela

– II miejsce kumite (dzieci 2006)

6. Aleksandra Kula

– II miejsce kumite i kata (juniorzy)

7. Karina Karakuła

– II miejsce kata (kadet)

8. Jakub Mędrek

– II miejsce kata (kadet)

9. Norbert Stachowiak

– III miejsce kumite (młodzik)

9 grudnia w Wrocławiu zawod-
nicy CSWiS w Leżajsku brali
udział w XIV Pucharze Polski Ju-
niorów, Juniorów Młodszych
i Młodzików Karate Kyokushin.
W turnieju udział wzięło ponad
480 zawodników z 96 klubów
z całej Polski. Zawodnicy CSWiS
znów zaprezentowali wspaniałą
dyspozycję i ducha walki. Warto
podkreślić, że był to ostatni tur-
niej z udziałem zawodników
CSWiS w tym roku i zmagania
zakończyli w pięknym stylu, zdo-
bywając trzy brązowe medale.
1. Aleksandra Kula – kata

2. Wiktoria Dąbek – kumite

3. Norbert Stachowiak – kumite

Udział w turnieju był możliwy
dzięki wsparciu firmy Polenergia
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna.

Gratulujemy i dziękujemy
wszystkim naszym zawodnikom
udziału w turniejach, a medali-
stom pięknych pucharów i wspa-
niałych walk w 2018 roku.

AD
www.csw.net.pl

dla zawodników CSWiS w Le¿ajsku

Puchar Polski Wrocław

Puchar Podkarpacia Jasło
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KALENDARZ IMPREZ – luty 2018 r.

FERIE W OŚRODKU KULTURY
Termin: 29 stycznia – 11 lutego, w godzinach 16.30-18.00
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Cykl zajęć plastyczno-rękodzielniczych, muzycznych, tanecznych
i rekreacyjnych, w tym: gry, zabawy świetlicowe i dyskoteki.

BAJKOWE FERIE W FOK
Termin: 29 stycznia – 4 lutego, godz. 17.00
Miejsce: Franciszkański Ośrodek Kultury
w Leżajsku
Organizator: FOK w Leżajsku
Opis: Codzienne projekcje bajek dla dzieci.

FERIE
Termin: 29 stycznia – 11 lutego
Miejsce: GOK Kuryłówka, WDK w Kolonii Polskiej
Organizator: GOK w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej, Świetlice
Środowiskowe
Opis: zajęcia plastyczne tj.: „Maska karnawałowa” i „Maskotka z fil-
cu”, a także zajęcia ph.: „Zrób to sam”, podczas których dzieci wła-
snoręcznie konstruują karmniki dla ptaków, tworzą „cuda” z papie-
rowej wikliny lub szyją kotki, sowy oraz owoce z filcu.

FERIE Z KULTURĄ
Termin: od 29 stycznia
Miejsce: Biedaczów, Brzóza Królewska, Chałupki Dębniańskie, Dęb-
no, Giedlarowa, Piskorowice, Wierzawice
Organizatorzy: poszczególne ośrodki kultury
Krótki opis: Zajęcia artystyczne i ruchowe dla dzieci i młodzieży
w czasie ferii zimowych.

DNI SENIORA W GMINIE LEŻAJSK
Termin: 4 lutego – Hucisko i Stare Miasto, 10 lutego – Brzóza Kró-
lewska
Miejsce: Hucisko, OK Brzóza Królewska, Stare Miasto
Organizatorzy: Gmina Leżajsk, poszczególne ośrodki kultury, koła
gospodyń wiejskich oraz organizacje społeczne
Opis: Spotkanie seniorów połączone z poczęstunkiem i częścią arty-
styczną.

ŚWIATA CIEKAWI – LEŻAJSKI FESTIWAL PODRÓŻY”

3. GRAND PRIX PODKARPACIA JUNIORÓW W TENISIE STOŁOWYM
Termin: 10 lutego
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR)
Organizatorzy: Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
Pariafialny Uczniowski Klu Sportowy „Arka” przy Parafii Rzymsko-
Katolickiej w Łętowni, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej
Sarzynie
Opis: Celem rozgrywek jest popularyzacja tenisa stołowego i aktyw-
nego trybu życia oraz wyłonienie dwóch najlepszych juniorów i junio-
rek do reprezentowania Podkarpacia na 3 Grand Prix Polski w Łomży.
Rozgrywki przeprowadzane systemem pucharowym do dwóch prze-
granych meczów (tzw. system rosyjski).

I PIŁKARSKA PRZEDSZKOLADA
Termin: 19-28 lutego
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR)
Organizatorzy: Akademia Piłkarska „Młode Nadzieje”, Urzad Mia-
sta i Gminy w Nowej Sarzynie
Opis: Pierwsza edycja turnieju piłki nożnej dla najmłodszych z udzia-
łem przedszkolaków z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna

POWIATOWA LIGA HALOWA 2O18 W PIŁCE NOŻNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Termin: 17-18 lutego
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Krótki opis: Wydarzenie skierowane do szerokiego grona odbiorców,
dla których chęć poznawania świata i nowych ludzi jest sposobem na
spędzanie wolnego czasu.

SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
Termin: 22 lutego, 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.

Termin: 17 i 24 lutego
Miejsce: ZSL w Leżajsku (17 lutego – Trampkarz), ZS w Grodzisku
Dolnym (24 lutego – Juniorki)
Organizatorzy: Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Le-
żajsku, Powiat Leżajski.
Opis: Powiatowa Liga Halowa w piłce nożnej rozgrywana jest w kate-
gorii Trampkarzy, Juniorek i Młodzików. W ramach rozgrywek zo-
staną przeprowadzone 3 turnieje w systemie „każdy z każdym” z udzia-
łem drużyn, które wyłonią zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Uczestnikami imprezy są drużyny ze szkół z terenu powiatu leżajskie-
go i spoza jego granic.

V HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
„LEŻAJSK CUP 2O18” O PUCHAR

STAROSTY LEŻAJSKIEGO
Termin: 24 lutego
Miejsce: Leżajsk (Zespół Szkół
Licealnych)
Organizatorzy: Stowarzyszenie
„Sparta Leżajsk”, Powiat Leżajski
Opis: Turniej organizowany po raz
piąty o zasięgu wojewódzkim.
W tym roku zostanie rozegrany
w różnych kategoriach wieko-
wych.

imprezy kulturalne imprezy sportowe
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Podróż 56

Fiatem 126p wzdłuż granic PolskiFiatem 126p wzdłuż granic Polski
1cz. 3

Dzień trzeci

Cudowny wieczór nad jeziorem
Mikaszewo, przerodził się w kosz-
marny poranek. Jeszcze w ciemną
noc obudziły mnie krople deszczu
złowrogo uderzające o namiot.
Potem było tylko gorzej. Co kilka
minut, prostując obolałe od nie-
równości terenu kości, spoglądam
na zegarek odliczający moment
pobudki. Przypomniał mi się po-
przedni wieczór, gdy przekonywa-
łem znajomych do noclegu w tym
cudownym miejscu. A co teraz?
Intensywnie szukam zalet zaistnia-
łej sytuacji. Bądź co bądź, nie za-
atakował nas żaden zwierz, nikt
nie przyszedł z kijem bejsbolo-
wym, żadne drzewo nie zniszczy-
ło naszych skromnych namiotów
– żyjemy! Może kiedyś będziemy
to mile wspominać? Póki co cze-
ka mnie wzrokowe zderzenie
z rozczarowaną kobietą. Na szczę-
ście szybko przemknęła z namio-
tu wprost do samochodu, pozosta-
wiając mężowi możliwość spraw-
dzenia się w ekstremalnych wa-
runkach.

W kąpielówkach pakujemy
ociekający wodą skromny podróż-
niczy dobytek. A w środku, niczym
Houdini (jeden z najsłynniejszych,
specjalistów od ucieczek i poka-
zów akrobacji) – próbuję się prze-
brać. Jeszcze tylko przetarcie szyb
i ruszamy w drogę powrotną przez
las, która zmieniła się w grząski,
błotnisty trakt. Wpatrując się
w tryskające spod kół fontanny
błotnistej mazi, poczułem w sobie
zew rajdowca. Co prawda ener-
giczne dodawanie gazu nie wci-
skało mnie w fotel, ale męska
ambicja została zaspokojona.

Na asfalcie, szybko poskramiam
swoją fantazję. Mikroskopijne wy-
cieraczki z trudem zgarniają stru-
gi spływającej wody, a mokre
ubrania błyskawicznie zamieniają
wnętrze samochodu w saunę pa-
rową. Maluch kolegi daje za wy-
graną. Woda pokonuje ślady rdza-
wych wżerów, tuż przy przedniej
szybie i zaczyna zalewać deskę

rozdzielczą oraz kolana pasaże-
rów. Nie pomagają ani chustecz-
ki ani ręczniki.

Po kilkunastu kilometrach po-
goda daje nam jeszcze jedną szan-
sę. Korzystając z jej łaskawości,
zatrzymujemy się przy śluzie Pa-
niewo na Kanale Augustowskim.
Kanał ten jest bezcennym, unika-
towym w skali europejskiej dzie-
łem budownictwa wodnego
z pierwszej połowy XIX wieku. Ta
wodna arteria miała łączyć Wisłę
z Niemnem, a następnie przez rze-
kę Windawę z portem nadbałtyc-
kim. Ideą tak ogromnego przed-
sięwzięcia było uniezależnienie się
Polski od celnego dyktatu Prus.
Korzystne zakończenie „wojny
celnej” z Prusami spowodowało

zaniechanie budowy. Dziś kanał
ten pełni rolę atrakcji turystycznej,
jako malowniczy szlak kajakowy
i żeglarski.

Fragmentem drogi „Tysiąca Je-
zior” jedziemy w stronę Sejn, tuż
przy litewskim przejściu granicz-
nym w Ogrodnikach. Ach ta Li-
twa! Nasz odwieczny sąsiad. Śre-
dniowieczny gigant Europy, sięga-
jący niegdyś od Bałtyku, aż po
Morze Czarne, związany przez
wieki z Królestwem Polskim unią
o wdzięcznej nazwie Rzeczpospo-
lita Obojga Narodów. Paradoksal-
nie znów łączy nas unia, lecz tym
razem Europejska.

Mijając Sejny, zagłębiamy się
w Pojezierze Suwalskie. Krajobraz
zaczyna się zmieniać. Pojawiają-

ce się pagórki i doliny nabierają
wspaniałej trójwymiarowości. To
nie lada wyczyn dla starego Ma-
lucha, lecz tym razem obywa się
bez „kaszlnięcia”. Później gmina
Wiżajny – polski biegun zimna.
Spoglądając zza szyb utwierdzam
się w przekonaniu, że to absolut-
na prawda. Suwalszczyzna jest
obszarem, gdzie na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat noto-
wana była najniższa średnia tem-
peratur. Podczas największych
mrozów temperatura z łatwością
przekracza tu –30OC. Kolejne ki-
lometry i wjeżdżamy na tereny
byłych Prus Wschodnich – spore-
go germańskiego kraju, w sercu
słowiańskiej ziemi. Na szczęście,
niespokojne czasy, w których licz-
ne potyczki wojsk polskich, litew-
skich i krzyżackich przeszły do hi-
storii. Dzisiaj leniwie toczy się tu
życie.

Zatrzymujemy się na parkingu
słynnej trasy rowerowej Green
Velo, prowadzącej wzdłuż naszej
wschodniej granicy. Wąską drogą
idziemy do niezwykłego miejsca,
w którym stykają się granice
trzech państw: Polski, Litwy i Ro-
sji, tworząc tzw. Trójstyk. Rosja
jest czwartym sąsiadem na trasie
naszej podróży. Punkt ten ozna-
czony został granitowym obeli-
skiem, zwanym „Wisztyńcem”, na
którym widnieją godła trzech są-
siadujących państw. Co ciekawe,
tablica informacyjna określa zasa-
dy poruszania się wokół obelisku.
Przykładowo, aby wejść na frag-
ment bruku należącego do Fede-
racji Rosyjskiej konieczne jest
posiadanie wizy. Obowiązuje rów-

To już Mazury

Schody na taras widkowy na szczycie wieży ciśnień w Gołdapii
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www.niezwyklyswiat.com

Tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek

nież zakaz fotografowania. Skąd
pamiętam takie absurdy?

Kilka kilometrów dalej czekają
na nas niezwykłe budowle. Na nie-
czynnej, rozebranej jeszcze przez
Rosjan linii kolejowej Gołdap-
Żytkiejmy, stoją słynne bliźniacze,
betonowe mosty, architekturą
przypominające rzymskie akwe-
dukty. Przerzucone nad doliną
rzeki Błędzianka, wyglądają ba-
jecznie. Wynika to z ich niezwy-
kłej wysokości, charakterystycznej
raczej dla górskich dolin, niż ob-
szarów pojezierzy. Zaliczane są do
najwyższych kolejowych mostów
w Polsce. Ich arkady mają rozpię-
tość 30 m, a wznoszą się na wyso-
kość 36 m, nad dnem doliny. Po-
mimo ogromnej pracy włożonej
w ich budowę, jeden z mostów ni-

niezwykly swiat fiatem 126p
wzdluz granic Polski

gdy nie był użytkowany, drugi zaś
eksploatowano niespełna 20 lat
(do 1945 r.). Od tego czasu,
opuszczone i zapomniane, znane
były nielicznym znawcom dziejów
Suwalszczyzny. Dzisiaj zaś zalicza-
ne są do najcenniejszych zabytków
techniki w Polsce. Nie mniej efek-
townie wyglądają z dołu.

Podskakując na nierównościach
mazurskich dróg dojeżdżamy do
Gołdapi. W panoramie miasta
nietrudno dostrzec imponującą
wieżę ciśnień, wybudowaną
w 1905 roku. W latach swej świet-
ności stanowiła element miejskiej
sieci wodociągowej, zaopatrując
w niezbędny surowiec mieszkań-
ców miasta. Budowla o wysokość
46 metrów w całości wzniesiona
jest z czerwonej cegły. Funkcjono-

wała do zimy 1986 roku, kiedy to
na skutek pęknięcia zbiornika zo-
stała wyłączona z eksploatacji. Od
tego czasu zaczęła popadać w ru-
inę. Kilka lat temu wieżę kupił
prywatny inwestor. Dzisiaj mieści
się w niej przytulna kafejka, w któ-
rej można wypić kawę, obejrzeć
pamiątki, a z tarasu widokowego
spojrzeć na miasto oraz zapiera-
jące dech w piersiach okoliczne
lasy…

Ruszamy w kierunku Zalewu
Wiślanego. Pokonując mazurskie
aleje jedziemy wzdłuż granicy
Obwodu Kaliningradzkiego. Każ-
dego roku Mazury przyciągają
niezliczone tłumy turystów, tych
szukających ciszy i spokoju,
w maleńkich miejscowościach, za-
gubionych wśród lasów, jak i tych
nastawionych na ciekawą rozryw-
kę, w niezliczonych kurortach.
Wszędzie natomiast spotkamy je-
ziora, szlaki kajakowe i dziką, nie-
skazitelną przyrodę. Zatrzymuje-
my się w Węgorzewie, by odpo-
cząć i coś zjeść. Miasto owe sta-
nowi północne wrota Krainy Wiel-
kich Jezior Mazurskich.

Przed nami kolejne, mnożące
się kilometry. Niezliczone aleje,
otulające drogi i nieustannie zmie-
niająca się pogoda.

Jesteśmy w okolicach Braniewa,
które przez lata kojarzyłem wy-
łącznie z jednostką wojskową.
A przecież to najstarsze miasto na

Warmii. Powstało około 1240 roku
i było pierwszą siedzibą biskupów
warmińskich oraz kapituły war-
mińskiej. W 1945 roku Braniewo
zostało znacząco zniszczone i splą-
drowane przez Armię Radziecką.
Wielu zabytków, niestety, już nie
odbudowano.

W poszukiwaniu noclegu je-
dziemy jeszcze dalej, do Nowego
Pasłęka leżącego nad Zalewem
Wiślanym, tuż przy granicy z Ob-
wodem Kaliningradzkim. Nieste-
ty wszystkie pokoje zarezerwowa-
ne. Z pomocą wszechwładnego
Internetu, udaje nam się znaleźć
nocleg, jednakże kilkadziesiąt ki-
lometrów dalej. Spoglądam na
licznik – przekraczamy pierwsze
1000 kilometrów.

W końcu upragniony nocleg,
tuż przy kościele w Płoskini. Ko-
rzystając z gościnności właścicie-
lek pensjonatu, rozwieszamy na
ogrodzie nasze przemoczone na-
mioty i ubrania, a za możliwość
umieszczenia zdjęcia z naszymi
maluchami na facebooku – otrzy-
mujemy zniżkę.

Za nami 1105 km.

Przystań w Nowym Pasłęku

Imponujące wiadukty w Stańczykach Śluza Paniewo na Kanale Augustowskim

Przed pensjonatem w Płoskini Wisztyniec – trójsyk granic: Polski, Litwy i RosjiParking przy trasie rowerowej Green Velo
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Op³ata recyklingowa za torby z tworzywa sztucznego

Nie, ponieważ nie stanowiłaby
podstawowego opakowania tej
żywności (patrz odpowiedź nr 1).

Czy torba na zakupy z tworzy-
wa sztucznego o grubości materia-
łu równej 50 mikrometrów podle-
ga opłacie recyklingowej?

Nie. Opłacie recyklingowej
podlegają torby na zakupy z two-
rzywa sztucznego o grubości ma-
teriału poniżej 50 mikrometrów
(do 49 mikrometrów włącznie).

Czy bardzo lekka torba na za-
kupy z tworzywa sztucznego, któ-
ra nie podlega opłacie recyklingo-
wej, może mieć grubość 15 mikro-
metrów?

Nie. Bardzo lekka torba na za-
kupy z tworzywa sztucznego jest
torbą o grubości materiału poni-
żej 15 mikrometrów, a więc do 14
mikrometrów włącznie.

Czy prowadząc sklep z narzę-
dziami, pakując klientowi różne
drobne elementy (np. śrubki)
w torebki o grubości poniżej 15 mi-
krometrów jest obowiązek pobra-
nia od niego opłaty recyklingowej?

Tak. Zwolnione z opłaty są tor-
by poniżej 15 mikrometrów tylko
w przypadku pakowania żywności
(patrz odpowiedź nr 1).

Czy pakując w sklepie produk-
ty w woreczki z tworzywa sztucz-
nego tzw. woreczki strunowe czyli
bez uszu istnieje obowiązek pobra-
nia opłaty recyklingowej. Worecz-
ki mają grubość poniżej 50 mikro-
metrów?

Tak. Takie woreczki podlegają
opłacie recyklingowej. Definicja
lekkiej torby na zakupy z tworzy-
wa sztucznego stanowi, że są to
torby na zakupy, z uchwytami lub
bez uchwytów, wykonane z two-
rzywa sztucznego, które są ofero-
wane w jednostkach handlu deta-
licznego lub hurtowego.

Czy sprzedając lekkie torby na
zakupy z tworzywa sztucznego
w paczkach zawierających np.
1000 sztuk mam obowiązek pobrać
od każdej torby opłatę recyklin-
gową? Torby te nie będą służyć do
pakowania nabywanych w moim
sklepie produktów.

Nie. Torby te będą podlegać
opłacie recyklingowej w chwili,

gdy podmiot, który je nabył, bę-
dzie je oferował w sklepie klien-
tom do pakowania nabywanych
tam produktów.

Czy oferując torbę mieszkań-
com w ramach zbierania używa-
nej odzieży z gospodarstw domo-
wych mam obowiązek pobierania
od nich opłaty recyklingowej?

Nie. Opłata recyklingowa jest
pobierana jedynie w przypadku
oferowania jej klientom do pako-
wania produktów nabywanych
w jednostce handlu detalicznego
lub hurtowego.

Czy torby papierowe podlegają
opłacie recyklingowej?

Nie. Opłacie recyklingowej
podlegają wyłącznie torby na za-
kupy z tworzywa sztucznego. Tor-
by papierowe, czy np. torby w peł-
ni biodegradowalne nie zawiera-
jące dodatków z tworzyw sztucz-
nych (np. torby ze skrobi) nie pod-
legają opłacie recyklingowej. Na-
leży jednak pamiętać, że takie tor-
by nie mogą zawierać w swoim
składzie tworzyw sztucznych.

Czy istnieje obowiązek prowa-
dzenia dodatkowej ewidencji
sprzedanych toreb pobranych
opłat oraz sporządzania sprawoz-
dań dla właściwych organów?

Nie.
Czy opłata pobierana od klien-

ta za lekkie torby na zakupy z two-
rzywa sztucznego musi być równa
opłacie recyklingowej?

Nie. Prowadzący jednostkę
handlu detalicznego lub hurtowe-
go może ustalić dowolną cenę za
lekką torbę na zakupy z tworzy-
wa sztucznego pod warunkiem, że
w cenie tej zostanie uwzględnio-
na opłata recyklingowa w wysoko-
ści 20 gr. Przykład: opłata przy
kasie za lekką torbę na zakupy
z tworzywa sztucznego jest równa
50 gr, w tym 20 gr stanowi opłata
recyklingowa (dochód budżetu
państwa).

Czy prowadząc jednostkę han-
dlową mogę uiścić opłatę recyklin-
gową we własnym zakresie,
a klientowi wydać torbę za darmo?

Nie. Prowadzący jednostkę
handlową ma obowiązek pobrania
opłaty recyklingowej od klienta
nabywającego torbę. Jeżeli przed-
siębiorca prowadzący jednostkę
handlową oferuje lekkie torby na
zakupy z tworzywa sztucznego bez
pobierania od klientów opłaty re-

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie tor-
by na zakupy z tworzywa sztucz-
nego nie mogą być już oferowane
za darmo w punktach sprzedaży.
Zostały one objęte symboliczną
opłatą (tzw. opłatą recyklin-
gową), która będzie doliczana
do obowiązującej ceny takiej
torby lub będzie jej podstawową
opłatą. Bardzo łatwo można jej unik-
nąć, wybierając torbę wielokrotnego użytku.

Czy torba na zakupy z tworzy-
wa sztucznego o grubości poniżej
15 mikrometrów może być w każ-
dym przypadku bezpłatnie ofero-
wana klientowi?

Nie. Bardzo lekka torba na za-
kupy z tworzywa sztucznego
(o grubości poniżej 15 mikrome-
trów) może być bezpłatnie ofero-
wana klientowi wyłącznie w przy-
padku, gdy jest przeznaczona do
pakowania żywności sprzedawa-
nej luzem, jako ich podstawowe
opakowanie, co jest związane ze
względami higienicznymi.

Czy żywność posiadająca już
własne opakowanie może zostać
zapakowana w bardzo lekką tor-
bę na zakupy z tworzywa sztucz-
nego (o grubości poniżej 15 mi-
krometrów) i wydana klientowi
bez pobrania opłaty recyklingo-
wej?

Obowiązek ograniczenia tzw.
foliówek wynika z przepisów Unii
Europejskiej. Dlatego Minister-
stwo Środowiska przygotowało
odpowiednie przepisy dotyczące
opłaty recyklingowej (opłata za to-
rebkę foliową wydawaną przy ka-
sie). Zgodnie z ustawą [1] opłata
ta będzie mogła wynosić maksy-
malnie 1 zł. W rozporządzeniu
Ministra Środowiska do ustawy
ustalono jednak, że będzie to 20
groszy. Bezpłatne pozostaną na-
tomiast bardzo lekkie torby na
zakupy (o grubości poniżej 15 mi-
krometrów), tzw. zrywki służące
np. do pakowania żywości luzem
(np. mięso, owoce, warzywa).

NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE PYTANIA

DOTYCZĄCE
OPŁATY

RECYKLINGOWEJ

– co powinieneś wiedzieć?
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bezrobotnego

W ślad za ofertami pracy dla
spawaczy zgłoszonymi przez pra-
codawców z Leżajska, Przeworska
i Łańcuta, Doradcy Klienta dzia-
łający w Urzędzie zaangażowali
się w poszukiwanie odpowiednich
pracowników. Dla ułatwienia pro-
cesu rekrutacji zorganizowane zo-
stały trzy giełdy pracy, które cie-
szyły się dużym zainteresowaniem
ze strony poszukujących pracy.
Spośród zaproszonych osób bez-
robotnych, pracodawcy dokonali
wyboru potencjalnych pracowni-
ków.

Zawód spawacza od lat utrzy-
muje się w czołówce poszukiwa-
nych przez pracodawców profesji.
Wysokie wynagrodzenie to jeden
z podstawowych powodów, dla
których warto zostać spawaczem.
Jednak do wykonywania zawodu
spawacza trzeba spełniać określo-
ne wymagania zdrowotne, fizycz-
ne i psychologiczne. Zawód ten
może wykonywać osoba która

ukończyła 18 lat, posiada „ksią-
żeczkę spawacza”, można ją zdo-
być uczęszczając na specjalistycz-
ne kursy, po ukończeniu których
należy zaliczyć egzamin zawodo-
wy przed komisją kwalifikacyjną.

Spawaczowi najłatwiej znaleźć
pracę, jeśli odbył dwuletnią prak-
tykę w przedsiębiorstwie przemy-
słowym lub rzemieślniczym. Speł-
niając te oczekiwania można liczyć
na wyższe wynagrodzenie. Praco-
dawcy działający na naszym lokal-
nym rynku pracy potrzebują pra-
cowników wysoko wykwalifikowa-
nych, ale nie tylko, deklarują rów-
nież przyjęcie w szeregi swoich firm
pracowników o nieco niższych
umiejętnościach i wyrażają wolę
odpowiedniego przygotowania do
pracy we własnym zakresie.

Kluczową rolę w zawodzie spa-
wacza odgrywają cechy psycholo-

Spawacz
– zawód

poszukiwany
W 2017 roku do Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Leżaj-
sku pracodawcy działający
na terenie lokalnego ryn-
ku pracy, a także w powia-
tach ościennych, zgłosili
wolne miejsca pracy dla
ponad 80 osób posiadają-
cych kwalifikacje upraw-
niające do wykonywania
zawodu spawacza (spawanie
metodami MAG, MIG TIG).

giczne takie jak zdolności manu-
alne, solidność w wykonywaniu
prac, odpowiedzialność, odpor-
ność na zmęczenie, umiejętność
długiego skupienia uwagi, dobra
kondycja fizyczna. Spawaczem nie
może zostać osoba skłonna do
uczuleń oraz osoba z chorobami
oczu czy układu oddechowego.
Kandydat najczęściej jest podda-
wany specjalistycznym testom,
które mogą ocenić umiejętności
i predyspozycje danej osoby.

Na lokalnym rynku pracy spa-
waczy wciąż brakuje, dlatego oso-
by, które posiadają nieaktualne
kwalifikacje, zachęcamy do ich
odnowienia. W przypadku posia-
dania od pracodawcy deklaracji
zatrudnienia po ukończeniu szko-
lenia, nasz Urząd w miarę posia-
dania środków finansowych bę-
dzie mógł pokryć jego koszty.

Sygnały z lokalnego rynku pra-
cy, potwierdzają zwiększające się
potrzeby pracodawców nie tylko
w zawodzie spawacza, ale także
w zawodach takich jak ślusarz czy
monter konstrukcji stalowych.
Pracodawcy zgłaszający oferty
pracy w wymienionych zawodach,
widzą potencjał mieszkańców po-
wiatu, dlatego właśnie do nich kie-
rują swoje oferty pracy. Pracodaw-
cy najczęściej poszukują przygo-
towanych do świadczenia pracy
fachowców, ale również są otwar-
ci na przyjęcie kandydatów o niż-
szych kwalifikacjach, którzy mogą
je uzupełnić na specjalistycznych
szkoleniach. Dlatego warto mieć
aktualne uprawnienia, aby być
przygotowanym do zatrudnienia
i jednocześnie być bardziej kon-
kurencyjnym na lokalnym rynku
pracy.

cyklingowej podlega administra-
cyjnej karze pieniężnej wynoszą-
cej od 500 zł do 20000 zł.

Co należy zrobić z pobraną
opłatą recyklingową?

Opłata recyklingowa stanowi
dochód budżetu państwa i zgod-
nie z przepisami będzie musiała
zostać przekazana przez prowa-
dzącego jednostkę handlu deta-
licznego lub hurtowego, który ją
pobiera, do 15 marca roku nastę-
pującego po roku, w którym zo-
stała pobrana. Oznacza to, że
w przypadku pobierania od klien-
tów opłaty recyklingowej w 2018 r.
przedsiębiorca będzie miał obo-
wiązek przekazać do 15 marca
2019 r. całość środków pochodzą-

cych z pobranejopłaty w okresie
pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia
2018 r. Nie zostało jeszcze wska-
zane konto, na które będzie prze-
kazywana pobrana opłata – zosta-
nie ono określonew bieżącym
roku. Podatek VAT od pobranej
opłaty powinien zostać wniesiony
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w tym zakresie.

Jaki urząd może prowadzić kon-
trole w zakresie opłaty recyklingo-
wej?

Kontrolę przestrzegania przepi-
sów w zakresie obowiązku pobie-
rania od klientów opłaty recyklin-
gowej prowadzi inspekcja handlo-
wa. W sprawach dotyczących
opłaty recyklingowej stosuje się

odpowiednio przepisy działu III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa.

Czy opłata recyklingowa podle-
ga podatkowi VAT oraz czy jest
obowiązek wykazywania opłaty na
paragonie?

W zakresie podatku od towa-
rów i usług oraz kas rejestrujących
właściwym organem jest Minister
Finansów (MF), który wydał ko-
munikat w tej sprawie.

Obowiązki prowadzących jed-
nostki handlu detalicznego lub
hurtowego

Przedsiębiorca prowadzący jed-
nostkę handlu detalicznego lub
hurtowego, w której są oferowa-
ne lekkie torby na zakupy z two-

rzywa sztucznego przeznaczone
do pakowania produktów ofero-
wanych w tej jednostce, jest obo-
wiązany pobrać opłatę recyklin-
gową od nabywającego lekką tor-
bę na zakupy z tworzywa sztucz-
nego. Opłaty recyklingowej nie
pobiera się od nabywającego bar-
dzo lekką torbę na zakupy z two-
rzywa sztucznego.

Administracyjne kary pienięż-
ne

Administracyjnej karze pienięż-
nej podlega ten, kto nie pobiera
opłaty recyklingowej od nabywa-
jącego lekką torbę na zakupy
z tworzywa sztucznego. Kara ta
wynosi od 500 zł do 20000 zł.

.

.
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