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PODZIĘKOWANIE
Dziękuję mieszkańcom powiatu leżajskiego 

za mobilizację i dużą frekwencję podczas wy-
borów samorządowych, a moim Wyborcom za 
oddane na moją osobę głosy. Zaufanie, którym 
mnie Państwo obdarzyli zobowiązuje do cięż-
kiej i sumiennej pracy na rzecz zarówno woje-
wództwa, jak i naszego powiatu. Postaram się 
nie zawieść pokładanych we mnie nadziei.

Mieczysław Tołpa
Radny Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego

Panu Mariuszowi Koniorowi
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci 

ŻONY
składają:

Zarząd Powiatu Leżajskiego, Radni Rady 
Powiatu Leżajskiego oraz Pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku

Szanowni i drodzy 
mieszkańcy Powiatu Leżajskiego

Pragnę z całego serca podziękować  
za oddane na moją osobę głosy  

w wyborach do Sejmiku  
Województwa Podkarpackiego. 

Dzięki Państwu zdobyłem 4100 głosów,  
w tym 3363 z Powiatu Leżajskiego.  
Mimo, iż nie zdobyłem mandatu 

radnego, Państwa poparcie jest dla mnie 
wielkim zobowiązaniem i motywacją  

do dalszej pracy  
oraz publicznej działalności.

Wyrażam ogromną wdzięczność 
pozostając z wyrazami szacunku,

Marek Ordyczyński
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Podczas pierwszej części po-
siedzenia radni podjęli uchwały  
w sprawie:

 
-	uchwalenia	Programu	Ochro-
ny	 Środowiska	 dla	 Powiatu	
Leżajskiego	 na	 lata	 2018-
2020	oraz	przyjęcia	Rapor-
tu	 z	 realizacji	 Programu	
Ochrony	Środowiska	dla	Po-
wiatu	 Leżajskiego	 za	 lata	
2015-2016

-	ogłoszenia	 obowiązujących	
w	 2019	 roku	 maksymalnych	
stawek	 opłat	 za	 usunięcie	
pojazdów	 z	 dróg	 powiatu	
leżajskiego	 oraz	 ich	 par-
kowanie	na	parkingu	strze-
żonym;

-	zmian	 w	 wieloletniej	 pro-
gnozie	 finansowej	 Powiatu	
Leżajskiego;

-	wprowadzenia	 zmian	 w	 bu-
dżecie	Powiatu	na	2018	r.

 
Ponadto radni przyjęli infor-

mację o stanie realizacji zadań 
oświatowych Powiatu Leżajskie-
go za rok szkolny 2017/2018, 
w tym o wynikach egzaminu matu-
ralnego i egzaminu potwierdzają- 
cego kwalifikacje w zawodzie, 
informację o organizacji szkół 
i placówek oświatowych prowa-
dzonych przez Powiat Leżajski 
w roku szkolnym 2018/2019, in-
formację z analizy oświadczeń 

LXV sesja Rady Powiatu Leżajskiego
17 października 2018 r. w sali 
konferencyjnej Muzeum Zie-
mi Leżajskiej odbyła się LXV 
sesja Rady Powiatu Leżaj-
skiego. W  związku z  tym, że 
kadencja obecnej Rady i  Za-
rządu dobiegła końca, było to 
ostatnie spotkanie radnych 
w trybie zwyczajnym. 

majątkowych, a także sprawo-
zdanie Starosty z prac Zarządu 
Powiatu w okresie międzysesyj-
nym. 

Druga część spotkania miała 
charakter uroczysty. Oprócz rad-
nych, wzięli w niej udział również 
dyrektorzy i kierownicy jedno-
stek powiatowych, Komendant 
Powiatowy Policji w Leżajsku 
podinsp. Zenon Wierzchowski, 
Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Leżajsku 
st. bryg. Józef Kludys, ks. dzie-
kan Marek Cisek, radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego 
Marek Ordyczyński oraz naczel-
nicy i kierownicy wydziałów Sta-
rostwa Powiatowego w Leżaj-
sku. Starosta Leżajski Marek Śliż 
przedstawił krótkie podsumowa-
nie kończącej się kadencji Zarzą-
du Powiatu Leżajskiego i wraz 
z Przewodniczącą Rady Powiatu 
Danutą Pinderską podziękowa-
li zgromadzonym za czteroletnią 
współpracę. 

NOWA RADA 
POWIATU LEŻAJSKIEGO

21 października mieszkańcy powiatu leżajskiego wybrali po raz 
kolejny członków Rady Powiatu. 

W skład nowo wybranej Rady Powiatu Leżajskiego weszli:

Czenczek Lucjan (KW Forum Samorządowe Prawicy)
Grabarz Marian (KW Forum Samorządowe Prawicy)
Jonko Edward (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Kogut Marek (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Krajewski Franciszek (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Kurlej Agata (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Leszczak Marek (KW Rozwój Powiatu)
Leśko Zdzisław (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Madej Adam (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Majkut Józef (KW Przyjazny Powiat)
Matuszek Roman (KW Przyjazny Powiat)
Pinderska Danuta (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Pyszowska Halina (KW Nowa Perspektywa)
Sroka Grzegorz (KW Przyjazny Powiat)
Stasiowski Józef (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Śliż Marek (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Trębacz Krzysztof (KW Przyjazny Powiat)
Wylaź Dorota (KW Przyjazny Powiat)
Wylaź Adam (KW Forum Samorządowe Prawicy)
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Rocznica stulecia ówczesnych 
wydarzeń, przypadająca na obecny 
rok, obfitowała w szereg inicjatyw 
o charakterze kulturalno-społecz-
nym, którym patronowało wspól-
ne hasło: „Niepodległa”. Rów- 
nież na terenie powiatu leżaj-
skiego odbyło się wiele przedsię-
wzięć, m.in. koncerty, konkursy 
oraz prelekcje, w których aktyw-
nie uczestniczyli jego mieszkań-
cy. Zwieńczeniem projektów rea-
lizowanych od kilku miesięcy były 
Powiatowe Obchody Święta Nie-

STO LAT NIEPODLEGŁEJ
Niepodległość – słowo wypowiadane przez Polaków szeptem 
przez 123 lata. Słowo, które jak soczewka skupiało ich marze-
nia o wolności. Słowo, z którym zasypiał i budził się niemalże 
każdy, kto urodził się w  przedrozbiorowej Polsce. Odwaga, 
determinacja i  pragnienie przywrócenia ojczyzny na mapy 
świata popchnęły Polaków do urzeczywistnienia marzeń. 
Walki wyzwoleńcze kosztowały życie tysiące ludzi, którzy 
podjęli ryzyko walki myśląc nie tylko o  sobie, ale i  o  kolej-
nych pokoleniach. Trudno o większy akt patriotyzmu. 11 li-
stopada 1918 roku niepodległość przestała być tylko słowem. 
Stała się faktem.

podległości, które odbyły się 11 li-
stopada w Leżajsku.

Uroczystości rozpoczęła msza 
św. koncelebrowana m.in. przez 
Kustosza Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia w Leżajsku 
o. Sylwestra Skirlińskiego i Pro-
boszcza Parafii Farnej w Leżaj-
sku ks. dziekana Marka Ciska. 
O godz. 12.00 nastąpiło wspól-
ne odśpiewanie hymnu państwo-
wego w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Niepodległa do hymnu”. 
Następnie uczestnicy uroczysto-

ści, wśród których znaleźli się 
m.in. samorządowcy, przedsta-
wiciele parlamentarzystów, kie-
rownicy jednostek, przedstawi-
ciele instytucji z terenu powiatu 
przemaszerowali pod pomnik ku 
czci poległych w walkach niepod-
ległościowych. Po odczytaniu 

Apelu Pamięci i oddaniu salwy 
honorowej przez Pododdział Ka-
walerii Ochotniczej w Barwach 
20 Pułku Ułanów im. Króla Jana 
III Sobieskiego, delegacje repre-
zentujące instytucje i organizacje 
z terenu powiatu złożyły u stóp 
pomnika wieńce oraz wiązanki. 



5KURIER POWIATOWY n nr 11/2018 (168)

POWIAT

Słoniec, przy wsparciu organi-
zacyjnym Doroty Wylaź, Jacka 
Brzuzana, ks. Grzegorza Sochy 
i Dariusza Półćwiartka.

Frekwencja towarzysząca lo-
kalnym obchodom Stulecia Od-
zyskania Niepodległości jest do-
wodem na to, że bez względu na 

poglądy i przekonania, mieszkań-
cy powiatu potrafią wspólnie ce-
lebrować istotne dla Polski rocz-
nice, bo zdają sobie sprawę, że do 
tego, aby móc to robić, potrzebna 
jest wolność. A wolność zdobyta 
marzeniami i krwią zasługuje na 
szczególne traktowanie.

W związku z tym, że na zapro-
szenie Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy Starosta Leżajski Marek 
Śliż brał udział w państwowych 
obchodach Święta Niepodle-
głości, okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił Wicestarosta 
Leżajski Zdzisław Leśko, który 
przypomniał zebranym najistot-
niejsze wątki historyczne zwią-
zane z walką o niepodległość 
i podkreślił jak ważne jest to, aby 
wciąż jej strzec. Podczas uroczy-
stości nastąpiło także uhonoro-
wanie osób zasłużonych w kul-
tywowaniu pamięci o walkach 
niepodległościowych. Meda-
le przyznano członkom Oddzia-
łu Kawalerii Ochotniczej: Stani-
sławowi Dziurze, Waldemarowi 
Kuźniarowi oraz Pawłowi Guze-
mu. Odczytano również nazwi-
ska członków Jednostki Strze-
leckiej 2035 w Leżajsku, którzy 
awansowali na wyższe stopnie 
strzeleckie. 

Po uroczystościach na Pla-
cu Mariackim uczestnicy obcho-

dów wzięli udział w defiladzie, 
której przewodniczyła Orkie-
stra Reprezentacyjna Oddzia-
łu Kawalerii Ochotniczej w Bar-
wach 20 Pułku Ułanów im. Króla 
Jana III Sobieskiego, zapewnia-
jąca muzyczną oprawę roczni-
cowym obchodom. W defiladzie 
udział wziął również oddział kon-
ny Kawalerii Ochotniczej w Bar-
wach 20 Pułku Ułanów im. Króla 
Jana III Sobieskiego, co wywoła-
ło sporo entuzjazmu, zwłaszcza 
wśród najmłodszych uczestni-
ków defilady. Finiszem przemar-
szu był plac przed MCK, gdzie na 
wszystkich czekała gorąca gro-
chówka wojskowa i krótki reci-
tal patriotyczny w wykonaniu or-
kiestry.

O godz. 14.00 rozpoczął się 
koncert „A to Polska właś-
nie” przygotowany przez mło-
dzież z Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku oraz artystów Miej-
skiego Centrum Kultury w Le-
żajsku. Program artystyczny po-
wstał pod kierownictwem Lucyny 

Organizatorzy dziękują za pomoc 
w przygotowaniu obchodów: 

Kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku 
o. Sylwestrowi Skirlińskiemu, dyrekcji, młodzieży i nauczycielom 
z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Strzelcom z Jednostki 
Strzeleckiej nr 2035 z Leżajska na czele z dowódcą insp. Walde-
marem Tłuczkiem, Orkiestrze oraz Oddziałowi Kawalerii Ochot-
niczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskie-
go, komendantowi oraz funkcjonariuszom policji z Komendy 
Powiatowej Policji w Leżajsku, komendantowi oraz strażakom 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, 
harcerzom Hufca Leżajsk, dyrekcji oraz pracownikom Muzeum 
Ziemi Leżajskiej, dyrekcji oraz pracownikom Miejskiego Cen-
trum Kultury w Leżajsku, Andrzejowi Więcławowi – Usługi Kuli-
narne w Leżajsku, Eugeniuszowi Borkowskiemu – Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego w Wierzawicach oraz pocztom sztandarowym 
reprezentującym instytucje i organizacje z terenu powiatu.

NN
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Tegoroczna ceremonia wrę-
czenia nagród, podczas której 
wszyscy uhonorowani odebrali 
symboliczne statuetki i dyplomy 
z rąk Starosty Leżajskiego Mar-
ka Śliża, Wicestarosty Leżajskie-
go Zdzisława Leśko oraz Człon-
ka Zarządu Powiatu Leżajskiego 
Lucjana Czenczka, odbyła się  
15 października w Muzeum Zie-
mi Leżajskiej.

 
W dziedzinie kultury kapituła 

konkursu nagrodziła w tym roku: 
Dorotę Wylaź, Dominika Tudry-
na oraz Grupę Wokalną Meri-
tum. 

Nagrody Powiatu Leżajskiego  
za aktywność społeczną  

w dziedzinie sportu przyznano: 
Stanisławowi Zygmuntowi, Da-
riuszowi Burdzie, Markowi Lesz- 
czakowi, Adamowi Wylaziowi, 
Dominice Czapli, Mirosławowi 
Półćwiartkowi, Janowi Macho-
wi, Andrzejowi Franusowi, Sta-
nisławowi Mendykowi i Pawłowi 
Szczepańskiemu. 

Ponadto nagrodzono trzydzie-
stu dwóch zawodników zrzeszo-
nych w klubach sportowych dzia-
łających na terenie powiatu oraz 
poza nim: Pawła Szostaka i Lesz-

ka Łachmanowicza (zawodnicy 
Rzeszowskiego Stowarzyszenia 
Rugby na wózkach), Monikę Ci-
ryt i Szymona Misia (zawodnicy 
Uczniowskiego Ludowego Klubu 
Sportowego „Maraton” w Gied-
larowej), Edytę Stępień i Jakuba 
Śmiałka (zawodnicy SwingStep.
pl Warszawa), Kingę Kalemb-
kiewicz, Zuzannę Flis, Malwinę 
Mul, Brygidę Piersiak, Nikode-
ma Piersiaka, Natalię Muskus, 
Patryka Plasotę, Sebastiana Sta-
chulę, Wojciecha Kusiaka (za-
wodnicy Kolarskiego Ludowe-
go Klubu Sportowego „Azalia” 
w Brzózie Królewskiej), Izabe-
lę Dec, Julię Żak, Oliwię Wojtas, 
Magdalenę Zielińską, Mateusza 
Nera, Kacpra Potaczałę, Annę 
Szczukę, Natalię Kondeusz, Mi-
kołaja Srokę (zawodnicy Leżaj-

skiego Klubu Kyokushin Kara-
te), Aleksandrę Kulę, Wiktorię 
Dąbek, Norberta Stachowiaka 
(zawodnicy Centrum Sztuk Wal-
ki i Sportu), Kacpra Walanię, Ar-
tura Misia, Tomasza Sobalę (za-
wodnicy Klubu Modelarskiego 
im. Eugeniusza Kujana w Wie-
rzawicach) Andrzeja Paszkę (za-
wodnik Ludowego Uczniowskie-
go Klubu „Zieloni” w Łańcucie) 
oraz Ryszarda Drypsa.

Nagrody Starosty Leżajskiego  
za osiągnięcia  

dydaktyczno-wychowawcze 
przyznano 26 nauczycielom

Nagrody I stopnia:
– Zespół Szkół Licealnych im. 
Bolesława Chrobrego w Leżajsku
• Zbigniew Trębacz – dyrektor 

ZSL

• Lucyna Słoniec – nauczycielka 
języka polskiego

• Dariusz Półćwiartek – nauczy-
ciel historii

– Zespół Szkół Technicznych im. 
Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
• Halina Samko – dyrektor ZST
• Hanna Janiszewska-Celej – 

nauczycielka przedmiotów za-
wodowych

• Mirosław Szląskiewicz – wice-
dyrektor ZST

• Joanna Goździewska – na-
uczycielka przedmiotów zawo-
dowych

• Małgorzata Sroka – nauczyciel 
języka polskiego

– Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy im. św Jana Pa-
wła II w Leżajsku
• Bożena Garbacka – dyrektor 

SOSW

Nagrody Powiatu Leżajskiego to przyznawane od kilkunastu lat wyróżnienia za działania na rzecz upowszechniania kultu-
ry oraz osiągnięcia twórcze, sportowe, dydaktyczno-wychowawcze, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju 
i promocji powiatu.

Nagrody Powiatu Leżajskiego 2018
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• Beata Kaszycka – wicedyrek-
tor SOSW

• Izabela Wańczycka-Kocój – 
nauczyciel zajęć rewalidacyj-
no-wychowawczych

– Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna w Leżajsku
• Wojciech Kostek – dyrektor 

PPP

Nagrody II stopnia:
– Zespół Szkół Licealnych im. 
Bolesława Chrobrego w Leżaj-
sku
• Agnieszka Burda – nauczyciel-

ka fizyki
• Iwona Karakuła-Stadnik – na-

uczycielka geografii
• Aleksandra Zdulska – nauczy-

cielka języka rosyjskiego
• Piotr Lasota – nauczyciel wy-

chowania fizycznego
• ks. Grzegorz Socha
• Andrzej Tofilski – nauczyciel 

historii i wiedzy o społeczeń-
stwie

– Zespół Szkół Technicznych im. 
Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
• Dariusz Lipiński – nauczyciel 

wychowania fizycznego
• Bogdan Samko – nauczyciel 

przedmiotów zawodowych
• Andrzej Socha – nauczyciel 

przedmiotów zawodowych
• Krzysztof Rudziński – nauczy-

ciel przedmiotów zawodowych
– Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy im. św Jana Pa-
wła II w Leżajsku
• Agnieszka Bańka – psycholog
• Poradnia Psychologiczno-Pe-

dagogiczna w Leżajsku
• Marta Stelmarczyk – pedagog 

i tyflopedagog
• Monika Golenia-Kmiecik – 

pedagog, terapeuta
• Iwona Maj – psycholog 

Podczas uroczystości nie za-
brakło akcentów artystycznych. 
Swoje umiejętności taneczne  
zaprezentowali zawodnicy Ucz-

niowskiego Ludowego Klubu 
Sportowego „Maraton” z Gied-
larowej Monika Ciryt i Szymon 
Miś oraz zawodnicy klubu Swing-
Step.pl Warszawa Edyta Stępień 
i Jakub Śmiałek. Grupa Wokalna 
„Meritum” zaprezentowała utwo-
ry z repertuaru m.in. Dwa plus Je-
den i Zbigniewa Wodeckiego. 

Zarząd Powiatu Leżajskie-
go składa serdeczne gratulacje 

wszystkim nagrodzonym i życzy 
wielu kolejnych sukcesów, a tak-
że wytrwałości, konsekwencji 
oraz powodzenia w realizacji za-
mierzonych celów.

Organizatorzy pragną podzię-
kować Bartłomiejowi Urbań-
skiemu za przygotowanie oprawy 
muzycznej wydarzenia.

NN
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Natalia Nowicka: Jak często na tere-
nie powiatu leżajskiego interweniuje 
straż pożarna w kwestiach związanych 
z zatruciem czadem? 

Józef Kludys: Średnia in-
terwencji związanych z zatru-
ciem tlenkiem węgla to kilka-
naście razy w ciągu roku, z tym, 
że więcej tych interwencji jest 
w okresie jesienno-zimowym. 
Na terenie całego kraju tych in-
terwencji było w ubiegłym roku 
około 4000, natomiast na tere-
nie województwa podkarpackie-
go – 343. Zatruciu tlenkiem wę-
gla uległo 2600 osób, z czego 149 
na terenie naszego wojewódz-
twa. 71 osób zmarło, w tym 3 na 
Podkarpaciu.

Jakie są pierwsze symptomy zatrucia 
i co należy w pierwszej kolejności zro-
bić, kiedy zorientujemy się, że mamy 
do czynienia z zatruciem czadem?

Pierwsze symptomy to zawroty 
i bóle głowy, duszność, senność, 
osłabienie oraz przyspieszona 
czynność serca. Z każdą godzi-
ną przybierają na sile, oczywiście 
w zależności od stężenia tlenku 
węgla. 

W domu tlenek węgla może 
powstawać na przykład w kot-
łowni, w kuchni w trakcie używa-
nia kuchenki gazowej albo inne-
go urządzenia podłączonego do 
gazu. W przypadku, gdy mamy 
piecyk gazowy w łazience bardzo 
ważne jest to, aby była sprawna 
wentylacja i przewody komino-
we. Dlatego drzwi do łazienek 
w dolnej części powinny mieć na-
wiercone otwory, a kratki wenty-
lacyjne powinny być odsłonięte. 
Poza tym powinno się kontrolo-
wać wentylację i przewody  komi-
nowe przynajmniej raz do roku. 
Należy zwracać uwagę na sta-
teczność pionową powietrza, 

bo jeśli jest konwekcja, to nie 
ma problemu. Wtedy odbywa 
się przepływ powietrza i w po-
mieszczeniu jest wystarczająca 
ilość tlenu potrzebna do spala-
nia gazu. Jeżeli występuje inwer-
sja lub izotermia, na zewnątrz 
jest tak zwane „ciężkie powie-
trze” wówczas  możemy mieć do 
czynienia z utrudnionym prze-
pływem powietrza w przewodzie 
wentylacyjnym czy kominowym 
lub nawet ciągiem wstecznym. 
Nie ma wtedy w pomieszczeniu 
łazienki dostępu do świeżego 
powietrza i następuje wypalenie 
tlenu. Spadek tlenu w powietrzu 
poniżej 17% powoduje stan za-
grożenia życia i zdrowia ludzi 
oraz sprawia, że osoba, która  
przebywa w takim pomieszcze-
niu w bardzo krótkim czasie tra-
ci przytomność. Przy obniżonym 
poziomie tlenu w pomieszczeniu 
następuje niepełne spalanie gazu 
i wówczas powstaje tlenek węgla, 
który jest główną przyczyną za-
truć i pogorszenia się stanu zdro-
wia osób poszkodowanych. Jeżeli 
zorientujemy się, że my lub kto-
kolwiek z rodziny ma objawy za-
trucia, należy otworzyć okno, na-
stępnie jak najszybciej opuścić 
pomieszczenie, zamknąć za sobą 
drzwi i zadzwonić po pogotowie 
i straż pożarną. 

A co w przypadku, gdy mamy już  
do czynienia z pożarem?

Gdyby doszło do pożaru 
w mieszkaniu, należy opuścić 
pomieszczenie, w którym się on 
zaczął, zamknąć je,  wyjść z bu-
dynku i zadzwonić po straż po-
żarną. A w przypadku jeśli pali 
się tłuszcz na kuchence, pamię-
tajmy, że pod żadnym pozorem 
nie gasimy go wodą, bo to daje 
odwrotny skutek. Należy wów-

Tlenek węgla – cichy zabójca
Co roku, wraz z  nastaniem okresu grzewczego pojawia się 
problem zatruć czadem. Nazywany często „cichym zabójcą”, 
bo nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy 
i nie drażni gardła, corocznie pozbawia życia kilku osób na 
terenie województwa podkarpackiego. Zatrucia czadem 
zdarzają się w gospodarstwach domowych bardzo często, co 
świadczy o niskiej świadomości społeczeństwa, dlatego nie-
zwykle ważną rolę odgrywają w sezonie jesienno-zimowym 
wszelkie akcje informacyjne i edukacyjne. Dzięki nim sporo 
osób decyduje się na zamontowanie czujek tlenku węgla 
(czadu). Jednak problem jest nadal dość poważny, co w roz-
mowie z  „Kurierem” podkreśla st. bryg. Józef Kludys, który 
od 1 września jest nowym Komendantem Powiatowym Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Leżajsku.

czas, jeżeli to jest możliwe, przy-
kryć czymś źródło pożaru np. po-
krywką i opuścić pomieszczenie, 
w którym się on zaczął, zamknąć 
je i zadzwonić po straż.

Wróćmy jeszcze do zatruć tlenkiem 
węgla. Jakie są sposoby, aby temu 
zatruciu zapobiec?

Jedną z głównych przyczyn 
zatruć tlenkiem węgla jest nie-
sprawność przewodów komi-
nowych, wentylacyjnych i dy-
mowych. Ich wadliwe działanie 
może wynikać z nieszczelności, 
z braku konserwacji, w tym czysz-
czenia, wad konstrukcyjnych, 
niedostosowania istniejącego sy-
stemu wentylacji do standardów 
szczelności stosowanych okien 
i drzwi, w związku z wymianą 
starych okien i drzwi na nowe. 
Istotne jest, aby przy wymianie 
zwłaszcza okien zwrócić uwagę, 
czy mają mikrowentylację. Dom 
nie ma być szczelnym bunkrem. 
Trzeba mu zapewnić stały prze-
pływ powietrza. Jednym ze spo-
sobów zapobiegania zatruciom 
jest montaż czujek tlenku wę-
gla. W zależności od producen-
ta kosztują około 100 zł. Często 
w gminach są prowadzone akcje 
zakupu czujek, więc ta cena jest 
niższa ze względu na zakup hur-
towy. Jeśli w pomieszczeniu po-
wstaje tlenek węgla, czujka daje 

sygnał dźwiękowy i wówczas na-
leży zadzwonić po straż pożarną. 
Trzeba jednak zwracać uwagę na 
to, że czujki są wyposażone w ba-
terie, które po około dwóch la-
tach się wyczerpują. Czujka re-
aguje wówczas także sygnałem 
dźwiękowym i często jest to dla 
ludzi mylące, bo zamiast wymie-
nić baterie – zawiadamiają straż. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji wraz z Pań-
stwową Strażą Pożarną prowadzi 
obecnie ogólnopolską kampanię 
edukacyjno-informacyjną „Czuj-
ka na straży twojego bezpieczeń-
stwa” dotyczącą zagrożeń wyni-
kających z możliwości powstania 
pożarów w mieszkaniach lub do-
mach jednorodzinnych oraz za-
trucia tlenkiem węgla. Zachę-
cam wszystkich do zapoznania 
się z materiałami.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.

Materiały edukacyjno-informa-
cyjne kampanii „Czujka na stra-
ży Twojego bezpieczeństwa” do-
stępne są na stronie 24 niniejszego 
wydania „Kuriera Powiatowego” 
oraz na stronie internetowej Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej i Starostwa Po-
wiatowego w Leżajsku.
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W Polsce co roku w wyniku za-
nieczyszczenia powietrza umiera 
ok. 30 tys. osób. Do takiego sta-
nu rzeczy przyczyniają się rów-
nież mieszkańcy domków jed-
norodzinnych, którym wydaje 
się, że zaoszczędzą paląc w piecu 
śmieciami. Nie mają pojęcia (lub 
nie chcą mieć), że niesegrego-
wane śmieci, którymi wypychają 
piece, mają niewielką wydajność 
energetyczną, a konsekwencje 
tych działań mogą być tragiczne, 
bo domowe kominy produkują 
często więcej zanieczyszczeń niż 
zakłady lub spalarnie śmieci. Jak 
się najłatwiej o tym przekonać? 
Wystarczy wywiesić na zewnątrz 
pranie i powąchać je kiedy wy-
schnie albo wieczorem wyjść na 
spacer i spróbować wziąć głęboki 
wdech. Na własne ryzyko.

Tablica Mendelejewa 
w kominie

Odpady w warunkach domo-
wych palone są w niskich tempe-
raturach. Powoduje to wydziela-
nie się mnóstwa toksyn. W dymie 
z kominów możemy znaleźć całą 
tablicę Mendelejewa. Zresztą tle-
nek i dwutlenek węgla, dwutle-
nek siarki, metale ciężkie, kadm, 
chlorowodór i cyjanowodór – to 
tylko część szkodliwych substan-
cji, jakie powstają przy spalaniu 
odpadów w przydomowych insta-
lacjach grzewczych. Przy spalaniu 
jednego kilograma odpadów po-
lichlorku winylu – popularnego 
PCV, z którego wykonane są wy-
kładziny, butelki, otoczki kabli, 
folie, powstaje aż 280 litrów chlo-
rowodoru, który w połączeniu 
z parą wodną tworzy kwas sol-
ny. Spalając jeden kilogram pian-
ki poliuretanowej do powietrza 
emitowane jest aż 50 litrów cyja-
nowodoru, który tworzy z wodą 
truciznę – kwas pruski.

Szczególnie niebezpieczne dla 
zdrowia jest spalanie odpadów 

Trujesz siebie, swoją rodzinę i sąsiadów
Palisz śmieci w piecu? 
Wraz z  nastaniem pierw-
szych jesiennych chłodów 
idą w  ruch przydomowe 
piece. Niestety, spora część 
naszego społeczeństwa nie 
potrafi zrozumieć, że palenie 
w nich śmieciami jest ogrom-
nym zagrożeniem dla zdro-
wia i  środowiska. Nie bez 
powodu polskie powietrze 
należy do najbardziej zanie-
czyszczonych w Europie.

z tworzyw sztucznych np. butelek 
typu PET, worków foliowych, od-
padów z gumy czy lakierowanych 
materiałów. W wyniku spalania 
tego typu odpadów emitowane 
są rakotwórcze dioksyny, których 
toksyczny wpływ na zdrowie może 
objawić się dopiero po kilku lub 
kilkudziesięciu latach np. w po-
staci chorób nowotworowych. 

Poza tym spalanie wilgotnych 
odpadów grozi zatkaniem przez 
mokrą sadzę przewodów komi-
nowych. Skutek? Cofa się tle-
nek węgla i może dojść do zatru-
cia. Niestety, przekonało się już 
o tym kilka rodzin z powiatu le-
żajskiego. Świadczy to o tym, że 
problem jest bardzo poważny.

Dla porównania: podczas spa-
lania odpadów w paleniskach do-
mowych jest emitowanych ponad 
700 razy więcej dioksyn niż pod-
czas spalania odpadów w profe-
sjonalnej spalarni. 

Ministerstwo Środowiska 
zwraca ponadto uwagę na fakt, 
że odpady powstające w gospo-
darstwach domowych mają róż-
ny skład materiałowy, mogą więc 
wywierać odmienny wpływ na 
środowisko naturalne, w szcze-
gólności w kontekście emisji za-
nieczyszczeń powstałych w wyni-

ku termicznego przekształcenia 
tych odpadów.

Palenie śmieci 
wbrew prawu

Z ustawy o odpadach jasno wy-
nika, że palenie śmieci możliwe 
jest tylko w spalarniach odpadów 
lub we współspalarniach odpa-
dów. Spalanie śmieci w piecach 
jest wykroczeniem lub przestęp-
stwem, za które obowiązują su-
rowe mandaty a nawet kara wię-
zienia. 

Podstawą ukarania osoby fi-
zycznej spalającej śmieci w do-
mowym piecu jest art. 191 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach – dalej u.o. Spalanie odpa-
dów komunalnych w domowym 
piecu stanowi również naru-
szenie przepisów regulaminu 
utrzymania czystości i porząd-
ku w gminach, co może być ka-
rane na podstawie art. 10 ust. 2a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, który określa za-
sady gospodarowania odpadami 
komunalnymi.

Odpady można spalać wyłącz-
nie w spalarniach odpadów lub we 
współspalarniach odpadów, zgod-
nie z art. 155 ustawy o odpadach 

– mówi Mariola Zebzda, Naczel-
nik Wydziału Ochrony Środo-
wiska Starostwa Powiatowego 
w Leżajsku. – Jeśli przedmioto-
wy piec spełnia wymagania prze-
widziane dla spalarni odpadów, to 
można w nim spalać odpady. Ta-
kich wymagań nie spełnia jednak 
piec zainstalowany w gospodar-
stwie domowym (np. c.o.), zatem 
nie wolno spalać w nim śmieci. 
Spalanie odpadów w piecu do-
mowym niespełniającym wyma-
gań przewidzianych dla spalarni 
lub współspalarni odpadów stano-
wi wykroczenie, zgodnie z którym 
podmiot, który termicznie prze-
kształca odpady poza spalarnią 
odpadów lub współspalarnią od-
padów, podlega karze aresztu albo 
grzywny. W ustawie z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeksu wykroczeń wska-
zano, że kara aresztu trwa najkró-
cej 5, a najdłużej 30 dni i wymie-
rza się ją w dniach. Natomiast 
karę grzywny wymierza się w wy-
sokości od 20 do 5000 zł, chyba 
że ustawa stanowi inaczej. Karę 
grzywny w wymiarze maksymal-
nym oraz kary aresztu wymierza 
sąd. Natomiast jeżeli w wyniku 
spalania poza spalarniami odpa-
dów występuje zagrożenie życia 
lub zdrowia albo pogorszenie sta-
nu powietrza sprawca odpowiada 
za przestępstwo określone w art. 
183 kodeksu karnego. Sankcją jest 
wówczas kara pozbawiania wol-
ności od 3 miesięcy do lat 5.

Podmioty uprawnione do kon-
troli osób fizycznych mogą po-
brać próbki z pieca i zażądać 
okazania rachunków za wywóz 
śmieci. Jeżeli kontrola wyka-
że palenie śmieci, na palącego 
nimi zostanie nałożony mandat. 
W przypadku odmowy przyję-
cia mandatu kieruje się sprawę 
o ukaranie do sądu rejonowego.

Dlaczego, mimo tak wielkiego 
niebezpieczeństwa, ludzie wciąż 
spalają śmieci w piecach? Głów-
nie z niewiedzy, lenistwa i źle ro-
zumianej oszczędności. Po co 
wydawać pieniądze skoro moż-
na spalić odpady. Po co segrego-
wać śmieci, skoro można wsadzić 
wszystkie do jednego pieca i puś-
cić z dymem. A że ten dym, zwie-
lokrotniony przez inne nieod-
powiedzialne domostwa, niesie 
ze sobą aż takie niebezpieczeń-
stwo? Kogo to obchodzi?

Ci, którzy nie dowierzają, 
być może uwierzą wówczas, gdy 
wśród tych kilkudziesięciu tysię-
cy osób, które corocznie tracą ży-
cie z powodu zanieczyszczenia 
powietrza, znajdzie się ktoś im 
bliski.

NN
Opracowano w oparciu o mate-

riały udostępnione na www. eko-
logia.pl
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Natalia Nowicka: Czy pamię-
ta pan pierwszą myśl, jaka 
przyszła panu do głowy, gdy 
otrzymał pan informację 
o przyznaniu nagrody?

Wojciech Kostek: Kiedy ot-
worzyłem kopertę z Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie z zapro-
szeniem na uroczystość wręcze-
nia nagród byłem zaskoczony. 
Zdawałem sobie sprawę z du-
żej konkurencji w zakresie osiąg-
nięć przedszkoli, szkół, placó-
wek oświatowych, w tym poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, 
dlatego poczułem ogromną sa-
tysfakcję z tego wyróżnienia. Za 
tę nagrodę podziękowałem oczy-
wiście kadrze naszej poradni, 
ponieważ każdy z pracowników 
i wszyscy razem mają w niej swój 
udział. Ucieszył mnie fakt za-
uważenia dokonań leżajskiej po-
radni na tle kraju.

Nagroda Ministra Edukacji 
Narodowej jest jedną z naj-
bardziej prestiżowych nagród 
przyznawanych nauczycielom 
za wybitne osiągnięcia w pracy 

Nagroda MEN dla dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku

W  starożytnej Grecji słowem 
pedagog (paidagogos – dosł. pro-
wadzący dziecko) określano po-
czątkowo niewolników, którzy 
nadzorowali chłopców, rów-
nież w  niezamożnych domach. 
Dziś pedagog to zawód wiążący 
się z  dużą odpowiedzialnością, 
wymagający pewnych pre-
dyspozycji osobowościowych 
i  – niestety – często niedoce-
niany. Rolą pedagogów jest nie 
tylko aktywność dydaktyczna, 
profilaktyczna, popularyzator-
ska i  szkoleniowa, ale przede 
wszystkim wspierająca i  tera-
peutyczna. To właśnie one sta-
nowią fundament działalności 
leżajskiej Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej, która jest 
jedną z  najlepszych placówek 
tego typu nie tylko na terenie 
województwa, ale także kraju. 
Jest to sporą zasługą dyrektora 
poradni Wojciecha Kostka, któ-
rego praca i wysiłek, jaki wkła-
da w  rozwój placówki zostały 
w  bieżącym roku nagrodzone 
przez Ministra Edukacji Naro-
dowej.

dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej. Co pan uważa za 
swoje największe osiągnięcie 
w pracy zawodowej?

Pracuję w Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Leżaj-
sku osiemnaście lat. Na prze-
strzeni tych lat zatrudnienie 
w poradni wzrosło o 100%, a jej 
budżet – pięciokrotnie. Porad-
nia to instytucja ucząca się – uczy 
się cała kadra. Na ten cel prze-
znaczyłem w latach 2006-2018 
ok. 400 tys. zł. Dzięki temu ofer-
ta naszej placówki stale się po-
szerza. 

Poradnia jest wyposażona 
we wszystko, co jest niezbęd-
ne do skutecznej pracy diagno-
styczno-terapeutycznej, fizjote-
rapeutycznej, profilaktycznej, 
konsultacyjno-doradczej i infor-
macyjnej. Dysponujemy dwo-
ma zestawami do terapii meto-
dą EEG Biofedback od 2007 r., 
dwoma innowacyjnymi zestawa-
mi do diagnozy i treningu uwa-
gi słuchowej metodą Tomatisa. 
Leżajska poradnia jako pierw-
sza w Polsce zakupiła innowacyj-

ny zestaw do diagnozy i treningu 
uwagi słuchowej metodą Toma-
tisa, w polskiej wersji wyprodu-
kowanej przez Young Digital 
Planet w Gdańsku w kooperacji 
z Politechniką Gdańską. Porad-
nia jako jedyna w Polsce w okre-
sie: od grudnia 2016 r. do lutego 
2017 r. prowadziła badania kli-
niczne uwagi słuchowej metodą 
Tomatisa na prototypie urządze-
nia Uwaga Słuchowa PRO. Od 
czerwca 2015 r. poradnia pro-
wadzi także diagnozę i trening 
funkcji podstawowych z wyko-
rzystaniem metody Warnkego 
w pełnym zakresie. Od wrześ-
nia 2016 r. w poradni funkcjo-
nuje sala Integracji Sensorycznej 
oraz profesjonalnie wyposażo-
ne gabinety psychoterapeutycz-
ne. W naszej placówce na chwilę 
obecną zatrudniam pięciu psy-
choterapeutów. Od 2007 r. pro-
wadzimy wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka, od 2009 r. dzia-
ła niezwykle ważny Zespół In-
terwencji Kryzysowej i Mediacji, 
który pracuje zgodnie z wypra-
cowanymi procedurami i wielo-

krotnie sprawdził się w praktyce, 
rozwiązując występujące w szko-
łach i rodzinach sytuacje kryzy-
sowe. Mógłbym tak wymieniać 
i wymieniać chyba w nieskoń-
czoność, ale warto powiedzieć, 
że Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna w Leżajsku w 2017 r. 
obchodziła jubileusz 50-lecia 
działalności. 

W ramach obchodów jubileu-
szowych poradni zorganizowano 
trzy konferencje podkarpackie: 
Standaryzacja diagnozy i tera-
pia dziecka w ramach wczesne-
go wspomagania jego rozwoju, In-
terwencja Kryzysowa i mediacja 
w teorii i praktyce oraz W poszu-
kiwaniu skutecznych strategii wy-
chowawczych. Z wykładami wy-
stąpili przedstawiciele uznanych 
w kraju i za granicą ośrodków 
akademickich, m. in.: dr Rado-
sław Piotrowicz z Akademii Pe-
dagogiki Specjalnej w Warsza-
wie, dr hab. prof. UAM Jacek 
Pyżalski, prof. dr hab. Zbigniew 
Tarkowski z Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie i psychote-
rapeuta Ryszard Izdebski. 

Odpowiadając finalnie na pani 
pytanie mogę powiedzieć, że naj-
większym naszym sukcesem jest 
świadczenie bezpłatnych spe-
cjalistycznych usług dla lokalnej 
społeczności.

Efektywne zarządzanie 
Poradnią Psychologiczno-Pe-
dagogiczną w Leżajsku, a także 
nowatorskie metody pracy 
z dziećmi sprawiły, że jest ona 
jedną z najlepszych placówek 
tego typu w województwie 
podkarpackim. 
Czy stawia pan sobie kolejne 
wyzwania na przyszłość?

To życie, zmieniająca się rze-
czywistość stawiają przed nami 
wciąż nowe wyzwania. Porad-
nia, aby nadążyć za nimi musi 
być kreatywna i te wyzwania wy-
przedzać, by być w gotowości do 
udzielania skutecznej pomocy. 
Jako instytucja jesteśmy po to, by 
rozumieć, wspierać i pomagać. 
Za współpracę w tym zakresie 
dziękuję kadrze Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Leżaj-
sku, mam przyjemność kierować 
znakomitym zespołem dobrze 
rozumiejących się ludzi. 



11KURIER POWIATOWY n nr 11/2018 (168)

OŚWIATA – z życia szkół

Zespół Szkół Licealnych w LeżajskuZespół Szkół
Licealnych

im. Bolesława 
Chrobrego
w Leżajsku

Celem wizyty było nie tylko 
rozwijanie innowacyjnego, krea-
tywnego i przedsiębiorczego my-
ślenia oraz rozwijanie kompe-
tencji językowych, ale również 
nawiązanie kontaktów i współ-
pracy międzynarodowej.

Uczniowie zakwaterowani byli 
u rodzin goszczących, co stwo-
rzyło okazję do poznania kultury, 
tradycji, stylu życia Portugalczy-
ków, a przede wszystkim do za-
wiązania mocnych więzów przy-
jaźni.

Oprócz spotkań w szkole, 
zadań projektowych i warszta- 
tów uczestnicy zwiedzili malow- 
niczy przylądek Cabo Espichel 
z XIII-wiecznym Sanktuarium 
Nossa Senhora. Tuż za sanktua-
rium znajduje się mała, śnieżno-
biała kapliczka Senhor de Bom-
fim, a całość położona jest na 
skraju niebezpiecznie wysokie-
go klifu. Kolejnym miejscem, 
które odwiedzili uczniowie wraz 
z opiekunami była stolica pań-
stwa Lizbona z malowniczą sta-

rówką, wąskimi stromymi ulicz-
kami, tramwajami i największym 
oceanarium Europy z akwarium 
o wielkości ponad 5 mln litrów 
wody, zawierającym florę i faunę 
czterech oceanów. Uczniowie od-
wiedzili również malownicze mia-
steczko Cascais nad Oceanem 
Atlantyckim, słynące z pięknej 
starówki i Boca do Inferno (Usta 
Piekieł), czyli zawalonej jaskini 
oraz serii ukształtowanych przez 
erozję klifów, a także malownicze 
i historyczne miasteczko Sintra. 

Przed wylotem do kraju udało 
się uczestnikom wyjazdu spędzić 
również kilka godzin na plaży gdyż 
dopisała pogoda. A wybrzeże 
Portugalii oferuje piękne, szerokie 
plaże ze złotym piaskiem i czystymi 
wodami Oceanu Atlantyckiego.

Pobyt w Portugalii to wspa-
niałe i niezapomniane przeżycie. 
A teraz czekamy z niecierpliwoś-
cią na przyjazd delegacji wszyst-
kich szkół partnerskich do naszej 
szkoły już marcu 2019 r.

Bogusława Kotwica

Uczniowie Chrobrego 
z wizytą w Portugalii

W  dniach 7-13 października 
2018 r. uczniowie objęci eu-
ropejskim programem Era-
smus+ FUTURE gościli z  wi-
zytą studyjną w partnerskiej 
szkole w  miasteczku Amora 
w  Portugalii. W  spotkaniu 
uczestniczyli również ucz-
niowie i nauczyciele ze szkół 
partnerskich w  Niemczech, 
Włoszech i  Norwegii. Pobyt 
został sfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej.

Przypadająca w tym roku rocz-
nica 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, skłoniła 
młodzież skupioną w tej grupie 
do zastanowienia się nad znacze-
niem patriotyzmu w życiu mło-
dych ludzi. Czy jest on pojęciem 
przestarzałym, czy aktualnym. 

W odpowiedzi na powyższe 
pytania, młodzież wystąpiła z ini-
cjatywą zorganizowania w dniu 
9 listopada Pikniku Patriotycz-
nego „Młodzi dla Niepodległej”, 
którego celem było włączenie jak 
najszerszej liczby odbiorców do 
wspólnego świętowania obcho-
dów stulecia polskiej Niepod-
ległości oraz zwiększenie świa-
domości na temat wydarzeń 

związanych z odzyskaniem i od-
budową państwowości. Był on 
skierowany do uczniów i nauczy-
cieli Zespołu Szkół Licealnych 
im. Bolesława Chrobrego w Le-
żajsku, rodziców oraz innych 
mieszkańców Leżajska i okolic. 
W wydarzeniu udział wzięło ok. 
1500 osób.

O randze wydarzenia świad-
czy fakt, iż projekt ten został do-
strzeżony przez Akademię Li-
derów Fundacji Św. Mikołaja 

w Warszawie, uzyskując trzecią 
lokatę w konkursie ogólnopol-
skim.

Piknik Patriotyczny „Mło-
dzi dla Niepodległej” odbył się 
z udziałem władz powiatowych, 
dyrekcji ZSL, nauczycieli, zapro-
szonych gości i postaci Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. W ra-
mach obchodów miało miejsce 
m.in. wspólne ośpiewanie hymnu 
państwowego, wielopokoleniowa 
parada patriotyczna ulicami Le-

żajska, odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy, pokaz strzelecki i straża-
cki, nauka musztry, rozstrzygnię-
cie konkursu „Życzenia dla Pol-
ski” i koncert piosenek XX-lecia 
międzywojennego w wykonaniu 
aktorów Teatru Muzycznego 
„Broadway”.

Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objął Poseł na Sejm RP 
Pan Jerzy Paul.

Sebastian Niźnik

Piknik i Parada Patriotyczna „Młodzi dla Niepodległej”
Na terenie Zespołu Szkół 
Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w  Leżajsku działa 
grupa „Chcesie!”. Są to mło-
de osoby, którym CHCE SIĘ 
działać! Grupa ma na celu 
odkrywanie i  edukowanie 
młodych liderów oraz pobu-
dzanie lokalnej społeczności 
do działania! 
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Jak zawsze, dla gości przygoto-
wano szereg atrakcji, mających na 
celu pokazanie, iż nauka i techni-
ka nie muszą być trudne i niezro-
zumiałe. Program Festiwalu był 
niezwykle bogaty. Dzieci odkry-
wały świat programowania, druku 
3D, podstaw mechaniki, mecha-
troniki, elektroniki, fizyki, chemii, 
matematyki i przyrody. Nie za-
brakło dobrej zabawy z fotografią 
cyfrową, tabletami graficznymi, 
camerą obscura,  konsolami gier 
video. Tradycyjnie największą 

Festiwal
Techniki
Prawie 900 uczniów odwie-
dziło Zespół Szkół Technicz-
nych w Leżajsku podczas VII 
edycji Festiwalu Techniki, 
który odbył się 19 paździer-
nika.

popularnością cieszyły się poka-
zy dronów, robotów reagujących 
na dotyk oraz przejażdżki gokar-
tami i pojazdami skonstruowany-
mi przez uczniów szkoły. W Fe-
stiwalu udział wzięli zaproszeni 
goście z Wydziału Mechaniczno-
-Technologicznego Politechniki 
Rzeszowskiej (oddział w Stalowej 
Woli), którzy przygotowali poka-

zy robotów i automatyki przemy-
słowej, Fundacji Wspierania Edu-
kacji przy Dolinie Lotniczej oraz 
firmy Naukowy Zawrót Głowy, 
promującej naukę z wykorzysta-
niem klocków LEGO.

Ponadto, wszyscy chętni mogli 
obejrzeć szkolne pracownie i sto-
iska, gdzie również przygotowa-
no specjalne pokazy i konkursy, 

a także skosztować słodkości ser-
wowanych przez uczniów techni-
kum żywienia i usług gastrono-
micznych. 

Entuzjazm, z jakim goście bra-
li udział w pokazach, grach, kon-
kursach bez wątpienia umacnia 
przekonanie o słuszności organi-
zowania tego typu przedsięwzięć. 

ZST

W gronie najzdolniejszej mło-
dzieży Podkarpacia znalazł się 
Kajetan Walawski z trzeciej kla-
sy technikum mechatroniczne-
go, który odebrał stypendium 
za wybitne osiągnięcia nauko-
we. W tym miejscu warto przy-
pomnieć najważniejsze sukce-
sy Kajetana. W ubiegłym roku 
szkolnym został finalistą Woje-
wódzkiego Konkursu Matema-
tycznego im. Jana Marszała, fi-
nalistą etapu ogólnopolskiego 
Olimpiady Innowacji Technicz-
nych i Wynalazczości oraz finali-
stą XVIII Podkarpackiego Kon-
kursu Matematycznego. 

W uroczystej gali udział wzię-
li: stypendyści, ich rodzice, na-

uczyciele i dyrektorzy szkół. Nie 
zabrakło też najwyższych władz 
województwa i przedstawicieli 
Kuratorium Oświaty. W imieniu 
nauczycieli, podziękowania dla 
zarządu województwa złożyła dy-
rektor ZST Halina Samko, któ-
ra przytaczając słowa Stanisława 
Staszica: „Talent jest to kawałek 
szlachetnego, ale surowego me-
talu: dopiero pilna praca go ob-
robi i wartość mu wielką nada”, 
podkreśliła determinację i zaan-
gażowanie stypendystów w zdo-
bywaniu wiedzy i rozwijaniu ta-
lentów. 

ZST

Miło nam poinformować, iż 
do etapu finałowego zakwalifi-
kowało się trzech uczniów na-
szej szkoły. Są to: Paweł Bosak 
z klasy II technikum mechatro-
nicznego (I miejsce w etapie po-
wiatowym z maksymalną liczbą 
punktów), Wojciech Zieliński 
z klasy I technikum mechatro-
nicznego (II miejsce w etapie 
powiatowym) – poziom I oraz 
Kajetan Walawski z klasy III 

technikum mechatronicznego 
(I miejsce w etapie powiatowym 
z maksymalną liczbą punktów) – 
poziom II. 

Konkurs Matematyczny im. 
prof. Jana Marszała jest orga-
nizowany przez I Liceum Ogól-
nokształcące w Łańcucie pod 
patronatem Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie oraz Starostwa 
Powiatowego w Łańcucie. 

ZST

Kajetan Walawski stypendystą 
programu „Nie zagubić talentu”

Mamy finalistów Konkursu Matematycznego 
im. prof. Jana Marszała

Od jedenastu lat, w ramach programu 
„Nie zagubić talentu”, samorząd wo-
jewództwa podkarpackiego, przyz- 
naje stypendia i nagrody za wybitne 
osiągnięcia naukowe i  artystyczne. 
Wręczenie listów gratulacyjnych 
tegorocznym stypendystom odbyło 
się 15 października w  Filharmonii 
Podkarpackiej w Rzeszowie.

Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała od lat 
jest największą na Podkarpaciu areną zmagań młodzieży 
uzdolnionej matematycznie. 18 października odbył się etap 
powiatowy XXXIV edycji Konkursu.
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Tę przepiękną porę roku, mo-
gli podziwiać w Lądku-Zdro-
ju uczniowie i opiekunowie ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego im. św. Jana 
Pawła II w Leżajsku, którzy 
w dniach 1-15 października 2018 
r. przebywali na turnusie reha-
bilitacyjnym. Podstawą leczenia 
w Lądku-Zdroju są hipotermal-
ne, alkaiczne wody mineralne 
o charakterze cieplic radanowo-
-siarczkowo-fluorkowych. Mają 
one wyraźny posmak i zapach 
siarkowodoru o czym przeko-
naliśmy się pijąc wodę w Domu 
Zdrojowym ,,Wojciech’’. Wszy-
scy byli zachwyceni urokiem tego 
obiektu. W pięknym marmuro-
wym okrągłym basenie z XVII 
wieku zbudowanym na wzór ter-
my tureckiej, uczestnicy pływa-
li, siedzieli na ławeczce podwod-
nej chlapiąc się błękitną wodą, 
siarczkowo-fluorkową, pocho-
dząca z naturalnego termalne-

go źródła „Zdzisław” o tempera-
turze sięgającej do 45°C. Chwile 
spędzone w tym miejscu dostar-
czyły wszystkim niezapomnia-
nych wrażeń .

Atrakcją Kotliny Kłodzkiej jest 
najdłuższa w Sudetach Jaskinia 
Niedźwiedzia w Klenie, której 
korytarzami wędrowali mali ku-
racjusze. Z entuzjazmem podzi-
wiali najpiękniejsze partie jaski-
ni. Dzięki naciekom kalcytowym 
należy ona do najciekawszych 
w Europie. Równie atrakcyjna 
okazała się wycieczka do Kopalni 
Złota w Złotym Stoku. Nie tylko 
na Dzikim Zachodzie panowa-
ła „gorączka złota”. W Złotym 
Stoku już w średniowieczu po-
zyskiwało się ten cenny kruszec. 
Podczas wizyty w tutejszej kopal-
ni uczestnicy wycieczki mogli po-
czuć się jak poszukiwacze złota 
z dawnych lat.

Lądek to urokliwe miasteczko, 
przekonali się o tym uczniowie 
podczas spacerów z przewodni- 
kiem, który zapoznał z najstar-
szymi zabytkami i ciekawostka-
mi okolicy. Podopieczni SOSW 
stąpając przez kolorowe dywany 
ścieżek lasu i parku zdrojowego 
oraz szlakami górskimi mogli po-

W kategorii plastycznej wy-
soko oceniono dwie prace kon-
kursowe, a autorzy pozostałych  
uhonorowani zostali dyplomami 
i upominkami. Mateusz Niemiec 
zdobył pierwsze miejsce w kate-
gorii plastycznej szkół podstawo-
wych, zaś Damian Magiel drugie 
w kategorii gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych. Pozostałe 
prace wykonały: Natalia Wilk, 
Martyna Rudzińska i Klaudia 
Kluz. Mateusza i Klaudię przygo-
towywała Magdalena Szklanna, 
zaś Damiana, Martynę i Natalię 
Ala Ćwik. W kategorii recytator-
skiej szkół podstawowych wystą-

piła Gabrysia Michałek (przy-
gotowanie: Dorota Portka), zaś 
w szkołach ponadgimnazjalnych 
trzecie miejsce wywalczył Piotr 
Skoczylas (przygotowanie: Elż- 
bieta Dąbrowska-Rutowicz).

Druga bardzo dobra informa-
cja ucieszy każdego sympatyka 
leżajskiej placówki. Otóż uczeń 
naszego ośrodka Arkadiusz Pod-
wyszyński zdobył I miejsce oraz 
nagrodę „Złote pióro” w Ogól-
nopolskim Konkursie Litera-
ckim „Anielskie Pióro” organi-
zowanym przez WTZ Latarnia 2 
w Rybniku. Wiersz pt: „Uratowa-
ny” napisał  pracując na zajęciach 

koła polonistycznego prowadzo-
nego przez Elżbietę Dąbrow-
ską-Rutowicz. 23 października 
2018 r. w Teatrze Ziemi Rybni-
ckiej odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród i dyplomów.  Jury  
oceniło 122 prace konkursowe. 
Wybrać te zwycięskie było niesa-
mowicie trudno, bo każdy utwór 
był naprawdę wyjątkowy. Jed-
nakże po burzliwych obradach, 
jury zadecydowało, że to właśnie 
Arek zdobędzie pierwsze miejsce 
i główną nagrodę. 
Elżbieta Dąbrowska-Rutowicz

Lądek w barwach jesieni

czuć żywiczną woń drzew, podzi-
wiać piękne krajobrazy z punktów 
widokowych, posłuchać szelestu 
kruchych, łamiących się liści, szu-
kając wśród nich darów jesieni, 
które później wykorzystali do swo-
ich pięknych prac plastycznych. 

W godzinach wieczornych 
uczestnicy turnusu brali udział 
w różnych zabawach, grach dy-
daktycznych i konkursach. Świet-
nie się bawili, rywalizowali, po-

konywali własne nieśmiałości, 
wyzwalając pozytywne emocje. 
Wszyscy bardzo lubią wracać w to 
malownicze i urokliwe miejsce.

SOSW kieruje podziękowania 
do sponsorów, bez których wy-
jazd byłby niemożliwy: Powia-
towemu Centrum Pomocy Ro-
dzinie, Elektrociepłowni Nowa 
Sarzyna oraz Stowarzyszeniu 
„Nie dzieli nas nic”.

SOSW

Sukcesy wychowanków
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku

Wiersz Arkadiusza Podwyszyńskiego 
nagrodzony I miejscem oraz główną na-
grodą w Ogólnopolskim Konkursie Lite-
rackim „Anielskie Pióro”

Uratowany

Anioł ciemności spłynął
Ziemię czernią owinął
Wiem to na pewno 
Znalazłem pióro jedno 

Gdy do ręki je brałem 
Strach wstrząsnął mym ciałem 
Czuję ogień palący 
Z wnętrza ziemi ziejący

 Zło mnie ciągnie piekielne
Słyszę głosy diabelne 
Nagle  trwogi nie czuję 
Anioł Stróż mnie ratuje 

I na skrzydłach  niesiony 
Czuję się wybawiony 
Bo mój Stróż, Anioł z nieba 
Zawsze jest kiedy trzeba

W ręce pióro wciąż trzymam 
Lecz pewności już nie mam
Czy  jest ono diabelskie?
Czy być może anielskie?

Jesień to piękna pora roku. 
W  ten cudowny czas liście 
tańczą na wietrze, szybu-
jąc w  powietrzu upiększają 
świat, który mieni się wów-
czas ognistymi barwami.

18 października 2018 roku podczas uroczystości patronal-
nych oraz I  Wojewódzkiego Integracyjnego Konkursu Ar-
tystycznego Placówek Oświatowych w  Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym im. Jana Pawła II w  Jarosławiu zostały 
docenione umiejętności i zdolności „leżajskich artystów”. 
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Koncert patriotyczny „Radośni z Wolności” 
oraz otwarcie wystawy 

„100 lat niepodległości na Ziemi Leżajskiej”
Z tej okazji, w sobotę, 10 listo-

pada o godzinie 16.00 w Kościele 
pw. Świętej Trójcy w Leżajsku od-
był się koncert „Radośni z wolno-
ści”. Uroczystość zainaugurował 
występ zespołu instrumentalnego 
uczniów Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Leżajsku. Ze-
branych gości powitał proboszcz 
leżajskiej fary ks. dziekan Marek 
Cisek, następnie głos zabrali Wi-
cewojewoda Podkarpacki Lucyna 
Podhalicz oraz Starosta Leżajski 
Marek Śliż. Wydarzenie prowa-
dził dyrektor Muzeum Ziemi Le-
żajskiej Jacek Kwieciński.

W koncercie wystąpili arty-
ści reprezentujący Komitet Or-
ganizacyjny: Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. św. 
Jana Pawła II w Leżajsku, Chór 

Narodowe Święto Niepodległości to dla Po-
laków jedno z  najważniejszych świąt pań-
stwowych. W  tym roku 11 listopada zyskał 
szczególnie wyjątkowy charakter, obchodzi-
liśmy bowiem 100 rocznicę odzyskania przez 
Polskę wolności. Po 123 latach niewoli nasza 
ojczyzna powróciła na mapę świata.
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Belcanto i Cantiamo (chór repre-
zentował zarówno Szkołę Pod-
stawową nr 2 w Leżajsku, jak 
i Zespół Szkół Licealnych im. Bo-
lesława Chrobrego w Leżajsku) 
oraz Zespół Szkół Technicznych 
im. Tadeusza Kościuszki w Leżaj-
sku, Warsztat Terapii Zajęciowej 
przy Caritas Archidiecezji Prze-
myskiej Oddział Leżajsk, Szkołę 
Podstawową im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Nowej Sarzynie, 
Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Jelnej oraz Państwową Szko-
łę Muzyczną I stopnia w Leżaj-
sku. Uczestnicy zaprezentowali 
publiczności 25 utworów w spe-
cjalnie przygotowanych aran-
żacjach. Nie zabrakło piosenek 
legionowych, jak również tema-
tycznych wierszy.

Dalsza część uroczystości mia-
ła miejsce w Muzeum Ziemi Le-
żajskiej. Zebrani goście wysłu-
chali wykładu okolicznościowego 
o marszałku Józefi e Piłsudskim, 
wygłoszonego przez dr. Dariu-
sza Półćwiartka. Po prelekcji 
dyrektor muzeum Jacek Kwie-
ciński zaprosił wszystkich na ot-
warcie wystawy „100 lat wolności 
na Ziemi Leżajskiej” (wystawa 
będzie czynna dla zwiedzających 
do końca lutego 2019 r.) 

Po zwiedzeniu ekspozycji na 
każdego gościa czekał słodki po-
częstunek. 

Uroczystość odbyła się pod pa-
tronatem Posła na Sejm RP Je-
rzego Paula.

MZL
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O wyborze najlepszych pro-
jektów zadecydowała Rada Fun-
duszu składająca się z przedsta-
wicieli Grupy Żywiec. Oceniając 
nadesłane propozycje, Rada zwra-
cała uwagę przede wszystkim na 
realizowanie przez projekt jed-
nego z wypracowanych obszarów 
tematycznych, a także zaangażo-
wanie mieszkańców, oryginalność 
oraz możliwość jego kontynuacji 
w przyszłości. 

„Wielki Jarmark Kulturalny” – 
organizowany w maju 2019 roku 

– będzie dużym, plenerowym 
wydarzeniem kulturalno-arty-
stycznym i rozrywkowym, w ra-
mach którego zaplanowano sze-
reg atrakcji, wśród których każdy 
znajdzie coś dla siebie. Inicjaty-
wa jarmarku ma na celu aktywi-
zację i integrację mieszkańców 
powiatu leżajskiego, prezentację 
lokalnych twórców, a także pro-
mowanie walorów miasta i regio-
nu.

 Muzeum Ziemi Leżajskiej jako 
samorządowa instytucja kultury 

powiatu leżajskiego w swoich 
działaniach nie skupia się wy-
łącznie na muzealnictwie, lecz 
szeroko pojmowanej kulturze 
oraz współpracy z różnymi in-
stytucjami i przedsiębiorstwami, 
m.in. z Browarem Leżajsk, któ-
ry jest sponsorem znajdującej się 
w Muzeum Ekspozycji Browar-
niczej. W Muzeum odbywa się 
wiele wydarzeń kulturalnych, pa-
triotycznych i edukacyjnych.

 Oprócz projektu opracowane-
go przez MZL granty przyznano 

także Parafii pw. Zwiastowania 
Pańskiego na projekt „Akade-
mia Odkrywcy” oraz Towarzy-
stwu Społeczno-Kulturalnemu 
„Leliwa” na projekt „Czarowni-
ca z Leżajska – młodzi twórcy re-
portażu filmowego”.

 Realizacja projektów dofinan-
sowanych przez Grupę Żywiec 
rozpocznie się już w październi-
ku 2018 r., a zakończy najpóźniej 
do czerwca 2019 r.

 
MZL

Polskie drogi do wolności
Przez 10 kolejnych niedziel we Fran-

ciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku 
odbywały się projekcje filmowych, wpisu-
jące się w 100-lecie odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Projekcje te cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Wyświet-
lone filmy dostarczyły podstawowej wie-
dzy na temat polskich dróg do wolności, 
a pod względem wysokiej jakości arty-
stycznej, uwrażliwiły na dorobek polskiej 
kultury. W problematykę filmu wprowa-
dzała krótka prelekcja historyczna.

Wieczór papieski
16 października, z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na 

papieża odbył się w FOK-u Wieczór Papieski – „Papież Miłosier-
dzia”. Razem ze św. Janem Pawłem II odkryliśmy co znaczy dziś oka-
zywać miłosierdzie człowiekowi, który żyje obok nas. Ten wspaniały 
wieczór przygotowali: grupa teatralna Franciszek, młodzież z leżaj-
skiej Baszty i Violetta Kuca. Podczas wieczoru wiele osób podjęło 
dzieło duchowej pomocy wobec dzieci z Domu Pokoju w Betlejem, 
a także okazało finansowe wsparcie wobec nich. Dziękujemy z serca 
wszystkim za obecność w tym dniu.

Akademia Filozofii i Teologii
Przy Franciszkańskim Ośrodku Kultury powstaje Akademia Filo-

zofii i Teologii dla dorosłych. Zajęcia będą prowadzone raz w miesią-
cu (piątek wieczór plus sobota do południa) przez wybitnych specjali-
stów w dziedzinie filozofii i teologii. Wykłady rozpoczną się w lutym.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę 
w dziedzinie filozofii i teologii oraz poznać bardziej prawdy wiary. 
Wiek ani wykształcenie nie grają roli. Zapisy ruszyły już teraz. Licz-
ba miejsc ograniczona.

o. Bartymeusz Kędzior

Muzeum Ziemi Leżajskiej 
otrzyma dofinansowanie 

z Funduszu Społecznego Grupy Żywiec
III edycja Funduszu Społecznego Grupy Żywiec została rozstrzygnięta. W tym roku zwyciężyło 18 projektów z czterech 
miast. W gronie laureatów znalazło się Muzeum Ziemi Leżajskiej. Projekt Muzeum „Cudze chwalicie, swego nie znacie – 
Wielki Jarmark Kulturalny” zostanie dofinansowany kwotą 10 000 zł.

KULTURALNA JESIEŃ W FOK-u
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oswajam samotność
drapię ją delikatnie za uchem 

mruczy cichutko
liże moje skołatane serce

kiedyś będzie leżała u stóp
a ja zabiorę ją na spacer

będziemy szły środkiem drogi
trzymając się za ręce
nikt nie zobaczy bólu

czającego się w źrenicach
nikt nie dojrzy rozpaczy

tańczącej nad naszymi głowami
aureole szarości zamilkną 

zwykli ludzie uciekną do domów
a my

kochanki niemoralne 
zaczniemy się całować

świat wybuchnie krzykiem
drzewa okryją nagość 

woalem liści kolorowych
słońce zgaśnie porażone bezwstydem

idziemy dalej 
już nasycone sobą

usta krwawią 
włosy rozwiewa wiatr 
jakże ulotna chwila
pustkowie dookoła

tylko nasze cienie wyryte na betonie
kocham ją dogłębnie

patrzę zachłannie
ludzkość zawiodła

muszę znaleźć inna istotę
pozwalającą wierzyć w miłość
dającą nadzieję na wierność

puszczę tysiące latawców 
może chociaż jeden 

dostanie się do nieba
chcę błagać Boga o pozwolenie 

na wspólne życie 
na radość z chwil codziennych
ona weźmie mnie w ramiona

otuli kocem z mgły
zaśpiewa tęskną piosenkę

nawet nie poczuję 
że leży obok mnie samotność

a nie mężczyzna

Kiedy zaczęła pani pisać?
W liceum. Czytałam wtedy 

bardzo dużo poezji współczes-
nej. Najpierw zaczynałam od ma-
łych form, a potem zaczęłam pi-
sać dłuższe wiersze. Dużo piszę 
o swojej chorobie i samotno-
ści. W moich wierszach pojawia 
się również przyroda, bo ją ko-
cham. Wychowałam się na wsi 
i dużo pomagałam w gospodar-
stwie. Pamiętam ile ludzi praco-
wało kiedyś na polach, które dziś 
stoją ugorem. Teraz sama hodu-
ję tylko kury. Mam też czterna-
stoletniego psa Paupera. 

Choroba pojawiła się w Pani 
życiu dość wcześnie, prawda?

Tak, zaraz po maturze. Poje-
chałam do Lublina, aby zdawać 
egzaminy na bibliotekoznaw-
stwo. Doświadczyłam tam pierw-
szego ataku choroby i wylądowa-
łam w szpitalu psychiatrycznym. 
Udało mi się jakoś pozbierać 
i przez rok studiowałam w Lub-
linie, ale choroba znów o sobie 
przypomniała, więc wróciłam do 
domu. Na początku trochę pra-
cowałam, ale bardzo chciałam 
studiować, więc złożyłam do-
kumenty na wydział ekonomii 
w Rzeszowie. Udało mi się skoń-
czyć studia z tytułem magistra, 
ale ówczesna sytuacja na rynku 
pracy była trudna i nie mogłam 
znaleźć zatrudnienia. U mojej 
mamy wykryto wówczas stward-
nienie zanikowe boczne, co 
było równoznaczne z wyrokiem 

Terapia poezją
Jedna z  najważniejszych polskich 
poetek XX wieku Halina Poświa-
towska, przedwcześnie zmarła 
z powodu powikłań po operacji ser-
ca, uczyniła poezję swoją filozofią 
przetrwania. To dzięki niej potra-
fiła niemalże ze stoickim spoko-
jem znosić myśl, że może w każdej 
chwili rozstać się z życiem. To dlate-
go każdy kolejny dzień był dla niej 
darem. Eksperymenty z  materią 
słowa są również rodzajem tera-
pii dla Ewy Kazak, która od ponad 
dwudziestu lat zmaga się z chorobą 
afektywną dwubiegunową.

Swoje wiersze Ewa prezentowała kil-
kakrotnie na ogólnopolskich konkur-
sach literackich. Jest laureatką wielu 
nagród i wyróżnień. We wrześniu bie-
żącego roku zdobyła I miejsce w kon-
kursie literackim odbywającym się 
w ramach XIV Przeglądu Twórczości 
Artystycznej Środowiskowych Domów 
Samopomocy Województwa Podkar-
packiego w Tarnobrzegu.

śmierci. Zmarła osiem lat temu. 
Od początku mocno mnie wspie-
rała w chorobie i byłam z nią bar-
dzo związana. Po jej śmierci mój 
stan się bardzo pogorszył i trafi-
łam do szpitala. W październiku 
2011 roku zaczęłam uczęszczać 
na zajęcia do Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Jelnej. To 
właśnie wśród Społeczności ŚDS 
odnalazłam zrozumienie, ak-
ceptację, nawiązałam przyjaźnie 
i dzięki temu stałam się nowym 
wartościowym człowiekiem, bo 
wiem, że jest, po co żyć. Na po-
czątku byłam bardzo zamknięta 
w sobie, ale powoli, krok po kro-
ku otwierałam się na innych lu-
dzi z różnym rodzajem niepełno-
sprawności. Jest to dużą zasługą 
pani dyrektor [Danuty Kurzyp, 
przyp. red.], którą spotkałam ja-
kiś czas temu na swojej drodze.

Pisanie jest dla pani formą au-
toterapii?

Na pewno. Jednak nie umiem 
pisać radosnych wierszy. My-
ślę, że to dlatego, że zbyt wiele 
w moim życiu było przykrych do-
świadczeń. 

Z  chorobą afektywną dwu-
biegunową zmagało się i zma-
ga wiele znanych osób, ale nie 
wszyscy się do tego przyzna-
ją. Skąd u pani odwaga, aby ot-
warcie o tym mówić?

Te znane nazwiska, jak Her-
bert czy Młynarski, pokazują, że 
choroba dwubiegunowa może 

przydarzyć się każdemu, nawet 
jednostkom wybitnym. Jednak 
trzeba podkreślić, że osób, które 
chorują na tę chorobę jest w Pol-
sce dużo i często są one bardzo 
twórcze, mimo że ich nazwiska 
nie są znane. Być może to, że nie 
wstydzę się swojej choroby i o niej 
mówię, doda otuchy innym lu-
dziom, którzy się z nią zmagają.

Pani poezja zdaje się pochodzić 
z  tych zakamarków ludzkiej 
egzystencji, do których ma się 
dostęp tylko dzięki niezwykłej 
wrażliwości i całej palecie róż-
norodnych doświadczeń. 
Zazwyczaj przeważają w pani 
wierszach dwie przeciwstaw-
ne sobie siły. Z jednej strony 
buntuje się pani przeciwko te- 
mu, co pani doświadczyła, a z 
drugiej i zdecydowanie częś-
ciej – akceptuje. Bo w zasadzie 
jaki się ma wybór? Akceptacja 
jest chyba jednym z lepszych.

Nie ma się wyboru, jeśli chce 
się jakoś żyć. Staram się po pro-
stu myśleć, że to choroba jak każ-
da inna. Jak cukrzyca na przy-
kład. Też trzeba systematycznie 
brać leki i dbać o siebie.

Czy boi się Pani, że choroba 
znów o sobie przypomni?

Mam tego świadomość. Mój 
lekarz, Piotr Machała, powie-
dział, że to, że jest od ośmiu lat 
tak dobrze, zawdzięczam sobie, 
ponieważ regularnie korzystam 
z wizyt w PZP w Leżajsku, sy-

stematycznie zażywam zlecone 
leki i stosuję się do zaleceń. Cie-
szę się, że tak jest i wierzę, że na-
dal będzie. Radzę każdemu cho-
remu, aby regularnie przyjmował 
leki, bo one pomagają dobrze 
funkcjonować. Duże wsparcie 
dają też inni ludzie. Dla mnie jest 
to wspomniana już społeczność 
ŚDS w Jelnej, dlatego uważam, 
że to, że w ciągu ostatnich kil-
ku lat przebywam więcej wśród 
nich, także przyczyniło się do 
mojego obecnego stanu zdrowia. 

W takim razie życzę pani, aby 
tak zostało. I  niech zawsze to-
warzyszy pani potrzeba zakli-
nania rzeczywistości w poezję.

Dziękuję bardzo.
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Podczas spotkania zosta-
ły ogłoszone wyniki ligowe oraz 
wręczone  puchary za miejsca I-
-III, a także cenne nagrody i dy-
plomy dla wszystkich drużyn bio-
rących udział w rozgrywkach. 
Nagrody wręczali: Wicestaro-
sta Leżajski Zdzisław Leśko, za-
stępca wójta Gminy Grodzisko 
Dolne Arkadiusz Telka, Prezes 
Zarządu Podkarpackiego LZS 
w Rzeszowie Józef Krzywonos 
oraz w imieniu organizatora let-
nich rozgrywek powiatowych 
2018: Prezes Powiatowego Zrze-
szenia Zespołów Sportowych 
w Leżajsku Zbigniew Śliwa. Se-
kretarz PZZS w Leżajsku Józef 
Miś przybliżył historię rozgrywek 
oraz przedstawił plany ich orga-
nizacji na najbliższą przyszłość.

 Rozgrywki w piłce nożnej 
dziewcząt i chłopców w ramach 
Ligi Powiatowej to kontynuacja 
kolejnych edycji tego cyklu im-
prez prowadzonych z powodze-
niem od 2001 r. 

W bieżącym roku była to już 
XVIII edycja dla trampkarzy, 
XVI edycja dla młodzików, XIV 
edycja dla juniorek. Warto za-
znaczyć, że po raz pierwszy w tym 
roku rozgrywki były prowadzone 
w dwóch nowych najmłodszych 

Podsumowanie młodzieżowych rozgrywek 
piłkarskich w powiecie – sezon 2018

6 października w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi 
Leżajskiej nastąpiło podsumowanie młodzieżowych 
rozgrywek w piłce nożnej dziewcząt i chłopców w po- 
wiecie leżajskim w  ramach Ligii Powiatowej 2018. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz sa-
morządowych, organizatorzy rozgrywek piłkarskich 
oraz przedstawiciele drużyn biorących udział w let-
nich rozgrywkach piłkarskich.

kategoriach: Orlików i Młodzi-
czek. W sumie w rozgrywkach 
Ligi Powiatowej 2018 wzięło 
udział 30 drużyn młodzieżowych 
reprezentujących poszczególne 
szkoły i kluby sportowe z tere-
nu Powiatu Leżajskiego – ponad 
400 młodych zawodników i za-
wodniczek.

Rozgrywki już tradycyjnie były 
zorganizowane przez Powiato-
we Zrzeszenie Zespołów Spor-
towych w Leżajsku oraz Ośrodek 
Kultury w Grodzisku Dolnym 
przy wsparciu finansowym Po-
wiatu Leżajskiego oraz Gminy 
Grodzisko Dolne.

 
Zwycięzcy  i uczestnicy 

poszczególnych kategorii 
w ramach rozgrywek 
Ligi Powiatowej 2018:

Trampkarze:
1. MZKS UNIA Nowa Sarzyna
2. LKS „Grodziszczanka” Grodzisko 

Dolne
3. AZALIA Wola Zarczycka
4. LKS „Brzyska” Brzyska Wola 
5. KS ” Victoria” Giedlarowa   

Młodzicy:
1. AZALIA Wola Zarczycka
2. Szkoła Podstawowa Brzyska Wola  

3. PUKS „Francesco” Jelna
4. „Grodziszczanka”   Grodzisko Dolne
5. „Sparta” Leżajsk
6. MZKS UNIA Nowa Sarzyna
7. ZŁOTSAN w Kuryłówce   
8. KS Łukowa
9. ULKS „Maraton” Giedlarowa   
10. ORZEŁ Biedaczów
 

Orlik: 
1. „Grodziszczanka”  Grodzisko Dolne
2. MZKS UNIA Nowa Sarzyna
3. PUKS „Francesco” Jelna
4. ORLIK Giedlarowa   
5. LKS „Brzyska” Brzyska Wola  
6. AZALIA Wola Zarczycka
7. ZŁOTSAN w Kuryłówce   
8. ORLIK Brzóza Królewska

 
Mistrzem powiatu 

leżajskiego w rozgrywkach 
piłki nożnej w ramach 

Ligi Powiatowej 2018 r. 
w kategorii juniorek 
została drużyna LKS 

„Grodziszczanka” 
Grodzisko Dolne.

Mistrzem powiatu 
Leżajskiego w rozgrywkach 

piłki nożnej w ramach 
Ligi Powiatowej 2018 r. 
w kategorii młodziczek 
została drużyna PUKS 

„Francesco” Jelna.
 
Pozostałe drużyny biorące 

udział w rozgrywkach piłkarskich 
w kategorii młodziczek:
2. LKS  Brzyska Wola  
3. LKS „Grodziszczanka”   Grodzisko 

Dolne
4. KS Łukowa

5. OSP Sarzyna
6. SSP Wólka Grodziska

 
Ponadto w rozgrywkach w ka-

tegorii juniorek gościnnie brały 
udział następujące drużyny:
1. GKS Majdan Sieniawski
2. KS „Korona” Tuchla
3. „Aleksandria” Aleksandrów

 
Zarząd Powiatowego Zrzesze-

nia Zespołów Sportowych w Le-
żajsku składa serdeczne podzię-
kowania dla Starosty Leżajskiego 
Pana Marka Śliża za objęcie pa-
tronatu nad rozgrywkami powia-
towymi oraz dla Zarządu Powia-
ty Leżajskiego za przekazanie 
środków na ich przeprowadzenie 
i zakup nagród. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do Pana 
Zdzisława Leśko Wicestarosty 
Leżajskiego, Pani Katarzyny 
Mach-Wawrzaszek Dyrektoro-
wi Ośrodka Kultury w Grodzi-
sku Dolnym oraz Pana Arkadiu-
sza Telki Zastępcy Wójta Gminy 
Grodzisko Dolne za współpracę 
w przeprowadzeniu rozgrywek 
piłkarskich i tym wszystkim, któ-
rzy poświęcili swój czas, wiedzę 
i zaangażowanie w celu sprawne-
go przeprowadzenia rozgrywek. 

 
Zwycięskim drużynom gratu-

lujemy, pokonanym życzymy lep-
szych wyników w kolejnych roz-
grywkach, natomiast opiekunom 
wytrwałości w przekazywaniu po-
siadanej wiedzy młodym adep-
tom sportu. 

Z. Śliwa
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20 października 2018 w hali Sportowo-
-Widowiskowej w Tarnowskich Górach od-
były się XIX Mistrzostwa Polski Kyokus-
hin Open Seniorów oraz Mistrzostwa Polski 
Kyokushin Juniorów Młodszych (14-15 lat) 
z udziałem 241 zawodników z 81 klubów ka-
rate zrzeszonych w Polskim Związku Kara-
te. Organizatorem mistrzostw był Tarnogór-
ski Klub Sportowy Karate prowadzony przez 
shihana Bogdana Lubosa, sędzią głównym 
był shihan Andrzej Drewniak. Ofi cjalne-
go otwarcia mistrzostw dokonali Burmistrz 
Miasta Tarnowskie Góry oraz Starosta Tar-
nogórski. Bardzo dobrze zaprezentowała się 
zawodniczka Leżajskiego Klubu Kyokushin 

Karate Oliwia Wojtas, która w kumite junior 
młodszy – 50kg wywalczyła brązowy medal. 
Oliwia w drodze do medalu wygrała trzy wal-
ki, pokonała Zuzannę Waszak (Włocławski 
KKK) przed czasem zdobywając dwa wazari 
(kopnięcia na jodan), Ewę Pasek (Ostrowski 
KKK) po dogrywce przez wazari (kopnięcia 
na jodan) i Zuzannę Binkowską (Czerwion-
ka-Leszczyny KKK) przed czasem dwa wa-
zari (kopnięcia na jodan). W walce o fi nał 
przegrała przez wskazanie sędziów z Kin-
gą Kulińską (Olecka SSW KK). Ogromne 
brawa i gratulacje dla Oliwii składa zarząd 
LKKK.

LKKK

Reprezentanci leżajskiego Klu-
bu zdobyli jedenaście pierwszych, 
trzy drugie i dziesięć trzecich 
miejsc na podium. Poziom rywa-
lizacji był bardzo wysoki, tempo 
walk i akcje emocjonujące. Każ-
dy z zawodników LKKK zostawił 
serce na macie, a ich walki odby-
wały na wysokim poziomie spor-
towym. Opiekunem zawodników 
był shihan Dariusz Burda zaś 
sędziami sensei Piotr Jeziorow-
ski, senpai Natalia Kondeusz 
i Anna Szczuka. Udział w zawo-
dach pokryty był między innymi 
ze środków pochodzących z do-
tacji Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna oraz Powiatu Leżajskiego.

27 października 2018 roku 
w hali GOSiR w Wilkowicach 
(Bielsko Biała), odbył się między-
narodowy turniej karate Grand 
Prix Beskidów, w którym 187 za-
wodników z 18 klubów z Pol-
ski, Łotwy i Ukrainy rywalizowa-
ło w konkurencji kumite i kata. 
I tym razem zawodnicy LKKK 
wypadli bardzo dobrze. Zdobyli 
7 punktowanych miejsc. Zawod-
niczki: Julia Winiarska, Amelia 
Wańczyk i Julia Sajdłowska zdo-

były w swoich kategoriach drugie 
miejsca. Na trzecim miejscu ry-
walizację zakończyli: Hubert Kyc, 
Gabriela Wanat i Aleksandra Ko-
szałka. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje Emilia Paszek, któ-
ra wygrywając trzy walki przed 
czasem w kumite młodziczek – 
45 kg zdobyła pierwsze miejsce. 
Emilka w pierwszym pojedynku 
przez ippon (kopnięcie na głowę 
mawashi geri jodan i hiza geri) 
pokonała Marię Augustę Aurãliję 

z Łotwy, drugą walkę wygra-
ła przez ippon (kopnięciem mae 
geri) z Justyną Brzuską reprezen-
tantką klubu Kumite Jastrzębie, 
a w trzecim pojedynku rozgro-
miła zawodniczkę Kseniję Šlah-
tę z Łotwy. Opiekunem zawod-
ników LKKK był shihan Dariusz 
Burda. Udział w zawodach pokry-
ty był między innymi ze środków 
pochodzących z dotacji z Miasta 
i Gminy Nowa Sarzyna oraz Po-
wiatu Leżajskiego.

Kolekcja medali LKKK 
się powiększa

Oliwia Wojtas 
z brązowym medalem 

Mistrzostw Polski Kyokushin Juniorów

3 listopada 2018 r. w  Gorzy-
cach odbył się XI Powiatowy 
Turniej Karate Kyokushin. 
Organizatorem imprezy był 
Gorzycki Klub Karate Kyokus-
hin kierowany przez sensei 
Krzysztofa Ostrowskiego. 
W zawodach udział wzięło 115 
karateków z  okolicznych klu-
bów karate, wśród których 
była również ekipa zawodni-
ków z  Leżajskiego Klubu Ky-
okushin Karate.

LKKK
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ABC BEZROBOTNEGO

UCZESTNICY PROJEKTU
Kobiety i mężczyźni zarejestrowani jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Leżajsku, którzy mają ukończony 30 rok życia 
z ustalonym II profi lem pomocy, należący co najmniej do jednej z następujących grup:

• Kobiety;
• Osoby, które mają ukończony 50 rok życia;
• Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

• Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie i  nieprzerwanie bez pracy 
przez okres co najmniej 12 miesięcy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w urzę-
dzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji); 

• Osoby z  niskimi kwalifi kacjami zawodowymi (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie
do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe 
lub zasadnicze zawodowe). 

REKRUTACJA DO PROJEKTU
W projekcie weźmie udział 92 osoby. Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach:

• Edycja I – 48 osób: nabór do I edycji: listopad 2018 r.
• Edycja II – 44 osoby: nabór do II edycji: styczeń – marzec 2019 r. 

PLANOWANE DZIAŁANIA W PROJEKCIE
• Indywidualny Plan Działania dla 92 osób;
• Grupowe poradnictwo zawodowe dla 92 osób;
• Staże zawodowe dla 92 osób;
• Refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 32 osób. 

Szczegółowe informacje o projekcie
POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU

37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 56
Pokój nr 18, tel. 17 240 67 26

lezajsk.praca.gov.pl/-moj-cel-zatrudnienie-

„MÓJ CEL – ZATRUDNIENIE”

Powiatowy Urząd Pracy 
w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56, 
37-300 Leżajsk

lezajsk.praca.gov.pl

Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku

ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk

www.starostwo.lezajsk.pl

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

URZĄD PRACY
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KALENDARZ IMPREZ – listopad 2018 r.
JARMARK ŚWIĄTECZNY

Termin: 13-14 grud-
nia 
Miejsce: 
MCK w Leżajsku
Organizator: 
MCK w Leżajsku
Opis: Na świątecz-
nych kramach bę-
dzie można zakupić 
wspaniałe ozdoby 
świąteczne, ceramikę i inne wyroby artystyczne. Na jarmarku poja-
wią się również stoiska gastronomiczne. 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH
Termin: 21 grudnia, godz. 12.00 
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, GOPS, GOK

GIEŁDA STAROCI
Termin: 21 grudnia w godzinach 8.00-12.00
Miejsce: MCK w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Wszyscy fascynacji staroci i kolekcjonerzy, a także i ci, którzy 
po prostu chcą kupić coś starego, niepowtarzalnego i ładnego zara-
zem, będą mieli znów okazję do zakupów.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ
Termin: grudzień
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: MZL
Opis: Muzeum Ziemi Leżajskiej serdecznie zaprasza dzieci i mło-
dzież uczęszczającą do wszystkich placówek oświatowych w powie-
cie leżajskim na specjalnie zorganizowane lekcje muzealne oraz lek-
cje okazjonalne, które będą prowadzone w okresie od listopada do 
grudnia 2018 r. W programie m.in.: Andrzejkowa wróżka w Muzeum, 
Mikołajki w Muzeum, Choinkowe ozdoby z piernika, Historia Bożona-
rodzeniowej pocztówki.
GRUDZIEŃ 2018

BOŻONARODZENIOWY KONKURS PLASTYCZNY 
Termin: 1-20 grudnia 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym 
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Opis: Celem konkursu jest pobudzanie do działań twórczych, kulty-
wowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz rozwijanie kreatywności 
i pomysłowości wśród dzieci i młodzieży. 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 
Termin: 6 grudnia
Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej
Organizator: GOK w Kuryłówce

MIKOŁAJKOWA BIBLIOTEKA
Termin: 6-28 grudnia 
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: Jest to akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

MIKOŁAJKI DLA DZIECI 
Termin: 6 grudnia
Miejsce: Ośrodek Kultury 
w Grodzisku Dolnym
Organizator: Ośrodek Kul-
tury w Grodzisku Dolnym
Opis: Gry i zabawy oraz mi-
kołajkowe spotkanie dla 
dzieci.

POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI „MIKOŁAJ” 
Termin: 9 grudnia, godz. 16.00
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizator: GOK i GBP w Kuryłów-
ce

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
Termin: 13 grudnia godz. 16.30
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: Dyskusyjny Klub Książki tworzą czytelnicy w różnym wieku, 
których łączy pasja czytania i poznawania nowych książek.

HALOWE MISTRZOSTWA POWIATU LEŻAJSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ 
W KATEGORII ORLIK 

Termin: 8 grudnia
Miejsce: Grodzisko Dolne 
Organizatorzy: Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Le-
żajsku Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym 

XII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO 

Termin: 8 grudnia, godz. 10.00
Miejsce: Leżajsk (SP nr 1) 
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Leżajsku 
Opis: Uczestnicy turnieju mają możliwość sprawdzenia swoich umie-
jętności w tej królewskiej grze. Co roku w zmaganiach szachowych 
biorą udział zawodnicy nie tylko z terenu Powiatu Leżajskiego. 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W KATEGORII MŁODZIK I TRAMPKARZ 
Termin: 8 grudnia (Młodzik) i 22 grudnia (Trampkarz) 
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR) 
Organizator: Miejsko Zakładowy Klub Sportowy „Unia” Nowa Sa-
rzyna 

II OTWARTE GRAND PRIX PODKARPACIA WETERANóW W TENISIE STOŁOWYM
Termin: 9 grudnia 
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR) 
Organizatorzy: Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie Pariafialny 
Uczniowski Klub Sportowy „Arka” przy Parafii Rzymsko-Katolickiej 
w Łętowni.

INAGURACJA XIII HALOWYCH MISTRZOSTW NOWEJ SARZYNY W PIŁCE NOŻNEJ 
– KATEGORIA OPEN

Termin: 16 grudnia 
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR) 
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie Miejsko Zakładowy 
Klub Sportowy „Unia” Nowa Sarzyna. 

IMPREZY SPORTOWE

IMPREZY KULTURALNE
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Brazylia

Rio de Janeiro

Podróż 65

cz.1

Chaotyczne, niebezpieczne, 
szalone, ekscytujące, rozbawio-
ne miasto. Wymieniane w gro-
nie najpiękniejszych metropolii 
świata. No bo czego chcieć wię-
cej: strome góry wbijające się 
w morze, tropikalna roślinność, 
gorący klimat, przepiękne plaże, 
pogodny temperament miesz-
kańców, najwspanialszy karna-
wał na świecie i widoki zapiera-
jące dech w piersiach. Rio ma to 
wszystko.  Nie sposób się temu 
nie poddać. Każdy marzy o tym, 
by tu przyjechać, a kto był – prag-
nie powrócić.

Miasto usytuowane na stosun-
kowo niewielkim kawałku wy-
brzeża, pomiędzy morzem i stro-
mymi skałami masywu górskiego 
Sierra da Carioca, rok rocznie 
wabi miliony turystów. Każdy 
przybysz chce zrobić sobie selfie 
u stóp pomnika Chrystusa Od-
kupiciela, który spogląda na mia-
sto z góry Corcovado, zanurzyć 
się w falach obmywających ciepły 
piasek kultowych plaż Copacaba-
na i Ipanema, zachwycić się wi-
dokami z Głowy Cukru, choć na 
chwilę stanąć na słynnym sambo-
dromie i spojrzeć na najsłynniej-
szy brazylijski stadion Maracana. 
Jednak Rio, to nie tylko miejsca, 
miliony razy powielane na zdję-
ciach folderów i katalogów biur 
podróży. Tutaj znajdziemy no-
woczesne i barokowe świątynie, 
zamożne dzielnice i rozsiane po 
wzgórzach fawele – dzielnice bie-

dy,  w których życie toczy się we-
dług własnych zasad.  

Rio żyje w rytmie samby, wzbu-
dza strach i fascynuje jednocześ-
nie. Obrosło już tyloma mitami 
i prawdami, że trudno się poła-
pać, gdzie jest granica pomiędzy 
wybujałą fantazją podróżników, 
a rzeczywistym zagrożeniem. 
Bo Rio jest jak caipirinha – na-
rodowy drink Brazylii – słodki, 
ale kwaśny jednocześnie, i choć 
wszyscy go kochają, potrafi wpę-
dzić w kłopoty.

Po kilku dniach pobytu w tym 
mieście, już wiemy, że żadne 
zdjęcie ani film nie odda w pełni 
uroków Rio de Janeiro, ale wie-

my również, dlaczego Rio nazy-
wane jest A Cidade Maravilhosa 
– Cudownym Miastem.

Za nami kilkanaście dni po-
dróży po ekscytującej Brazy-
lii. Jesteśmy na lotnisku Foz de 
Iquazu w stanie Parana, w miej-
scu gdzie stykają się granice 
trzech państw: Brazylii, Argenty-
ny i Paragwaju. Lecimy do Rio. 
I odwrotnie jak większość tury-
stów odwiedzających Brazylię my 
naszą podróż zakończymy kilko-
ma dniami w Rio de Janeiro.

Wzbijamy się w powietrze nad 
rozległe lasy Parku Narodowe-
go Iguazu, uporczywie szukając 
wzrokiem największych wodo-

spadów świata, które podziwia-
liśmy przez ostatnie dni. Nie-
stety, widok z samolotu to tylko 
namiastka tego cudu, który stwo-
rzyła natura na rzece Parana. 

To jeden z krótszych lotów 
wewnętrznych, jakie odbyliśmy 
w Brazylii – nieco ponad dwie 
godziny – tak więc stewardzi 
szybko zabierają się do obsługi 
pasażerów. Jak miło zapomnieć 
o ograniczeniach tanich linii lot-
niczych, które sprytnie ukrywają 
dodatkowe koszty lotu. Tutaj na-
poje, przekąski są w cenie biletu 
i co nas zdziwiło – nie istnieje li-
mit 100 ml przewożonych pły-
nów. Bez problemu, na pokład 

Widok na zatokę i słynną Głowę Cukru

Pamiątki
Plaza Gloria skierowana w stronę zatoki – tutaj nikt
się nie kąpie

Narodowy sport Brazylii
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tekst, zdjęcia 
Ireneusz Wołek

You Tube – Niezwykly Swiat
www.niezwyklyswiat.com

możemy zabrać dwulitrową colę 
czy termos z herbatą.   Po jedze-
niu i brazylijskiej – wyjątkowo 
mocnej – kawie zabijamy kolejne 
minuty lotu, bawiąc się wirtual-
nymi symulacjami naszego lotu, 
na monitorach umieszczonych 
w oparciach foteli. 

Nagle pogoda się zmienia. 
Zniżamy lot przedzierając się 
przez gęstą zasłonę z chmur. Pod 
nami chaotyczne przedmieścia 
Rio. Jeszcze kilka minut i ląduje-
my na międzynarodowym lotni-
sku Rio Galeão, znajdującym się 
na wyspie Governador w zatoce 
Guanabara.

Port lotniczy Rio de Janeiro-
Galeão to największych port lot-
niczy w kraju. Część lotniska jest 
współdzielona z bazą lotniczą, 
należącą do Brazylijskich Sił Po-
wietrznych. Jego nazwa pochodzi 
od Praia do Galeão (Plaża Gale-
on), choć coraz częściej używa 
się nazwy „Lotnisko Jobim” – od 
nazwiska brazylijskiego muzyka 
Antônia Carlosa Jobima. 

Niestety, znalezienie trans-
portu z lotniska do naszego ho-
telu, okazało się większym wy-
zwaniem niż mogliśmy się 
spodziewać. Wielokrotnie byli-
śmy ostrzegani przed korzysta-
niem z publicznego transportu. 
Co prawda kilkanaście dni je-
steśmy już w Brazylii i wszędzie 
odczuwa się niepokój związany 
z bezpieczeństwem, ale nie moż-
na popaść w obsesję. W Amazo-
nii spotkaliśmy Polaków, którzy 
nie odważyli się przyjechać tutaj. 
Widocznie nastały czasy, kiedy 
rozległe lasy Amazonii i dzikie 
zwierzęta, są mniejszym zagroże-
niem niż ludzie z wielkich metro-
polii. Być w Brazylii i nie odwie-
dzić Rio? Dla nas to nie mogło 
się zdarzyć. 

W końcu decydujemy się na 
skorzystanie z taksówki. 

Czy naprawdę jest aż tak źle? 
Nawet taksówkarz, uczula nas, 
by zachować szczególną ostroż-
ność na ulicach. 

Po przejechaniu 20 km, zatrzy-
mujemy się przy hotelu o dum-
nej nazwie Victoria. Hotel przy-
pomina ślepy tunel, zakończony 
skrajnie wąskimi schodami. Po-
koje to niezbędne minimum 
z pozornym oknem, otwierają-
cym się na betonową studnię. Je-
dyne pomieszczenie otwarte na 
ulicę, to wspólna sala z  telewi-
zorem.

Zbliża się zmrok, ale szko-
da nam każdej uciekającej chwi-
li. Pomimo tego, że jesteśmy 
w dzielnicy Catete, znajdującej 
się w strefie południowej uważa-
nej za najbezpieczniejszą w Rio, 
idąc na spacer mocniej przyci-
skamy do siebie dokumenty, pie-
niądze, kamery i aparaty. Mijając 
nadbrzeżne bulwary dochodzimy 
do portu Marina da Gloria i pla-
żę Gloria, z której rozpoście-
ra się wspaniały widok na słyn-
na Głowę Cukru. Nawet teraz po 
zachodzie słońca góra przyku-
wa wzrok. Nie mniej interesujący 
widok zobaczyliśmy pod naszy-
mi nogami. Szeroki pas odpad-
ków przykrywa piasek na całej 
długości plaży. Czy tak wyglądają 
słynne plaże Rio? Kilka kroków 
dalej, kobieta próbuje zmyć z ko-
tów niebieską farbę. Chamstwo 
nie zna granic. Obok szemrane 
towarzystwo przygląda się zma-
ganiom miłośników piłki noż-
nej, którzy rozgrywają swój mecz 
w świetle żółtawych reflektorów.   

Rano wszystko się zmieniło. 
Cudowna pogoda i tani Uber 
(firma kojarząca pasażerów 
z kierowcami prywatnych samo-
chodów, korzystających z aplika-
cji mobilnej działa także w wie-
lu miasta Polski), przywróciły 
uśmiech na naszych twarzach.

Jesteśmy na dolnej stacji ko-
lejki szynowo-linowej Corcova-
do. Co prawda turystów jest tutaj 
mnóstwo, ale w miarę sprawnie 
ruszamy na słynną górę.

Po kilkunastu minutach ostre-
go podjazdu jesteśmy na gór-
nej stacji. Jeszcze krótkie po-

dejście i ukazuje nam się jedno 
z najsłynniejszych miejsc na na-
szej planecie, ikona turystyczna 
Rio, czyli pomnik Chrystusa Od-
kupiciela na wzgórzu Corcovado. 
Codziennie setki turystów szuka-
ją dogodnego miejsca, by zrobić 
sobie selfie z figurą Chrystusa 
w tle. Nie jest to zadanie łatwe, 
ale czy można mieć piękniejszą 
pamiątkę z pobytu w Rio de Ja-
neiro i Brazylii?

Statua mierzy 30 metrów wy-
sokości i jest umiejscowiona na 
8 metrowym cokole. Jest najwyż-
szym pomnikiem Chrystusa na 
świecie licząc z cokołem. Jednak 
licząc wysokość samej figury, re-
kordzistą jest Pomnik Chrystusa 
Króla w Świebodzinie. W 1921 
roku w całej Brazylii rozpoczę-
ła się zbiórka pieniędzy na bu-
dowę pomnika Chrystusa, który 
miał upamiętnić setną rocznicę 
niepodległości państwa. Począt-
kowo rozważano kilka projek-
tów, między innymi gigantycz-
ny krzyż, a także postać z kulą 
ziemską w dłoni. Ostatecznie wy-
brano pomysł Hectora da Silvy – 
olbrzymią statuę Chrystusa z roz-
postartymi ramionami. Głowę 
oraz ręce Chrystusa zaprojekto-
wał francuski rzeźbiarz polskie-
go pochodzenia Paul Landowski. 
Rzeźba została zbudowana we 
Francji, a następnie przetrans-
portowana do Rio de Janeiro. 
Odsłonięcie Pomnika Chrystusa 
Zbawiciela miało miejsce 12 paź-
dziernika 1931 roku. Gdy w 1980 
roku świętowano 50. rocznicę 
wzniesienia monumentu, posąg 
został po raz pierwszy dokładnie 
umyty a ponowne jego odsłonię-
cie uświetnił swoją obecnością 
św. Jan Paweł II. Jezus Odkupi-
ciel z Rio de Janeiro jest jednym 
z nowych siedmiu cudów świata.

Jednak nie mniejszym magne-
sem przyciągającym miliony tu-
rystów rocznie jest rozległa pa-
norama miasta położonego na 
granicy Atlantyku i wciskającej 
się w ląd zatoki Guanabara. Czy 

można sobie wyobrazić piękniej-
szy widok? Prawdopodobnie nie 
zastanawiał się nad tym w 1502 
r. portugalski żeglarz Gaspar de 
Lemos, który wpływając do zato-
ki i myśląc, że jest to ujście „Rze-
ki styczniowej”, czyli Rio de Ja-
neiro, rozpoczął kolonizację tego 
miejsca. Na przestrzeni lat przy-
bywali tu Francuzi i kolejni Por-
tugalczycy. Po latach powstało 
miasto, które stało się ważnym 
miejscem przeładunkowym trzci-
ny cukrowej. Znaczenie miasta 
wzrosło w XVII w. kiedy odkry-
to na tych terenach złoto. Do po-
łowy XVIII w. Rio było ważnym 
ośrodkiem handlu niewolnikami 
z Afryki. Kiedy Brazylia odzyska-
ła niepodległość Rio zostało sto-
licą do 1960 r, gdy przeniesiono 
ją do nowo wybudowanego mia-
sta Brasilii w głębi lądu. 

Trudno opuścić to miejsce. 
Stoimy jak zahipnotyzowani. 
Jeszcze jedno zdjęcie i kolejne 
kadry filmu.

Chwilę wytchnienia znajduje-
my w niewielkiej kaplicy pod fi-
gurą. Potem sklep z pamiątkami 
i chłodne piwko. 

Opuszczamy górę Corcova-
do, której tłumaczenie z języka 
portugalskiego brzmi „Garbus”. 
Nie wiemy kto nazwał tak wznie-
sienie, ale nie było to oryginalne 
skojarzenie. 

Wracamy na dół. Tym razem 
udało nam się zająć dogodne 
miejsce, by sfilmować trasę kolej-
ki, przedzierającą się przez tropi-
kalną roślinność. I pomyśleć, że 
to tylko początek naszej podró-
ży po tym ekscytującym mieście. 

cdn.

Kolejka przedzierająca się przez tropikalną roślinność
Kobieta myjaca koty wymalowane 
sprayem

Szukanie dogodnej pozycji 
do zdjęcia

Widok z okna naszego pokoju
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NAKŁAD: 3000 egz.
TEREN ROZPOWSZECHNIANIA:

powiat leżajski
miasto Leżajsk, miasto i gmina Nowa Sarzyna,

gmina Grodzisko Dolne,
gmina Kuryłówka, gmina Leżajsk

KONTAKT: 17 240 45 72

Zareklamuj się
w „Kurierze Powiatowym”!
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OGŁOSZENIE	PŁATNE
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1  Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu 
reprezentatywnego na dzień 03.07.2018 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 
5,99%, całkowity koszt kredytu: 5 091,99 zł obejmuje: prowizję: 2 213,72 zł, odsetki: 2 870,17 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 8,10 zł. 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 12,02%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania 
umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 25 459,12 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 535,39 zł, wysokość ostatniej 48 raty 535,31 zł.

 Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 6 000 zł do 35 000 zł z maks. okresem kredytowania 
60 miesięcy i dostępna jest dla nowych Klientów Banku rozumianych jako pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, z min. dochodem 2 500 zł netto, posiadających min. 5-miesięczną historię kredytową w raporcie BIK w sektorze bankowym, których na 
dzień zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie łączy i nie łączyła żadna umowa: pożyczki/kredytu gotówkowego, pożyczki/kredytu konsolidacyjnego, 
karty kredytowej, kredytu ratalnego z Santander Consumer Bankiem lub Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A.

 Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem 
oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły sprawdź w  oddziałach Banku lub na  
www.santanderconsumer.pl.

Zmieniamy logo, 
nie zasady!

od 3,99%
1

Mistrzowski Kredyt 
Gotówkowy

RRSO

12,02 %

kredyty gotówkowe

          LEŻAJSK
ul. MICKIEWICZA 78
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27KURIER POWIATOWY n nr 11/2018 (168)

blok REKLAMOWY
OGŁOSZENIE	PŁATNE



OGŁOSZENIE	PŁATNE

OGŁOSZENIE	PŁATNE


