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W 2018 roku po raz siódmy Starosta Leżajski przyzna Nagrodę
Przyjaciel Powiatu Leżajskiego szczególnie zasłużonym osobom
i instytucjom, które poprzez swoją
aktywność wspierają i przyczyniają
się do szeroko rozumianego roz-
woju i promocji powiatu leżajskie-
go w kraju oraz poza jego granica-
mi. Nagroda przyznana zostanie
w trzech kategoriach: Osobowość,
Społecznik, Przedsiębiorca.

Z wnioskiem o przyznanie nagro-
dy mogą wystąpić radni powiatowi,
burmistrzowie i wójtowie z terenu
powiatu leżajskiego, organizacje
działające na terenie powiatu (or-
ganizacje w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie), instytucje, ośrod-
ki kultury, przewodniczący oraz
członkowie kapituły.

VII EDYCJA NAGRODY
PRZYJACIEL POWIATU

LEŻAJSKIEGO

Serdecznie zapraszamy
uprawnione osoby i instytucje

do zgłaszania swoich kandydatów
w poszczególnych kategoriach.

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet
życzymy wszystkim Paniom

wszelkiej pomyślności,
spełnienia najskrytszych marzeń

i aby nieustanna radość towarzyszyła Wam
każdego dnia, a miłość wypełniała serca.

Zarząd Powiatu Leżajskiego
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- udzielenia pomocy finansowej
Miastu i Gminie Nowa Sarzyna
na realizację projektu pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr
107758R Stacja Kolejowa Łę-
townia – Łętownia wraz z prze-
budową skrzyżowania z drogą
gminną nr 104702R, w miej-
scowości Łętownia;

- określenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z bu-
dżetu powiatu dla szkół nie-
publicznych posiadających
uprawnienia szkoły publicz-
nej i niepublicznych placó-
wek oświatowych oraz trybu
przeprowadzania kontroli,
prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania;

- zmiany Uchwały Nr XLIII/200/
2017 Rady Powiatu Leżajskie-
go z dnia 26 kwietnia 2017
r. w sprawie nadania statu-
tu Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku;

- zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej Powiatu
Leżajskiego;

- zmiany Uchwały Budżetowej
na rok 208 Nr LII/249/2017;

- wprowadzenia zmian w budże-

W okresie międzysesyjnym Zarząd Powia-
tu Leżajskiego obradował na czterech posie-
dzeniach, podczas których ustalił zestawie-
nie zbiorcze planów finansowych jednostek
budżetowych na rok 2018, upoważnił kierow-
ników oświatowych jednostek organizacyj-
nych Powiatu do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków w planach rachun-
ku dochodów własnych oraz do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realiza-
cja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Zarząd Powiatu dodatkowo dokonał zmian
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Leżajsku i pozytywnie zaopi-

su zawodowego w powiatowych placówkach
oświatowych.

Zarząd Powiatu ustalił zasady tworzenia eta-
tów przeliczeniowych pracowników administra-
cji i obsługi w placówkach oświatowych. Za-
twierdzony został również plan dofinansowa-
nia form doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli szkół powiatowych oraz wyraził zgodę na
dofinansowanie licznych imprez kulturalnych.
Ponadto Zarząd Powiatu brał udział w wyda-
rzeniach o charakterze sportowo-kulturalnym
m.in.: spotkaniu z profesorem Zbigniewem
Krysiakiem, prezesem Instytutu Myśli Schuma-
na, Obchodach Dnia Pamięci o Ofiarach Ho-
lokaustu, IX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
Osób z Niepełnosprawnością, IX Turnieju Pił-
ki Siatkowej pamięci Witolda Wawrzaka i Ry-
szarda Piskora, Halowej Lidze Powiatowej.
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niował Plan Kontroli Starostwa Powiatowe-
go na 2018 rok, realizowany przez Biuro
Audytu i Kontroli. Przyjęto również sprawoz-
dania z wysokości średnich wynagrodzeń na-
uczycieli na poszczególnych stopniach awan-

LIV sesja Rady Powiatu Le¿ajskiego
W środę, 31 stycznia 2018 r.
w Muzeum Ziemi Leżajskiej
odbyła się LIV sesja Rady
Powiatu Leżajskiego, pod-
czas której radni podjęli
uchwały w sprawie:

cie Powiatu na 2018 rok;
- zatwierdzenia planów pracy
Komisji stałych Rady Powia-
tu Leżajskiego na 2018 rok.

Dodatkowo podczas posiedze-
nia radni przyjęli informację Ko-
mendanta Powiatowego Policji
w Leżajsku o stanie porządku pu-
blicznego na terenie powiatu oraz
informację Komendanta Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej
w Leżajsku o stanie bezpieczeń-

stwa pożarowego i powodziowe-
go. Przyjęto również sprawozda-
nia z wysokości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli, na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodo-
wego w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez
powiat. Ponadto Starosta Leżaj-
ski przedstawił sprawozdanie
z międzysesyjnych prac Zarządu
Powiatu Leżajskiego.

KB
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Powstanie obiektu datowane jest
na rok 1850. A przynajmniej taki
zapis znajduje się w gminnej ewi-
dencji zabytków. Działka wraz
z wybudowanym już dworkiem
widnieje również na austriackich
mapach opracowanych w 1853 r.
przez Josepha Schustera. I tu po-
jawia się rzecz osobliwa. Wzmian-
kę o pierwotnym przeznaczeniu
budynku znajdziemy w artykule
Alojzego Zieleckiego, zamieszczo-
nym w „Dziejach Leżajska” pod
red. Józefa Półćwiartka. A gdzie
owa osobliwość? Otóż wspomnia-
na wzmianka brzmi następująco:
W roku 1892 Komitet Domu Cho-
rych wydał swój statut, przystąpił do
budowy pomieszczeń na szpital na
działce na ul. Sandomierskiej.
Wzniesiono budynek parterowy
z cegieł, w którym umieszczono cho-
rych, pralnię, gabinety lekarskie, salę
operacyjną, pomieszczenia dla pie-
lęgniarek, magazyny bielizny, aptekę
szpitalną. Obok niego zbudowano
budynek drewniany dla stróża, dre-
wutnię, oborę dla konia i trzody
chlewnej oraz kuchnię.

Co do tego, że chodzi o intere-
sujący nas dworek nie można mieć

Historia dworku na ulicy Sandomierskiej
Kilkusetletnia historia Le-
żajska uczyniła miasto nie-
zwykle zróżnicowanym pod
względem architektonicznym.
Obok współczesnych budyn-
ków o nieco dyskusyjnych wa-
lorach architektonicznych
i wątpliwej estetyce kolo-
rystycznej, walkę z nie-
uchronnym upływem czasu
prowadzą późnorenesansowe
świątynie, neorenesansowy
ratusz, eklektyczny budy-
nek dawnej „Proświty” z neo-
romańskimi oknami, późno-
barokowy dwór starościński,
dworek w stylu szwajcar-
skim, czy klasycystyczny
pałacyk Miera. Szansą na
ocalenie tych artefaktów
przeszłości, które tego wy-
magają, są przede wszyst-
kim starania samorządów.
Znaczna ilość zabytkowych
obiektów w Leżajsku prze-
szła już renowacyjny li-
fting, jednak jest jeszcze
kilka takich, które nadal
tego wymagają. Jednym z nich
jest klasycystyczny dworek
mieszczący się przy ulicy
Sandomierskiej 39.

wątpliwości, ale różnica między
rokiem powstania budynku
uwiecznionym na karcie gminnej
ewidencji zabytków, a rokiem,
który wskazuje Zielecki to… 42
lata. W żadnym z historycznych
opracowań dostępnych współcze-
śnie nie ma choćby śladu informa-
cji o tym, jaką funkcję pełnił bu-
dynek w latach 1853-1892. Być
może istnieje, ukryte w jakichś
archiwalnych odmętach źródło,
które pomogłoby rozwikłać tę hi-
storyczną zagadkę Póki co pozo-
staje ona nierozwiązana. Tymcza-
sem skupmy się na udokumento-
wanych rolach budynku, jakie peł-
nił od końca XIX w. Pierwszą
z nich – jak już wspomniano wy-
żej – był szpital. Z „Dziejów Le-
żajska” dowiadujemy się, że
pierwsze wzmianki o potrzebie
utworzenia lecznicy pojawiły się
pod koniec lat 60. XIX w. Pery-
petie związane z gromadzeniem
funduszy, niesnaski między ów-
czesną Radą Miejską Leżajska,
a pierwszym komitetem Domu
Chorych w Leżajsku, brak inicja-
tywy ze strony kolejnego Komite-
tu odroczyły powstanie szpitala.
Jego funkcję pełniła prowizorycz-
na lecznica ulokowana w murowa-
nym domu w Wierzawicach, prze-
kazanym na ten cel przez hrabie-
go Alfreda Potockiego w 1869 r.
Nowy Komitet Domu Chorych
powołany w 1871 r. dysponował
wówczas funduszami, które dawa-
ły realne szanse na budowę szpi-

tala na działce przy ulicy Sando-
mierskiej. Nie wiadomo dlaczego
musiało minąć aż dwadzieścia lat,
aby projekt się urzeczywistnił.
Prawdopodobnie miał na to wpływ
duży pożar miasta z 1874 r.

Nie wszystkie pomieszczenia
nowopowstałego Domu Chorych
były wykorzystywane, więc wynaj-
mowano je Krajowej Szkole Ko-
szykarskiej, która funkcjonowała
tam już w 1909 r. Powstanie szko-
ły było efektem upowszechnienia
w Leżajsku i okolicy koszykarstwa,
na fali powodzenia tego rzemio-
sła w pobliskim Rudniku. Szkołę
założono dzięki staraniom ówcze-
snego burmistrza i miejscowego
notariusza Bronisława Nowińskie-
go, a jej instruktorem został Woj-
ciech Kut. Niestety, nauczanie
w placówce zawieszono tuż przed
wybuchem I wojny światowej ze
względu na wzrost kosztów jej
utrzymania, co było zrozumiałe
z uwagi na to, że do kasy miejskiej
przestały wpływać pieniądze z po-
datków. W trakcie I wojny świa-
towej dworek na Sandomierskiej
prawdopodobnie pełnił funkcję
szpitala i koszar wojskowych.

W 1937 r. w Grodzisku Dol-
nym, z inicjatywy Józefa Kapu-
ścińskiego, dyrektora Prywatne-
go Gimnazjum Koedukacyjnego
Kupieckiego, założono ekspery-
mentalną szkołę kupiecką. Rok
później staraniem Zarządu Miej-
skiego przeniesiono ją do Leżaj-
ska, oddając jej lokal po dawnej

szkole koszykarskiej. W roku
szkolnym 1938/39 na liście ucz-
niów znajdowały się 52 osoby.
O powstaniu szkoły donosił rów-
nież ówczesny Tygodnik „Iskry”:
Szkoła Przysposobienia Kupieckie-
go, pierwsza szkoła na wsi otwarta
22 października w Leżajsku ma za
zadanie skierowanie do handlu tej
młodzieży, która nie może sobie
pozwolić na długoletnie kształce-
nie się w szkole średniej i wyższej.
Otwiera się przed nią w Centralnym
Okręgu Przemysłowym w dziedzi-
nie kupiectwa i spółdzielczości sze-
rokie pole do działania. Szkoła ma
odebrać okolicy część młodzieży
rolniczej i rzemieślniczej i skiero-
wać ją do zawodu kupieckiego.
Rodzice obecnych uczniów trudnią
się w 65% rolnictwem, 32% rze-
miosłem, a zaledwie 3% handlem.

W czasie okupacji niemieckiej
w budynku funkcjonowała roczna
Publiczna Szkoła Gospodarcza
(niem. Offentliche Haushaltungs-
schule), do której przyjmowane
były tylko dziewczynki w wieku
14-18 lat. W programie nauczania
szkoły znalazły się zajęcia takie
jak: porządki, gotowanie, szycie,
ogrodnictwo, język niemiecki, re-
ligia, higiena, organizacja gospo-
darstw rolniczych, gimnastyka
oraz korespondencja. Wart wspo-
mnienia jest tutaj incydent, który
miał miejsce w 1943 r. Niemcy
zmusili wówczas do pracy przy
budowie drugiego toru kolejowe-
go wiele dziewcząt. Interwencja

Szkoła Przysposobienia Kupieckiego działająca w dworku w latach 1935-39
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dyrektor szkoły Kazimiery Zawil-
skiej sprawiła, że dziewczynki tra-
fiły pod opiekę placówki.

Nieznane są natomiast losy
dworku w okresie tużpowojen-
nym. Według dostępnej doku-
mentacji budynek nowe przezna-
czenie zyskał w latach 60. 18 grud-
nia 1961 r. Oddział Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego „Azalia” uruchomił
tam Muzeum Regionalne Ziemi
Leżajskiej. Pozostałe pomieszcze-
nia zajmowała szkoła gospodarcza
dla dziewcząt prowadzona przez

Opracowano na podstawie:
– Dzieje Leżajska, red. Józef Półćwiar-

tek, wyd. Mitel, Rzeszów 2003, wyd.
II poszerzone.

– Tygodnik „Iskry”, nr 13, 1 grudnia
1938 r.

– Droga do Muzeum Ziemi Leżajskiej.
Z dziejów kolekcjonerstwa i muzealnictwa
w Leżajsku [w:] Rocznik Muzeum Ziemi
Leżajskiej, Leżajsk 2013, str. 45-47.

– Mapa miasta Leżajsk w Galicji w ob-
wodzie rzeszowskim, Archiwum Geo-
dezyjne Archiwum Państwowego
w Przemyślu, sygn. 56/126/0/0/899M,
dostęp: 24 stycznia 2018, www.ska-
ny.przemysl.ap.gov.pl

– Zdjęcia: NN, Narodowe Archiwum
Cyfrowe, Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Rzeszowie

Związek Młodzieży Socjalistycz-
nej Zarząd Powiatowy w Leżajsku,
w ramach tzw. Uniwersytetu Ro-
botniczego. Ze względu m.in. na
powiększające się zbiory, funkcjo-
nowanie muzeum w niewielkim
lokum okazało się niemożliwe.
Szkoła gospodarcza funkcjonowa-
ła tam nadal do lat 70.

Wskutek działań władz miasta
i grupy rodziców utworzono
w 1975 r. w Leżajsku Państwową
Szkołę Muzyczną I stopnia, którą
ulokowano w dworku na Sando-
mierskiej. Szkoła działała tam do

1982 r. W tym samym roku budy-
nek stał się siedzibą powołanej do
życia w 1983 r. kolejnej placówki
oświatowej, tym razem Szkoły
Specjalnej, która rezydowała
w dworku do roku 1993. Następ-
nie obiekt został udostępniony Sto-
warzyszeniu Rodziców Dzieci Nie-
pełnosprawnych Ruchowo, które
funkcjonowało tam do roku 2017.

Do niedawna dworek znajdo-
wał się w posiadaniu Skarbu Pań-
stwa, jednak dzięki staraniom Sta-
rosty Leżajskiego od sierpnia 2017
roku działka jest już własnością

Powiatu. Pozyskanie obiektu było
możliwe dzięki zamianie dokona-
nej między Powiatem a Skarbem
Państwa. Przedmiotami zamiany
była działka wraz z budynkiem
oraz teren na tyłach Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Le-
żajsku, gdzie znajdowały się gara-
że Starostwa Powiatowego. Do
sfinalizowania zamiany przyczyni-
ła się także deklaracja dyrektora
szkoły dotycząca budowy auli kon-
certowej, która ma powstać
w miejscu garaży. Po remoncie
dworek zostanie oddany na po-
trzeby przedszkola dla dzieci nie-
pełnosprawnych.

Pierwszy etap prac, czyli wyko-
nanie projektu adaptacji obiektu
został już zrealizowany ze środ-
ków własnych Powiatu. 22 lutego
2018 r. w wyniku przeprowadzo-
nego przetargu nieograniczonego
został również wyłoniony wyko-
nawca robót budowalnych.

NN
Uczniowie Szkoły Przysposobienia Kupieckiego

Dworek – stan na styczeń 2018
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Poprawi się stan bezpieczeń-
stwa na drogach powiatu niżań-
skiego i leżajskiego. 3 mln 220
tys. złotych przeznaczył rząd na
budowę ronda w Kopkach. To
efekt zabiegów posła Jerzego
Paula. O tej inwestycji oraz pro-
gramie rządowym zmierzającym
do rozwoju sieci komunikacyjnej
na Podkarpaciu mówił Minister
Infrastruktury Andrzej Adam-
czyk, który 5 lutego br. gościł
z roboczą wizytą w Leżajsku.

Szef resortu infrastruktury go-
ścił w Leżajsku na zaproszenie
posła Jerzego Paula. Tutaj spo-
tkał się z ponad stuosobowym
gremium samorządowców i sym-
patyków PiS z kilku powiatów
województwa podkarpackiego.

Jedną z najważniejszych infor-
macji, jakie minister przekazał
uczestnikom, to zapewnienie, że
skierował już do realizacji budo-
wę ronda w Kopkach.

Skrzyżowanie drogi krajowej
nr 77 z drogami wojewódzkimi
nr 861 i nr 863 w tej miejscowo-

ści to jedno z najbardziej niebez-
piecznych miejsc na drogowej
mapie naszego regionu. Przeci-
na je główna trasa z leżajszczy-
zny w kierunku Stalowej Woli.
Od wielu lat dochodzi tu do licz-
nych wypadków i kolizji. Staty-
styk nie poprawił ustawiony fo-

toradar, stąd budowa ronda sta-
ła się palącą koniecznością.

Zadanie umieszczono w Pro-
gramie Budowy Ciągów Pieszo-
Rowerowych, w Programie Re-
dukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych
oraz w Planie działań na sieci
drogowej na poz. 733.

Całkowity koszt budowy ron-
da w Kopkach zamknie się kwotą
3 mln 220 tys. zł. Inwestycja bę-
dzie realizowana w dwóch eta-
pach. W tym roku zleceniodaw-
ca wyłoni drogą przetargu wyko-
nawcę, który zaprojektuje obiekt,
a do końca przyszłego roku go
wybuduje.

Coraz bliższa realizacji jest tak-
że inna, równie potrzebna w cią-
gu drogi krajowej nr 77 inwesty-
cja, czyli rondo w Nowej Sarzy-
nie. Byłaby ona realizowana w ra-
mach tego samego programu co
rondo w Kopkach.

17 stycznia odbyło się uroczy-
ste poświęcenie nowego auta dla
ŚDS w Jelnej przez proboszcza
miejscowej parafii o. Sadoka Strą-
kowskiego. Pojazd został zakupio-

Macieja Szymańskiego, Starostę
Leżajskiego Marka Śliża, Wicesta-
rostę Leżajskiego Zdzisława Leś-
kę, Członka Zarządu Powiatu Lu-
cjana Czenczka, Burmistrza Le-
żajska Ireneusza Stefańskiego,
Wójta Gminy Kuryłówka Tade-
usza Halesiaka oraz przyjaciół
i dyrektorów zaprzyjaźnionych in-
stytucji.

W podzięce za tak hojny dar
przedstawiciele społeczności ŚDS
w Jelnej zaśpiewali dla przybyłych
gości kolędy. Podziękowania oraz
symboliczne statuetki wraz z upo-
minkami wszystkim sponsorom
wręczyli reprezentanci Zarządu
Rady Uczestników: Ewa Kazak
i Jan Materna.

ŚDS w Jelnej

Dzięki programowi „Wyrówny-
wanie różnic między regio-
nami” ogłoszonemu pod koniec
2016 r. przez Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych udało się
otrzymać dofinansowania
m.in. na zakup pojazdów do
przewozu osób niepełnospraw-
nych. Z terenu powiatu leżajskiego o dofinansowanie
ubiegały się: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Leżajsku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej oraz
Stowarzyszenie „Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej.

Od lewej: Poseł Jerzy Paul i Minister Infrastruktury Jerzy Adamczyk
Fot. E. Grochowska

Fot. Tadeusz Baran

ny ze środków pochodzących za-
równo z ww. programu, budżetu
Powiatu Leżajskiego, jak i wspar-
cia finansowego: Wojewody Pod-
karpackiego, Miasta Leżajska,

Gminy Kuryłówka oraz firmy Po-
lenergia Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna Sp. z o.o. Następnie dy-
rektor ŚDS w Jelnej Danuta Ku-
rzyp powitała zaproszonych gości:
Dyrektor Wydziału Polityki Spo-
łecznej Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie
Małgorzatę Dankowską, Dyrekto-
ra PFRON Oddziału w Rzeszowie

Nowy samochód
dla ŚDS w Jelnej
Nowy samochód
dla ŚDS w Jelnej
Nowy samochód
dla ŚDS w Jelnej
Nowy samochód
dla ŚDS w Jelnej

Wizyta ministra w LeżajskuWizyta ministra w Leżajsku

.
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27 stycznia, w 99 rocznicę podpisania przez Na-
czelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o or-
ganizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy
i opieki nad wychodźcami obchodzono Dzień Pra-
cownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Dla uczczenia tego wydarzenia, 24 stycznia w War-
szawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej zorganizowało okolicznościową konferencję,
podczas której uhonorowano urzędy, które uzyskały
najlepsze efekty działań aktywizujących. W tej gru-
pie znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku.

Wyróżnienie z rąk minister Elżbiety Rafalskiej oraz
Stanisława Szweda, sekretarza stanu w tymże resor-
cie odebrała dyrektor leżajskiej jednostki Agnieszka
Wyszyńska.

Z obszaru województwa podkarpackiego nagro-
dę otrzymały instytucje z Ustrzyk Dolnych, Luba-
czowa, Kolbuszowej oraz Stalowej Woli.

PUP w Leżajsku

Wzięły w niej udział znane blo-
gerki modowe, które odwiedzały
schroniska w swoich miastach,
a następnie opisywały te wizyty na
blogach, aby zachęcić innych do
adopcji schroniskowych pod-
opiecznych. Celem akcji było zna-
lezienie domów jak największej
liczbie zwierząt, ale główny nacisk
kładziono na to, aby adopcje były
świadome, czyli gruntownie prze-
myślanie, a nie podejmowane pod
wpływem emocji. Mimo zakończe-
nia akcji, hasło „Nie kupuj – adop-
tuj” weszło w społeczny obieg
i przyświeca dziś działaniom wielu
organizacji realizujących programy
adopcyjne.

Niby zdajemy sobie sprawę
z tego, czym jest świadoma decy-
zja o przyjęciu pod dach kudłate-
go domownika. Jednak w prakty-
ce okazuje się, że tak nie jest. Przy-
garniając zwierzę, przygarniamy
żywą istotę, za którą mamy być
odpowiedzialni, co oznacza, że
będziemy musieli wypracować so-
bie nowe nawyki i zmieni się całe
nasze życie. I nie chodzi tu tylko
o nakarmienie zwierzaka i zapew-
nienie mu dostępu do toalety, ale
także o zaspokojenie jego potrzeb
emocjonalnych, bo wbrew temu, co

zwykli sądzić niektórzy, zwierzęta
odczuwają smutek, kochają i tęsk-
nią podobnie jak ludzie. Spacer
z psem to nie tylko załatwienie jego
potrzeb fizjologicznych, ale także
psychicznych jak np. węszenie, tzw.
„znaczenie”, zabawa z innymi psa-
mi i ruch. Kotu należy stworzyć
warunki do tego, aby mógł swo-
bodnie poruszać się po mieszkaniu
i zadbać o drapak, aby miał gdzie
ostrzyć pazurki. O ile to wydaje się
jeszcze w miarę oczywiste, o tyle
w przypadku choroby zwierzęcia
już takie nie jest. Zwierzęta cho-
rują tak samo jak ludzie, ale są tacy,
dla których jest to sporym zasko-
czeniem i niechętnie składają wi-
zytę weterynarzowi. Na szczęście
takich przypadków jest coraz
mniej. I tu zbliżamy się do sedna
świadomej adopcji, którym jest
przede wszystkim uzmysłowienie
sobie, że ta żywa istota, którą bie-
rzemy do domu, może zachorować
i wówczas również mamy obowią-
zek się nią opiekować.

Przykładem świadomej adopcji
jest decyzja podjęta przez Ag-
nieszkę Czubak i jej męża, którzy
zdecydowali się przygarnąć z rze-
szowskiego Schroniska dla Zwie-

Powiatowy Urz¹d Pracy w Le¿ajsku z nagrod¹ ministra

Od lewej: sekretarz stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław
Szwed, Dyrektor PUP w Leżajsku Agnieszka
Wyszyńska oraz minister Elżbieta  Rafalska

Nie kupuj – adoptuj œwiadomie

Bunia, adoptowana suczka
państwa Czubaków

W listopadzie 2011 r.
wystartowała akcja Kar-
mimy Psiaki, która prze-
rodziła się w ogólno-
polską kampanię na rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom
i dała początek krakowskiej Fundacji Sarigato. W roku
2014, jednocześnie z III edycją kampanii, wystartowa-
ła nowa akcja pod hasłem „Nie kupuj – adoptuj”.

rząt „Kundelek” małą suczkę Bu-
nię.

 – Bunię adoptowaliśmy w listo-
padzie 2015 roku i miała wtedy rok.
Decyzję o adopcji rozważaliśmy bar-
dzo długo na prośbę syna. Miałam
z początku duże obiekcje co do
obecności zwierzaka w mieszkaniu,
gdyż czułam, że mimo zapewnień
syna cała odpowiedzialność za opie-
kę spadnie na mnie. Sama wizyta
w schronisku była bardzo emocjo-
nalnym przeżyciem. Ogrom zwierzę-
cego smutku i nieszczęścia łamał
serce, więc nie obyło się bez łez. Psia-
ków było mnóstwo i niemal wszyst-
kie te, które znajdowały się w koj-
cach, usilnie zwracały na siebie uwa-
gę szczekaniem. Jednak naszą uwa-
gę przykuła ona. Siedziała cichutko
przy ogrodzeniu i nawet nie zaszcze-
kała tak jak inne. Przyglądała się
nam ze smutkiem w oczku, bo ma
tylko to jedno. Wiedziałam, że to
będzie ona, że to właśnie jej musi-
my podarować dom. Mimo iż wie-
działam, że podjęłam dobrą decy-
zje, to miałam obawy co do tego,
jak sunia będzie się zachowywać
w mieszkaniu i czy się przystosuje.
Niesłusznie. Pomimo kilku drob-
nych wpadek, Bunia niemal od po-
czątku zachowywała czystość, alar-
mując za każdym razem, gdy usil-
nie wzywała ją natura. Od począt-
ku była psem bardzo lękliwym. Prze-
rażał ją nawet cień rzucany na chod-
niku, a przy gwałtowniejszym ruchu
reagowała strachem i szczekaniem.
Mieszkania, które stało się jej kró-
lestwem broniła, obszczekując każ-
dego, kto przekroczył próg i tak jej

zostało do dziś. W schronisku by-
łam poinstruowana, żeby przez naj-
bliższe dwa tygodnie wyprowadzać
ją tylko na smyczy, aby nie uciekła
i się przyzwyczaiła. Po trzech dniach
wyszłyśmy bez smyczy i nie musia-
łam jej pilnować – to ona pilnowa-
ła mnie. Nie ma dnia, żeby nie oka-
zywała wdzięczności. Bardzo potrze-
buje i domaga się bliskości oraz
uczuć. Sama okazuje je dwa razy
mocniej. Bez względu na to, czy nie
ma mnie kilka godzin, czy parę mi-
nut, cieszy się zawsze tak samo i za
każdym razem wita, jakby mnie co
najmniej rok nie widziała. Mimo iż
zwierzak w domu – tym bardziej po
przejściach, skrzywdzony przez los
– to duża odpowiedzialność wyma-
gająca zaangażowania opiekuna
w odzyskanie zaufania do człowie-
ka, mimo iż wszechobecna sierść nie
umila życia codziennego, mimo iż
każde swoje plany trzeba dostoso-
wywać do niej, to nigdy nie żałowa-
łam swojej decyzji. Radość i szczę-
ście, którym daje wyraz całym swo-
im ciałkiem, rekompensuje wszyst-
ko. Gdybym miała możliwość bez
wahania adoptowałabym kolejnego
zwierzaka, bo wiem, że w nagrodę
dostanę bezwarunkową miłość
i oddanie.

NN
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Podczas spotkań w Zespole
Szkół Licealnych i Zespole Szkół
Technicznych, a także w Muzeum
Ziemi Leżajskiej prof. Krysiak wy-
głosił wykłady, w których porów-
nał pierwotną koncepcję wspólnoty
europejskiej Roberta Schumana
z obecnym kształtem Unii Europej-
skiej. Profesor przedstawił „Dekla-
rację Schumana 2017”, jej postu-
laty i odezwę do obywateli Europy
oraz przybliżył uczestnikom sylwet-
kę europejskiego męża stanu, dwu-
krotnego francuskiego premiera
Roberta Schumana.

9 maja 1950 roku Robert Schu-
man, jako francuski minister
spraw zagranicznych wygłosił kon-
cepcję przekształcenia stosunków
gospodarczych w Europie tak, by
na trwałe przyczyniły się do utrzy-
mania pokoju na kontynencie.
Niespełna siedem lat później na
fundamentach Wspólnoty Węgla
i Stali 25 marca 1957 r. w Rzymie
powstała Europejska Wspólnota
Gospodarcza, mająca raz na za-
wsze położyć kres hegemonii sil-
niejszych państw. W myśl idei
zjednoczona Europa opierała się
na wartościach chrześcijańskich, a
jakiekolwiek próby ograniczenia
obecności kościołów i chrześcijan
w sferze publicznej miały być
uznane za antyeuropejskie, pro-
wadzące do rodzenia się przemo-
cy i fanatyzmu. Dbanie o wolność,
patriotyzm, różnorodność oraz
solidarność miały leżeć w obo-
wiązkach każdego Europejczyka.
Wszelkie próby narzucania kultu-
rowego i biurokratycznego dykta-
tu uznane były za sprzeczne z eu-
ropejskimi wartościami, zaś miłość
do ojczyny jej tradycji i historii za-
przeczeniem kosmopolityzmu
i nacjonalizmu. Europa Schuma-
na była i miała pozostać różnorod-
na. – Schuman chciał, by narody
były solidarne z dotkniętymi nie-
szczęściem, biedniejszymi sąsiada-
mi, a ich dobro równie ważne, gdyż
dyktat silnych i zamożniejszych
państw uderza w fundament projek-

tu zjednoczeniowego. Oznacza
śmierć wspólnoty i powrót do zło-
wieszczej ery egoizmów – mówił
prof. Krysiak.

Według Instytutu Myśli Schu-
mana obecne kryzysy i podziały
w Europie wynikają z porzucenia
wizji Ojców Założycieli wspólno-
ty. Artykułowana przez Schuma-
na myśl z roku na rok ulega stop-

Europo, wracaj do korzeni
8 stycznia do Leżajska, na
zaproszenie Starosty Le-
żajskiego Marka Śliża
przyjechał prof. dr hab.
Zbigniew Krysiak, ekspert
ekonomiczny w kancelarii
Prezydenta RP, doradca
w Ministerstwie Finansów
i prezes Instytutu Myśli
Schumana.

Deklaracja 2017 nawołuje do
ponownego oparcia Europy na
chrześcijańskim systemie wartości,
który jest „jedynym spoiwem” mo-
gącym na trwałe połączyć wszyst-
kie narody. Państwo nie może
uznawać, bez krzywdy i szkody wy-
rządzonej sobie, niezwykłej skutecz-
ności natchnienia religijnego
w praktykowaniu cnót obywatel-

Konsekwencją współzależności pomiędzy
narodami jest to, że nie da się pozostać obojętnym
wobec szczęścia i nieszczęścia wielu ludzi.
Myślący Europejczyk nie może się cieszyć lub być
złośliwym w obliczu nieszczęścia bliźniego swego
i wszyscy powinniśmy jednoczyć się na dobre i
złe, znosząc wspólny los i niosąc solidarnie
wspólne ciężary. – Robert Schuman

Moja idea nie polega na tym, aby
połączyć kraje w celu stworzenia
superpaństwa. (…)
Ich różnorodność jest dobrą rzeczą
i nie ma sensu aby je usuwać
lub dokonywać zrównywania
lub unifikacji. – Robert Schuman

jańskiej kulturze, to zastąpi ją
inna, obca Europie, która sprze-
ciwia się najwyższej wartości, jaką
jest wolność. Jedynym gwarantem
bezpieczeństwa jest patriotyzm,
a więc miłość do ojczyzny, jej ję-
zyka, kultury tradycji i historii.
Dlatego członkowie Instytutu
Myśli Schumana postulują o stwo-
rzenie silnego prawa, które będzie
niwelowało dominację ponadna-
rodowych korporacji oraz powo-
łanie instytucji o charakterze słu-
żebnym. Fundusze wspólnotowe
powinny jedynie zmniejszać nie-
równości infrastrukturalne po-
szczególnych krajów. – Musimy
zadbać o przyszłość naszą i naszych
dzieci w wolnej i przyjaznej człowie-
kowi Europie, w której zarówno
prawo do życia, jak i przestrzeń dla
praw i wolności człowieka będą nie-
podważalnie gwarantowane i ogra-
niczane wyłącznie przez względy bez-
pieczeństwa wewnętrznego i ze-
wnętrznego. – namawiał prof. Kry-
siak.

KB

niowej destrukcji, której owocem
są: ideologiczny sekularyzm, oli-
garchizacja i antysolidarnościowy
dyktat silniejszych państw nad
słabszymi. Deklaracja ta ma za
zadanie przypomnieć głos Ojców
Założycieli i wezwać wszystkie
państwa do powrotu do korzeni,
a także zjednoczyć społeczeństwa
przeciwko „rosnącej autodestruk-
cji”. – Stale obserwujemy szereg ne-
gatywnych procesów narastającej
niechęci obywateli państw europej-
skich do kursu, jaki obecnie przyj-
muje Bruksela wraz z towarzyszącą
jej biurokracją. Jednym z niepodwa-
żalnych dowodów jest Brexit, który
powinien być ostatecznym sygnałem
alarmowym dla obranego przez nas
kierunku – dodał prof. Krysiak

skich, w tak koniecznej obronie
przeciw siłom rozkładu społeczne-
go(…) – mówił Schuman. Dekla-
racja przekonuje, że jeśli ponow-
nie nie oprzemy się na chrześci-

Fot. KB i MZL
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Od ponad dekady w wielu pol-
skich miastach odbywają się uroczy-
stości pielęgnujące pamięć o tych,
którzy stracili życie w wyniku nazi-
stowskiej zagłady. Na Podkarpaciu,
tegoroczne obchody Międzynaro-
dowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu odbywające się pod pa-
tronatem Marszałka Województwa
Podkarpackiego Władysława Orty-
la trwały od 22 do 28 stycznia.

W Leżajsku, ze względu na jego
dawną wielokulturowość, którą

Zapamiêtajcie i zapiszcie…

tworzyła również społeczność
żydowska, obchody miały szcze-
gólny charakter. 24 stycznia po raz
kolejny przybyła z Izraela wraz ze
swoim synem Michaelem Lucia
Retman, przedwojenna mieszkan-
ka miasta ocalona z Holokaustu
przez rodzinę Pomorskich z Lu-
baczowa. Podczas spotkania, któ-
re odbyło się w Muzeum Ziemi
Leżajskiej został zaprezentowany
także fragment filmu, który z ini-
cjatywy muzeum nagrano podczas

Już kolejny raz wolontariusze
Zespołu Szkól Technicznych w Le-
żajsku zawitali u podopiecznych
Sióstr Kanoniczek ze świąteczną
wizytą.Wspólne kolędowanie
przeplatane było ciekawymi opo-
wiadaniami pensjonariuszek na
temat tradycji świętowania Boże-
go Narodzenia w ich domach.

Młodzież miała okazję również
usłyszeć kolędy i pastorałki, które
obecnie nie są już wykonywane ani
w kościołach, ani śpiewane w do-
mach. Uświadomiło to nam wszyst-
kimi, jak ogromnie ważne jest kul-

tywowanie tradycji i że to od nas
zależy, czy następne pokolenia
będą mogły czerpać z tego skarb-
ca rodzimej kultury. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się odczyta-
ne przez młodzież fragmenty
„Chłopów” Rejmonta, ilustrujące
czas przygotowań i obchodów Bo-
żego Narodzenia oraz autentycz-
na historia, która wydarzyła się
w okresie komunistycznym w ma-
łym miasteczku na Węgrzech, gdzie
dziesięcioletnia Angelika wraz
z koleżankami dała świadectwo
swojej głębokiej wiary, przeciwsta-

wiając się ateistycznej ideologii
wpajanej przez nauczycielkę.

Jak zawsze, tak i tym razem pa-
nie recytowały zachowane w pa-
mięci z czasów dzieciństwa wier-
sze, które swoją długością wzbu-
dzały wśród młodzieży podziw.
Okazało się, iż jedna z mieszka-
nek Domu Sióstr, pani Francisz-
ka Szymańczyk to lokalna poetka,
która ma w swoim twórczym do-
robku wiele pięknych wierszy.

Młodzież na koniec spotkania
obdarowała pensjonariuszki świą-
tecznymi wypiekami, które przy-

Wolontariusze ZST z kolędą u Sióstr Kanoniczek
Okres Bożego Narodzenia,
to czas kiedy obdarowuje-
my się prezentami, spra-
wiamy radość bliskim oso-
bom, a przede wszystkim
pamiętamy o tych, którzy
w tych dniach najbardziej
potrzebują naszej blisko-
ści, wsparcia i ciepła.

gotowali uczniowie klas gastrono-
micznych pod opieką pani Hanny
Janiszewskiej-Celej i Anny Zając.
Każdy zaś z wolontariuszy w ra-
mach podziękowania i na pamiąt-
kę wspólnie spędzonego czasu
otrzymał drobny upominek – pięk-
ny medalik z wizerunkiem Ducha
Świętego i Świętej Rodziny.

Odwiedziny wolontariuszy
u Sióstr to zawsze dla młodych lu-
dzi wspaniała lekcja wrażliwości,
życzliwości, szacunku i otwartości
na potrzeby drugiego człowieka,
zwłaszcza człowieka starszego.
Spotkania te powodują, że niesie-
nie pomocy innym, staje się dla
nich źródłem osobistego rozwoju.
Pokazują też, jak można spędzać
czas wolny, działając dla dobra
drugiego człowieka. Wizytę przy-
gotowały Dorota Dąbek i Małgo-
rzata Jakubowska, opiekunki
Szkolnego Koła Wolontariatu.

Małgorzata Jakubowska

Lucia Retman ocalona z Holokaustu
przez polską rodzinę z Lubaczowa

Fot: NN i Jakub Magiera

W listopadzie 2005 r. zgromadzenie ogólne ONZ w celu
uczczenia pamięci pomordowanych ofiar głównie pocho-
dzenia żydowskiego podjęło decyzję o ustanowieniu
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu,
a na datę jego obchodów wyznaczono rocznicę wyzwole-
nia obozu Auschwitz-Birkenau.

listopadowej wizyty Luci w Leżaj-
sku. Ponadto Lucia opowiedziała
ponownie o okolicznościach,
w jakich ocalała z zagłady i wyra-
ziła wdzięczność wobec rodziny,
która uratowała jej życie.

Wśród zaproszonych na uro-
czystość gości znaleźli się także:
przedstawiciel Żydowskiej Gminy

Wyznaniowej w Warszawie Jan
Gebert, Henryk Wujec wraz
z małżonką, specjalista z Ośrod-
ka Brama Grodzka Teatr NN
w Lublinie Emil Majuk, doktorant-
ka Instytutu Etnologii i Antropo-
logii Uniwersytetu Warszawskiego
Magdalena Zatorska, członkowie
Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej na
czele z przewodniczącym Antonim
Bereziewiczem, Dyrektor Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
Beata Wójtowicz, radny Rady Po-
wiatu Leżajskiego Zdzisław Zawil-
ski, dr Dariusz Półćwiartek, mło-
dzież z Zespołu Szkół Licealnych
w Leżajsku oraz mieszkańcy po-
wiatu leżajskiego. Na spotkaniu nie
zabrakło akcentu artystycznego
w postaci występu Jacka Piecha,
młodego wokalisty zdobywającego
wokalne szlify pod okiem Haliny
Mryc-Nogi, która również wzięła
udział w wydarzeniu.

Istotnym punktem w programie
obchodów była prelekcja Emila
Majuka pt. „Szlakiem Elimelecha.
Śladami leżajskich Żydów”, w któ-
rej zaprezentowana została pro-
pozycja szlaku turystycznego, ma-
jącego niebawem powstać w Le-
żajsku. Podczas spotkania ogło-
szono również wyniki konkursu
dla dzieci i młodzieży, nawiązują-
cego do tematyki Holokaustu.
Nagrody zwycięzcom wręczyli Sta-
rosta Leżajski oraz Burmistrz Le-
żajska.

NN
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Kacper Burda: Jak zaczęła się Twoja
przygoda z kolarstwem?

Malwina Mul: Kiedyś zoba-
czyłam jadących kolarzy i pomy-
ślałam sobie, że fajnie byłoby być
tam, wśród nich. Jeździć tak jak
oni. Walczyć ze swoimi słabościa-
mi i w pewnym sensie poczuć się
wolną. Dlatego postanowiłam
zapisać się do kolarskiego Klu-
bu Sportowego pana Stanisława
Zygmunta, który wcześniej wy-
patrzył mnie na biegach przeła-
jowych. Początki wcale nie były
proste. Okazało się, że sukces
zależy przede wszystkim od cięż-
kiej, wielogodzinnej pracy. Jed-
nak nie zniechęciłam się, prze-
ciwnie – poczułam, że w jakiś
sposób mnie to wciąga.

Czym dla ciebie jest kolarstwo?
Pasją. Wydaje mi się, że śmia-

ło mogę powiedzieć, że w pew-
nym sensie to moje drugie życie.
Kocham tę dziedzinę sportu i nie
zamieniłabym jej na nic innego.

A jak udaje ci się połączyć treningi
z obowiązkami szkolnymi?
Czy nauczyciele nie mają ci za złe,
że sporą część czasu poświęcasz
właśnie im?

Wręcz odwrotnie. Są dumni
i cieszą się, że jeździmy, że mo-
żemy rozwijać swoje pasję, bo ra-
zem ze mną trenują jeszcze inni
koledzy. W ciągu tygodnia ćwiczę
cztery razy. Zaraz po skończo-
nych lekcjach przebieram się

Malwina Mul
talentem roku 2017
w plebiscycie „Nowin”
12 stycznia 2018 r. w rze-
szowskim Hotelu Prezydenckim
odbył się Wielki Bal Spor-
towca, podczas którego wrę-
czono nagrody zwycięzcom 58.
Plebiscytu Sportowego Nowin.
Wśród nagrodzonych znalazła
się Malwina Mul, Mistrzyni
Polski w kolarstwie, uczen-
nica klasy siódmej Szkoły Pod-
stawowej w Woli Zarczyckiej,
uhonorowana tytułem Talent
Roku 2017. O tym, czym jest
kolarstwo i jak znalazła się
na szczycie, młoda czempion-
ka zdradza podczas rozmowy
z „Kurierem”.

w strój kolarski i szybko biegnę
na trening, a prace domowe od-
rabiam dopiero po nim. Nie jest
łatwo to wszystko pogodzić, ale
jakoś daję radę, zwłaszcza że mój
trener jest osobą bardzo wyma-
gającą, czasem surową, ale tylko
dlatego, że niezwykle mu na nas
zależy. Nawet przy minusowej
temperaturze nie ma zmiłuj, ale
nie grymasimy tylko robimy to co
trzeba. W końcu nam również
zależy. Pan Zygmunt jest bardzo
opiekuńczy. Martwi się o nas,
żeby nic nam się nie stało, żeby-
śmy byli w dobrej formie. Myślę,
że jako trener sprawdza się zna-
komicie i cieszę się, że mogę być
częścią jego drużyny.

Gdzie zazwyczaj trenujecie?
Różnie. Dość często jeździmy

po ciężkim terenie, jakim jest las,
ale również nie omijamy szos.
Chyba nie ma drogi w naszym
powiecie, po której byśmy nie je-
chali.

Czyli zjechaliście nasz powiat
wzdłuż i wszerz?

Można tak powiedzieć.

Jak się czujesz jako Mistrzyni Polski?
Szczerze? Ciągle jest to dla

mnie niewiarygodne. Z począt-
ku byłam w szoku. Proszę mi
uwierzyć, ale po wygranej w ogó-
le nie dociera co się stało. Do-
piero po dwóch dniach człowiek
uzmysławia sobie, że wygrał, że
zdobył złoto, że jest mistrzem
lub mistrzynią Polski. To nieby-
wała radość, ale również odpo-
wiedzialność, bo zaraz są na-
stępne zawody, w których to, co
było przestaje mieć znaczenie.
Trzeba znów stanąć do wyścigu
i na nowo budować swoją pozy-
cję.

Niedawno, podczas 58. Plebiscytu Spor-
towego Nowin zostałaś Talentem Roku
2O17, w dziedzinie kolarstwa. Co czu-
łaś, co myślałaś otrzymując tę nagrodę?

Dnia, w którym odbyła się gala
finałowa nie zapomnę do końca
życia. Było to wydarzenie o dużym
znaczeniu i wielka, wielka niespo-
dzianka. Otrzymując zaproszenie
na galę, miałam nadzieję, że znaj-
dę się w pierwszej trójce, nato-
miast nie myślałam, że będzie to
pierwsze miejsce. Było to ogrom-
ne przeżycie i zaskoczenie. Uczu-
cie nie do opisania.

Wiążesz przyszłość z tą dyscypliną
sportową?

Mam takie marzenie, aby zo-
stać zawodowym kolarzem, by
móc spróbować swoich sił na Mi-
strzostwach Świata i Igrzyskach
Olimpijskich. Chciałabym, aby to
się kiedyś ziściło.

Marzenia się spełniają, trzeba tylko
o nich śnić. Będziemy mocno trzymać
kciuki. Dziękuje za rozmowę.

Również dziękuję.
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Zespół
Szkół

Licealnych
im. Bolesława

Chrobrego
w Leżajsku

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Swoją obecnością zaszczycili
nas: Starosta Leżajski Marek
Śliż, Wicestarosta Zdzisław Leś-
ko, Członek Zarządu Powiatu
Lucjan Czenczek, Przewodni-
czący Rady Rodziców Ireneusz
Sudoł, Dyrekcja Szkoły: Zbi-

Modernizacja kuchni i jej zaple-
cza (magazyn i toaleta) polegała
m.in. na wymianie wszystkich in-
stalacji: wodnej, kanalizacyjnej,
gazowej, elektrycznej oraz wyło-
żeniu ścian i podłóg nowymi płyt-
kami.

Kuchnię wraz z zapleczem wy-
posażono w nowoczesny sprzęt
spełniający wymagania nawet naj-
bardziej wybrednych użytkowni-
ków. Do pomieszczenia kuchen-
nego zakupione zostało nowe,
kompletne wyposażenie: kuchen-
ki i taborety gazowe, piec konwek-
cyjno-parowy, zmywarka do na-
czyń, obieraczka do ziemniaków,
chłodziarko-zamrażarka, okapy,
regały, szafki, zlewozmywaki.

Także jadalnia otrzymała nowy
wygląd. Została powiększona

STUDNIÓWKA W CHROBRYM

Uroczystość rozpoczęła się
o godzinie 18.00 w hali sportowej,
która w ten wieczór zamieniła się
w salę balową. Uczniowie podzię-
kowali zgromadzonym gościom,
dyrekcji i wychowawcom za stwo-
rzenie dobrych warunków do na-
uki i przekazaną wiedzę. Maturzy-
ści skierowali również wyrazy
wdzięczności do swoich rodziców
oraz organizatorów imprezy.

Powodzenia na maturze oraz
realizacji życiowych planów i ma-
rzeń, jak również udanej zabawy
podczas balu przekazali młodzie-
ży: Starosta Leżajski oraz Prze-

wodniczący Rady Rodziców. Do
życzeń dołączył się dyrektor szkoły
Zbigniew Trębacz, który oficjalnie
rozpoczął bal zapraszając wszyst-
kich uczniów do poloneza.

Zabawa trwała nieprzerwanie
do białego rana, a liczne zdjęcia
wraz z nakręconym materiałem
filmowym będą zawsze przypomi-
nać nam o tej niezwykłej nocy.
Niech ten wieczór pozostanie
w naszych sercach, a zbliżające się
egzaminy przebiegną równie
sprawnie, przynosząc nam wszyst-
kim radość i satysfakcję.

AM i KR

o kilkanaście metrów kwadrato-
wych, a od korytarza oddziela ją
nowoczesna szklana ścianka. Wy-
konano nową posadzkę, sufity
podwieszane, odświeżono ściany,
zasłony i szafki. Zakupiono także
nowe, gustowne stoliki i krzesła.

Całość jest bardzo estetyczna,
pomieszczenia doświetlone, a ko-
lorystyka ścian i posadzek utrzy-
mana w spokojnym, ciepłym kli-
macie.

Zakup wyposażenia i prace re-
montowe zostały sfinansowane ze
środków ZSL oraz Powiatu Leżaj-

skiego. Korzystając z okazji, dy-
rekcja oraz społeczność szkoły
pragną podziękować Staroście
Leżajskiemu Markowi Śliżowi,
Wicestaroście Zdzisławowi Leśce
oraz Członkowi Zarządu Powia-

Kuchnia i sto³ówka ZSL po remoncie
Z początkiem roku 2018 do-
biegły końca prawie dwu-
miesięczne prace moderni-
zacyjne w kuchni i stołów-
ce szkolnej Zespołu Szkół
Licealnych w Leżajsku.

tu Lucjanowi Czenczkowi za po-
moc i udzielone wsparcie finanso-
we. Mamy nadzieję, że w nowej
stołówce posiłki będą smakowały
jeszcze lepiej.

Stanisław Majcher

27 stycznia 2018 r.,
zgodnie z wielolet-
nią tradycją, na 100
dni przed maturą
w Zespole Szkół Li-
cealnych im. Bole-
sława Chrobrego w Le-
żajsku odbył się Bal
Studniówkowy.

gniew Trębacz, Dymitr Malec
i Waldemar Tłuczek, wychowaw-
cy, nauczyciele oraz licznie zgro-
madzeni rodzice. W balu wzięli
udział uczniowie dwunastu klas
maturalnych wraz z osobami to-
warzyszącymi.

Fot. Grzegorz Bożek
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się: Starosta Leżajski Marek
Śliż, Burmistrz Leżajska Ireneusz
Stefański, Naczelnik Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych
Alina Cebulak, Członek Zarządu
Powiatu Lucjan Czenczek, Eko-
nom Klasztoru OO. Bernardynów
o. Samuel, Dyrekcja ZST.

Program koncertu został podzie-
lony na dwie części. W pierwszej,
kapela „Ziemi Leżajskiej” wykona-
ła popularne utwory folklorystycz-
ne we współczesnych aranżacjach
Tomasza Kyci. Do wybranych pio-
senek zostały przygotowane spe-
cjalne układy choreograficzne. Ich
autorami byli: Paulina Szpilka
(choreograf zespołu) oraz sami
tancerze. Tomasz Kycia zaprezen-
tował publiczności nagraną przez
kapelę płytę „Folkowo”, która jest
„realizacją pomysłu przeniesienia
dawnych folklorystycznych utwo-
rów, znanych od wielu lat w róż-
nych regionach Polski, do czasów
współczesnych” (cytat jest frag-
mentem opisu umieszczonego na
płycie). Płytę można było nabyć
podczas przerwy w koncercie.
Wtedy też uczniowie klas żywienia
i usług gastronomicznych często-
wali publiczność słodkimi wypieka-
mi. Drugą część koncertu otworzył
polonez w wykonaniu tancerzy
„Ziemi Leżajskiej”. Oprócz nasze-
go narodowego tańca, grupy ta-
neczne zaprezentowały tańce prze-
worskie, polkę warszawską, tańce
rzeszowskie (w choreografii Rafa-

ła Dyrdy i Pauliny Szpilki). Uzu-
pełnieniem tej części koncertu było
wspólne kolędowanie z kapelą.

Podziękowania od Dyrektor
ZST Haliny Samko dla występu-
jącej młodzieży, jej opiekunów
oraz organizatorów zakończyły
ten niezwykle udany koncert.
A o tym, że koncert był udany,
świadczy chociażby fakt, iż widow-
nia Fraciszkańskiego Ośrodka Kul-
tury nie mogła pomieścić wszyst-
kich chętnych do obejrzenia i wy-
słuchania przygotowanego przez
„Ziemię Leżajską” programu.

Kolejny koncert już za rok.
ZST

Od kilkunastu lat ZST bierze
udział w ogólnopolskiej akcji
„Góra Grosza”. Podczas tej
edycji udało się zebrać prawie
30 kg drobnych monet, które
Samorząd Uczniowski (organi-
zator zbiórki) przekazał Towa-
rzystwu „Nasz Dom”. Zebrane
w całym kraju grosze stanowią
realną pomoc dla tysiąca dzie-
ci, które z różnych przyczyn
zmuszone są wychowywać się
poza własnym domem. Uzyska-
ne fundusze pozwalają również
wdrożyć programy umożliwia-
jące dzieciom powrót do do-
mów lub stworzyć miejsca, któ-
re w miarę swoich możliwości,
są zbliżone do domu rodzinne-
go.

 ZST

Radoœæ z pomagania,

czyli „Góra Grosza” w ZST

Fot. D. Materna

Już po raz siódmy, działa-
jący przy Zespole Szkół
Technicznych, Zespół Pie-
śni i Tańca „Ziemia Leżaj-
ska” zaprezentował miesz-
kańcom Leżajska i okolic
Koncert Noworoczny, który
odbył się 28 stycznia we
Franciszkańskim Ośrodku
Kultury.

Koncert Noworoczny Zespołu
Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”

Koncert Noworoczny Zespołu
Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”



13

OŚWIATA – z życia szkół

KURIER POWIATOWY � 2/2018 (160)

Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Była to długo wyczekiwana
chwila, która pozwoliła zapomnieć
o stresie związanym z egzaminem
maturalnym. Zgodnie z tradycją
szkoły uroczyste rozpoczęcie za-
bawy miało miejsce o godzinie
19:00. Ula i Karol mieli zaszczyt
powitać wszystkich zgromadzo-
nych gości. Następnie dyrektor
szkoły wygłosiła przemówienie
i oficjalnie rozpoczęła studniów-
kę. By tradycji stało się zadość,
uczniowie klasy trzeciej z Zespo-
łu Szkół im. I. Łukasiewicza zatań-
czyli wspólnie poloneza. Nadeszła
chwila na kolację i inne przepysz-
ne dania. W końcu wszyscy mogli
oddać się szalonej zabawie. Na
parkiecie pojawiły się wszystkie
pary, a sala mieniła się od kolo-
rów pięknych sukien i eleganckich
garniturów maturzystów. Była to
niezwykła i niezapomniana noc,
ponieważ odbyła się w historycz-
nym miejscu i czasie – pałacu
w Sieniawie oraz roku setnej rocz-
nicy odzyskania niepodległości.

Pałac Sieniawa swoje powstanie
i rozwój zawdzięcza dwóm wiel-
kim rodom magnackim wpisanym
na stałe w dzieje naszego kraju –
Sieniawskich i Czartoryskich.
Dzieje istniejącego do dziś pała-
cu łączą się bezpośrednio z posta-
cią syna założyciela miasta, czyli
Adamem Mikołajem Sieniaw-
skim. W pierwszej połowie XVIII

Poloneza czas zacząć…
Studniówka maturzystów z Nowej Sarzyny w Sieniawskim Pałacu

wieku stworzono w Sieniawie
kompleks pałacowo-parkowy. Do
tego miasta przyjeżdżali ludzie
kultury i sztuki. Częstymi gośćmi
byli tu Julian Ursyn Niemcewicz
i Juliusz Kossak (namalował słyn-
ny obraz „Pałac w Sieniawie”).
Obecnie ten obiekt jest wysokiej
klasy unikatowym kompleksem
restauracyjno-hotelowym, czyli
miejscem spotkań, konferencji
i imprez o charakterze kultural-
nym, jakim była Studniówka 2018
dla młodzieży z Zespołu Szkół
w Nowej Sarzynie. Szczególne po-
dziękowania należą się rodzicom
za przygotowanie tego niepowta-
rzalnego i historycznego wydarze-
nia.

Bal studniówkowy w Sieniawie,
jak i całe trzy lata nauki w nowo-
sarzyńskim liceum, pozostaną na
długo w pamięci każdego ucznia
tej klasy. Będą wspominane cie-
pło i z sentymentem po wielu la-
tach od ukończenia szkoły i zda-
nia matury.

ZSNS

27 stycznia 2018 roku był
ważną datą dla uczniów no-
wosarzyńskiego liceum. Po
trzech latach zmagań
z trudną nauką, tegorocz-
ni uczniowie klasy trze-
ciej, mieli okazję do za-
bawy na studniówkowym balu
w przepięknym pałacu w Sie-
niawie.
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W tym roku swoje wiersze na-
desłało aż 301 poetów z różnych
regionów Polski oraz z Litwy,
Włoch, Kazachstanu, Niemiec,
Francji, Hiszpanii, Rosji, Łotwy,
Estonii, Słowacji, Islandii, Portu-
galii i Białorusi. Oficjalne ogłosze-
nie wyników miało miejsce pod-
czas uroczystej gali zorganizowa-
nej w sali kameralnej Ośrodka
Kultury w Nowej Sarzynie. Spo-
tkanie wzbogaciły muzyczne wy-
stępy lokalnych zespołów folklo-
rystycznych i instrumentalno-wo-
kalnych na czele z „Majdaniarza-
mi” Romana Kostyry oraz „Sarzy-
niokami”.

Nadesłane wiersze oceniało jury
w składzie: przewodniczący Kazi-
mierz Linda, Roman Kostyra,
Hubert Kołtun, Anna Głuszek-
Cebula i Jadwiga Zapart. Wer-
dykt, ze względu na dużą liczbę
uczestników był nie lada wyzwa-
niem. Ostatecznie jurorzy wska-
zali laureatów trzech nagród głów-
nych, siedmiu wyróżnień, w tym
honorowych i czterech nagród
specjalnych. W pierwszej kolejno-
ści zaprezentowani zostali laure-
aci wyróżnień honorowych, wśród
których znaleźli się: Beata Sudoł-
Kochan ze Stalowej Woli, Kata-
rzyna Dąbek i Tadeusz Matyka
z Jeżowego, Marcin Michańczyk
z Grabownicy Starzeńskiej, Jolan-
ta Mach z Ożanny, Ewelina Łopu-
szańska z Rzeszowa i Julia Walaw-
ska z Nowej Sarzyny. W gronie
wyróżnionych znaleźli się: Iwona
Szetela i Katarzyna Błaszczuk
z Rzeszowa, Jolanta Michna
z Łańcuta, Anna Buchalska z Kut-
na, Andrzej Ziobrowski z Nowej
Huty, Renata Giża z Rakszawy
i Janusz Pyziński z Podgrodzia.
Nagrody specjalne otrzymali: Ja-
cek Dąbek z Jeżowego, Jan Fi-
miarz z Wierzawic i Grażyna Sor-
dyl z Krzemienicy. Natomiast na-
grodę specjalną Stowarzyszenia
Literackiego „Witryna” w Stalo-
wej Woli dla najmłodszego uczest-
nika otrzymał Krzysztof Dziki

z Koniaczowa. Zwycięzcami kon-
kursu okazali się Agnieszka Bu-
licz ze Stalowej Woli, która zdo-
była III miejsce, miejsce II otrzy-
mała Agata Linek, również ze Sta-
lowej Woli, a główna nagroda po-
wędrowała do Józefa Cupaka
z Wary. Nagrodę dla najlepszego

„Wrzeciono”
zakręciło się po raz
dwudziesty czwarty

28 stycznia 2018 roku odbyły się Międzynarodowe Spo-
tkania Poetów WRZECIONO 2018. Była to już dwudziesta
czwarta edycja, od lat cieszącej się dużym zaintere-
sowaniem imprezy.

W Bazylice Grobu Świętego
zwierzchnik Kościoła spotkał się
z Patriarchą Ekumenicznym Kon-
stantynopola Bartłomiejem I, od-
prawił nabożeństwo w Wieczerni-
ku oraz odwiedził święte miejsca
Żydów i muzułmanów.

Ojciec Święty był również go-
ściem prezydenta Izraela Szimo-
na Peresa, z którym wziął udział
w uroczystym spotkaniu z ocalo-
nymi z Holokaustu w Instytucie
Yad Vashem, a w towarzystwie
Premiera Benjamina Netanjahu
odwiedził Wzgórze Herzla.

Ekspozycja przygotowana zo-
stała przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Izraela i wypoży-
czona dzięki uprzejmości Dyrek-
tora Departamentu Kultury Am-
basady Izraela w Warszawie Ma-
teusza Pigonia.
Wystawę w Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej będzie można oglądać do
18 marca 2018 r.

MZL

Wystawa z wizyty papie¿a

Franciszka w Jerozolimie
Muzeum Ziemi Leżajskiej

zaprasza na wystawę dokumentującą
wizytę papieża Franciszka w Jerozolimie

autora utworu lirycznego i utwo-
ru w konwencji satyrycznej, ufun-
dowaną przez senator Janinę Sa-
gatowską otrzymali: Jacek Dąbek
z Jeżowego oraz Julia Walawska
z Nowej Sarzyny

Sponsorami imprezy byli: Sta-
rosta Leżajski, Burmistrz Miasta

i Gminy Nowa Sarzyna, Hortino,
Nadsański Bank Spółdzielczy, Bi-
blioteka w Nowej Sarzynie oraz
Ośrodek Kultury w Nowej Sarzy-
nie. Honorowy tytuły starostów
spotkania przypadły Danucie Te-
terczyk i Stanisławowi Misiakowi.

KB
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Powiatowy Regał Książkowy poleca

Po trylogii kryminalnej z prokuratorem
Szackim w roli głównej i thrillerze „Bez-
cenny” Zygmunt Miłoszewski zamilkł na
cztery lata. Niespokojne to były lata, bo
co i rusz nękały pisarza rozpaczliwe proś-
by czytelników o powrót Szackiego. Mi-
łoszewski okazał się nieugięty i oznajmił,
że w konwencji kryminałów nie ma już
literacko nic do powiedzenia i zajmie się

pisaniem powieści obyczajowych. Jak powiedział, tak zrobił. W ubie-
głym roku na księgarnianych półkach pojawiła się wreszcie pierwsza
z nich. Sam autor określił ją mianem komedii ironiczno-romantycz-
nej. Jak zawsze – bo taki nosi tytuł – to dość nietypowa historia pary,
która świętuje pięćdziesiątą rocznicę… pierwszego razu, po czym budzi
się pięćdziesiąt lat wcześniej. Ludwik i Grażyna nie budzą się jednak
w tej samej Polsce, którą pamiętają. Owszem, są lata sześćdziesiąte
i Polska również pozostaje w „bratnim” uścisku z innym państwem,
tyle że nie jest to ZSRR a… Francja. Szare blokowiska z wielkiej płyty
zostały zastąpione przez apartamentowce, co prawda też szare, ale
wybudowane bardziej w duchu modernistycznym niż socjalistycznym.

Tworząc swoją powieść Miłoszewski wykorzystał pomysł stary jak
świat, bowiem punktem wyjścia dla całej fabuły uczynił pytanie: „Co
by było gdyby…?” A że „gdybanie” jest jedną z naszych cech narodo-
wych i specjalizujemy się w nim bardziej niż inne narody, to Miło-
szewskiemu powieść wyszła całkiem przyzwoita. Najmocniejszą jej

stroną są realia społeczne. Zresztą Miłoszewski jest w ogóle mistrzem
kreowania tła społecznego, co udowodnił przede wszystkim Gniewem,
ostatnią częścią trylogii o prokuratorze Szackim. Portret społeczeń-
stwa przyzwalającego na przemoc wobec kobiet został oddany w po-
wieści przerażająco doskonale i zapewne na długo został w pamięci
niejednego czytelnika. Podobnie jest w Jak zawsze. Im bardziej zagłę-
biamy się w lekturę, tym bardziej staje się jasne, że wątek romansowy
jest tu tylko pretekstem do analizy sytuacji społeczno-politycznej ów-
czesnej Polski. I choć to jej alternatywna wersja, to trudno oprzeć się
wrażeniu, że skądś znamy te wewnątrznarodowe podziały, te wzajem-
ne oskarżenia rzucane bez głębszej refleksji i znajomości historii, na-
ginanie faktów na potrzeby własnych przekonań i co najgorsze: brak
odruchu poddawania w wątpliwość wszelkich prawd objawianych przez
oba obozy. Czytając właśnie te fragmenty, człowiek zapomina, że czy-
ta komedię i jakoś dziwnie smutno się robi, bo nijak to komedii nie
przypomina, ale zanim zdąży się rozpłakać, to już dostaje kolejną daw-
kę inteligentnego humoru. Talent literacki i wyborne poczucie humo-
ru idą u Miłoszewskiego w parze.

Jednak o ile rozśmieszanie czytelnika i rysowanie tła społecznego
idą Miłoszewskiemu doskonale, o tyle jest coś, co kuleje jak źle pod-
kuta kobyłka. Niby nic takiego, ale przecież wystarczy czasem jeden
niedopracowany szczegół, żeby popsuć nam odbiór całej powieści.
Niedopracowanym szczegółem jest u Miłoszewskiego postać Graży-
ny, która z jednej strony nosi w sobie pierwiastek mocno feministycz-
ny, a z drugiej naszpikowana jest stereotypami, co najdobitniej obja-
wia się w jej monologach wewnętrznych. Trudno jednak oczekiwać od
autora-mężczyzny, aby wiedział, co myślą i co czują kobiety, żeby wia-
rygodnie je portretować, ale żeby zaraz budować postać z cegiełek
dostępnych na wyciągnięcie ręki zamiast się trochę bardziej wysilić, to
już trochę przesada. Czytać, czy nie czytać? Oto jest pytanie. Oczywi-
ście, że czytać, bo warto wyrobić sobie własną opinię. Jak zawsze.

NN

JAK ZAWSZE
ZYGMUNT MIŁOSZEWSKI

Zaproszeni goście mieli okazję
wspólnie pokolędować z ucznia-
mi, mieszkańcami oraz uczestni-
kami placówek i stowarzyszeń
powiatu leżajskiego, działających
na rzecz osób z niepełnosprawno-
ścią. Wśród organizatorów znala-
zły się takie instytucje jak: Stowa-
rzyszenie „NIE DZIELI NAS
NIC”, ŚDS w Jelnej, Sarzynie,
Laszczynach z Filią w Zmysłów-
ce, SOSW w Leżajsku, WTZ
w Leżajsku, PZN Koło w Leżaj-
sku, DPS w Brzózie Królewskiej
i Piskorowicach-Mołyniach, ORW
w Laszczynach, Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci Niepełnospraw-
nych w Grodzisku Dolnym,
NORW i Przedszkole Specjalne
w Nowej Sarzynie, Stowarzysze-
nie „Integracja bez Granic”, ZAZ
w Nowej Sarzynie oraz Stowarzy-
szenie „Dobry Dom”.

Po prezentacji scenicznej i wi-
gilijnym poczęstunku wszyscy
zgromadzeni mogli wziąć udział
w zabawie karnawałowej.

Imprezę zorganizowano m.in.
ze środków PFRON będących w
dyspozycji leżajskiego PCPR, zaś
honorowy patronat nad wydarze-
niem sprawował Starosta Leżajski
Marek Śliż.

KB

IX Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek
Osób z Niepe³nosprawnoœci¹
Niech płynie kolęda po leżajskiej ziemi,
a Dzieciątko Boże w żłóbku czyni nas lepszymi!

25 stycznia w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odbyła się wyjątkowa uroczystość
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W Koziegłowach w dniach
13-14.02.2018 r. ponad czterystu
zawodników rywalizowało o medal
Mistrzostw Polski w Kolarstwie
Przełajowym. Zawodnicy Kolar-
skiego Klubu Sportowego „Smak
Górno Poltino Azalia Brzóza Kró-
lewska” stanęli na wysokości zada-
nia i zdobywając trzy medale po-
twierdzili swoją przynależność do
ścisłej krajowej czołówki.

Wśród młodziczek najlepsza
okazała się Malwina Mul, która
zostawiając w tyle pozostałe kon-
kurentki zdobyła złoto. Na uwagę
zasługuje również dobra, szósta
lokata o rok młodszej Joanny Mu-
skus. Miłą niespodziankę sprawił
Norbert Stafiej, który pomimo

Miejsce I zdobył UKS „Lotnik”
Wierzawice, miejsce II UKS
„Tempo” Stare Miasto, miejsce III
PUKS „Azalia” Wola Zarczycka.

Najlepszym zawodnikiem został
Wojciech Baj z UKS „Tempo” Sta-
re Miasto, zaś najskuteczniejszym
Jakub Sereda z UKS „Lotnik”
Wierzawice. Tytuł najlepszego
bramkarza otrzymał Przemysław
Szczęch z MZKS „Unia” Nowa
Sarzyna.

Kolejność gier i wKolejność gier i wKolejność gier i wKolejność gier i wKolejność gier i wyniki meczów:yniki meczów:yniki meczów:yniki meczów:yniki meczów:
1. ULKS „Maraton” Giedlarowa – LKS „Brzyska” Brzyska Wola ............................ 1:2
2. LKS „Grodziszczanka” Grodzisko D. – UKS „Tempo” Stare Miasto .................... 2:3
3. PUKS „Azalia” Wola Zarczycka – UKS „Lotnik” Wierzawice ............................... O:3
4. LKS „Brzyska” Brzyska Wola – LKS „Grodziszczanka” Grodzisko D. ............... 2:O
5. MZKS „Unia” Nowa Sarzyna – ULKS „Maraton” Giedlarowa .............................. 2:O
6. UKS „Lotnik” Wierzawice – LKS „Brzyska” Brzyska Wola ................................. 1:1
7. LKS „Grodziszczanka” Grodzisko D. – PUKS „Azalia” Wola Zarczycka ............. O:1
8. UKS „Tempo” Stare Miasto – MZKS „Unia” Nowa Sarzyna ................................. 1:1
9. LKS „Brzyska” Brzyska Wola – PUKS „Azalia” Wola Zarczycka ........................ O:2
1O. ULKS „Maraton” Giedlarowa – UKS „Lotnik” Wierzawice ................................... O:1
11. UKS „Tempo” Stare Miasto – LKS „Brzyska” Brzyska Wola ............................... 1:1
12. PUKS „Azalia” Wola Zarczycka – MZKS „Unia” Nowa Sarzyna .......................... 1:1
13. UKS „Lotnik” Wierzawice – LKS „Grodziszczanka” Grodzisko D. ...................... 3:O
14. MZKS „Unia” Nowa Sarzyna – LKS „Brzyska” Brzyska Wola ............................. 2:2
15. ULKS „Maraton” Giedlarowa – UKS „Tempo” Stare Miasto ................................ 1:3
16. UKS „Lotnik” Wierzawice – MZKS „Unia” Nowa Sarzyna ................................... 2:O
17. UKS „Tempo” Stare Miasto – PUKS „Azalia” Wola Zarczycka ............................ 1:1
18. LKS „Grodziszczanka” Grodzisko D. – ULKS „Maraton” Giedlarowa ................. 1:5
19. UKS „Lotnik” Wierzawice – UKS „Tempo” Stare Miasto ...................................... 1:2
2O. MZKS „Unia” Nowa Sarzyna – LKS „Grodziszczanka” Grodzisko D. ................. 4:O
21. PUKS „Azalia” Wola Zarczycka – ULKS „Maraton” Giedlarowa ......................... 4:O

Halowa Liga Powiatowa 2018

Azalia pojecha³a po z³oto

w kategorii Juniorek Młodszych
popisała się też Zuzanna Flis zdo-
bywając 6 miejsce, zaś w kategorii
Orliczki U-23 odpowiednio 5 i 6
miejsce wywalczyły Kinga Ka-
lembkiewicz i Brygida Piersiak.

Stanisław Zygmunt

Puchary i nagrody dla uczestni-
ków turnieju, ufundowane przez
Starostę Leżajskiego oraz Wójta
Gminy Leżajsk wręczali: Wicesta-
rosta Leżajski Zdzisław Leśko,

27 stycznia 2018 r.
w Hali Sportowej przy
Zespole Szkół w Giedla-
rowej rozegrano turniej
piłki nożnej chłopców,
w kategorii młodzików
zorganizowany w ramach
Halowej Powiatowej Li-
gii 2018 przez Powiato-
we Zrzeszenie Zespołów
Sportowych w Leżajsku.

Prezes Powiatowego Zrzeszenia
Zespołów Sportowych w Leżajsku
Zbigniew Śliwa oraz Sekretarz Po-
wiatowego Zrzeszenia Zespołów
Sportowych w Leżajsku Józef Miś.

Impreza odbyła się przy wspar-
ciu finansowym i rzeczowym Po-
wiatu Leżajskiego oraz Gminy
Leżajsk.

.

licznej konkurencji zdobył brąz.
Natomiast największe osiągnięcie
w dotychczasowej karierze spor-
towej zaliczył Sebastian Stachula
zdobywając srebrny medal w ka-
tegorii Juniorów Młodszych. Po-
mimo kłopotów technicznych
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KALENDARZ IMPREZ – marzec 2018 r.

KONKURS PLASTYCZNY
NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ

ORAZ WYSTAWA POKONKURSOWA

imprezy
kulturalne

WITAMY WIOSNĘ
Termin: 21 marca
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizator: GOK w Kuryłówce
Krótki opis: Pierwszy dzień kalen-
darzowej wiosny w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kuryłówce
obchodzony jest zgodnie z ludową
tradycją. Dzieci należące do ze-
społów artystycznych ośrodka
świętują nadejście wiosny.

KIERMASZ WIELKANOCNY
Termin: 23, 24 marca
Miejsce: Miejskie Centrum Kul-
tury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Kiermasz Wielkanoc-
ny to prezentacja i sprzedaż wy-
robów i ozdób regionalnych ręko-
dzielników.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
RECYTATORSKI

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
I OSÓB DOROSŁYCH

Termin: marzec
Organizator: Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Najlepsi uczestnicy
dostają nominację do udziału
w etapie rejonowym.

SPOTKANIE
KLUBU LITERACKIEGO ŚWIT

Termin: 22 marca
Organizator: Miejskie Centrum
Kultury w Leżajsku
Krótki opis: Spotkania literackie,
na których omawiane są różne za-
gadnienia z dziedziny literatury,
głównie współczesnej.

imprezy
sportowe

„WILCZYM TROPEM 2O18”
BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

zie towarzyszyć będzie wystawa
prac plastycznych Kingi Ziobro-
Działo.

MUSICAL „STACJA BROADWAY”
Termin i miejsce imprezy: 11 mar-
ca Łańcut (hala MOSIR) godz.
17.00; 12 marca Łańcut (hala MO-
SIR) godz. 10.00; 25 marca Rze-
szów (Wojewódzki Dom Kultury)
Organizator: GOK w Giedlarowej
Krótki opis: Musical z udziałem
aktorów amatorów działających
przy GOK, przy współpracy Cen-
trum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.

DZIEŃ KOBIET
Termin: 11 marca
Miejsce: GOK w Kuryłówce
Organizator: GOK w Kuryłówce
Krótki opis: Dobra piosenka,
śmiech, dużo życzeń i kwiaty, tak
wygląda coroczny koncert „Męż-
czyźni Kobietom” w GOK w Ku-
ryłówce. W tym dniu panowie pre-
zentują swoje umiejętności wokal-
ne i kabaretowe, dając licznie
przybywającym paniom dużą daw-
kę dobrej zabawy i humoru.

SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO
KLUBU KSIĄŻKI

Termin: 15 marca
Miejsce: Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka
Publiczna w Leżajsku
Krótki opis: DKK to klub dla
wszystkich, którzy lubią czytać
i chcą dzielić się wrażeniami z lek-
tury z innymi czytelnikami.

KONKURS LOGOPEDYCZNY
DLA DZIECI

„DBAMY JAK WYMAWIAMY”
Termin: 16 marca
Miejsce: Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka
Publiczna w Leżajsku.
Krótki opis: Międzyszkolny kon-
kurs logopedyczny dla uczniów
klas 0-III, którego celem jest
kształtowanie umiejętności i na-
wyku poprawnej wymowy oraz
wyrazistej artykulacji, rozwijanie
uzdolnień recytatorskich oraz pro-
mowanie pięknej wymowy.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
Termin: 18 marca
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOK w Giedlarowej
Krótki opis: Wiosenna edycja spo-
tkań teatralnych, w czasie których
prezentują się teatry amatorskie
i zawodowe z terenu wojewódz-
twa podkarpackiego.

3 GRAND PRIX PODKARPACIA
ŻAKÓW W TENISIE STOŁOWYM

Termin: 4 marca
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR)
Organizatorzy: Podkarpacki Okrę-
gowy Związek Tenisa Stołowego,
Parafialny Uczniowski Klub Spor-
towy “Arka” przy Parafii Rzymsko-
Katolickiej w Łętowni, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w No-
wej Sarzynie.

3 GRAND PRIX PODKARPACIA
KADETÓW W TENISIE STOŁOWYM

Termin: 10 marca
Miejsce: Nowa Sarzyna (MOSIR)
Organizatorzy: Podkarpacki Okrę-
gowy Związek Tenisa Stołowego,
Pariafialny Uczniowski Klub Spor-
towy “Arka” przy Parafii Rzymsko-
Katolickiej w Łętowni, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w No-
wej Sarzynie
Krótki opis: Najlepsi podkarpac-
cy tenisiści stołowi będą w tych im-
prezach walczyć o awans do
3 Grand Prix Polski w kategorii
żaków i kadetów oraz o punkty
rankingowe dające tzw. limit na
Mistrzostwa Polski.

XVIII TURNIEJ
PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO

Termin: 21 lub 22 marca
Miejsce: Leżajsk (Zespół Szkół
Licealnych)
Organizatorzy: Licealny Uczniow-
ski Klub Sportowy przy Zespole
Szkół Licealnych w Leżajsku, Po-
wiat Leżajski
Krótki opis: Turniej piłki siatko-
wej to cykliczna impreza sporto-
wa z udziałem drużyn siatkarzy
reprezentujących szkoły ponad-
gimnazjalne z Lublina, Zamościa,
Biłgoraja i Leżajska.

Termin: 4 marca
Miejsce: Leżajsk
Organizatorzy: Klub Turystyczny
„Przygoda”, Biuro Poselskie Po-
sła RP Jerzego Paula, Muzeum
Ziemi Leżajskiej
Krótki opis: Bieg „Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych” jest oddaniem hoł-
du żołnierzom polskiego podzie-
mia antykomunistycznego i anty-
sowieckiego.

Termin: od 5 marca do 27 kwiet-
nia
Miejsce: OK w Grodzisku Dol-
nym
Organizator: OK w Grodzisku
Dolnym
Krótki opis: Celem konkursu jest
propagowanie folkloru i tradycji
związanych ze Świętami Wielka-
nocnymi, pobudzanie inwencji
twórczej i fantazji w zakresie wy-
konywania pisanek wielkanoc-
nych, kształtowanie aktywnej po-
stawy uczniów wobec sztuki i tra-
dycji kulturowej, związanej z ob-
rzędami okresu Wielkiej Nocy
oraz prezentacja pisanek wielka-
nocnych jako elementu kultury
chrześcijańskiej i narodowej.

WIECZÓR ARTYSTYCZNO-LITERACKI
„WIECZORNE KOBIET ROZMOWY”

Termin: 8 marca
Miejsce: Biblioteka Publiczna
w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka
Publiczna w Leżajsku
Krótki opis: „Wieczorne kobiet
rozmowy” to impreza skierowana
do pań z okazji ich święta. Uczest-
niczki spotkania opowiadają o swo-
ich życiowych pasjach, biorą udział
w konkursach i słuchają dobrej mu-
zyki.

DZIEŃ KOBIET POŁĄCZONY
Z WYSTAWĄ MALARSKĄ
KINGI ZIOBRO-DZIAŁO

Termin: 8 marca
Miejsce: OK w Grodzisku Dol-
nym
Organizator: OK w Grodzisku
Dolnym
Krótki opis: Wieczór artystyczny
dedykowany wszystkim paniom,
na który złożą się występy rodzi-
mych bądź zaproszonych zespo-
łów, które zaprezentują repertu-
ar tematycznie nawiązujący do
postaci kobiety i jej roli w życiu
osobistym i zawodowym. Impre-
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BEZPIECZEŃSTWO

podejmowanych przez policjê i stra¿ po¿arn¹ na terenie powiatu le¿ajskiego
Podsumowanie dzia³añ w zakresie bezpieczeñstwa

Wypadkowość w poszczególnych gminach powiatu leżajskiego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2O17 r. przedstawia się następująco:

Przestępstwa
Na terenie powiatu leżajskiego

w okresie od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2017 r. stwierdzono łącznie
666 przestępstw i jest to spadek
o 80 zdarzeń w stosunku do roku
poprzedniego. Ich wykrywalność
kształtuje się na poziomie 79,6%
i jest wyższa o 0,2% w stosunku
do roku poprzedniego. Wśród
poszczególnych kategorii prze-
stępstw w 2017 roku należy wy-
mienić:

Wykroczenia
W okresie od 1 stycznia do

31 grudnia 2017 r. na terenie po-
wiatu leżajskiego policjanci ujawni-
li 7655 wykroczeń (w 2016 r. było
ich 7953), z czego 4996 zakończyło
się w drodze postępowania manda-
towego (w 2016 r. – 4988), wobec
1444 sprawców wykroczeń zastoso-
wano pouczenia (w 2016 r. – 1458).

Policjanci przeprowadzili 1290
czynności wyjaśniających w spra-
wie o wykroczenie, z czego:
�skierowali 688 wniosków o uka-

ranie do sądu,
�161 postępowań pozostaje na

biegu
�30 przekazano do sądu rodzin-

nego,
�411 czynności zakończyli odstą-

pieniem od kierowania wniosku
o ukaranie

Zdarzenia drogowe
Jak wynika z danych statystycz-

nych w okresie od 1 stycznia do

31 grudnia 2017 r. na drogach po-
wiatu leżajskiego odnotowano
łącznie 309 zdarzeń drogowych,
w tym 13 wypadków drogowych,
w których zginęły 4 osoby oraz 296
kolizji drogowych. W 2016 r. było
15 wypadków z czego 4 osoby po-
niosły śmierć oraz 328 kolizji dro-
gowych.

Interwencje
W okresie od 1 stycznia do

31 grudnia 2017 r. roku funkcjo-
nariusze Komendy Powiatowej
Policjiw Leżajsku w ramach co-
dziennych zadań prewencyjnych
ukierunkowanych na utrzymanie
należytego stanu porządku i bez-
pieczeństwa podejmowali nastę-
pujące działania:
�interweniowali 5865 razy
�zatrzymali osób poszukiwanych

– 50
�doprowadzili do Prokuratury –

12 osób
�doprowadzili do Sądu – 21 osób
�doprowadzili do zakładu karne-

go – 44 osoby
�doprowadzili do innych orga-

nów – 168 osób
�dokonali wywiadów i ustaleń
�dla Sądu Prokuratury i innych

uprawnionych organów – 7260

W okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2017 r. roku funkcjo-
nariusze Komendy Powiatowej
Policji w Leżajsku brali udział
w zabezpieczeniu 75 imprez spor-
towych, 4 imprez masowych i 20
festynów, imprez muzycznych
i kulturalnych. Ponadto zatrzymali
i doprowadzili do wytrzeźwienia:
�w PDOZ KPP Leżajsk – 75

osób
�do Izby Wytrzeźwień w Rzeszo-

wie – 128 osób

wszystkim w szkołach gimnazjal-
nych i średnich, gdzie realizowa-
no pogadanki pt. „Dopalacze – nie
ryzykuj”, „Ofiary dopalaczy ostrze-
gają” oraz „Marihuana, czy wiesz
o tym, że...”. Ponadto, w spotka-
niach podczas wywiadówek szkol-
nych, wykorzystywano multime-
dialne prezentacje pn. „Narkoty-
ki w powiecie leżajskim” i kilku-
minutowe reportaże pt. „Ćpanie
na legalu”.

Przemoc domowa
W 2017 r. policjanci z Komendy

Powiatowej Policji w Leżajsku
przeprowadzili 244 interwencji
dotyczących przemocy domowej
w rodzinie, z których sporządzono
„Niebieskie Karty” i wdrożono sto-
sowną procedurę. W związku
z ujawnionymi przypadkami prze-
mocy domowej wszczęto 84 postę-
powania przygotowawcze z art. 207
kk., tj. o fizyczne i psychiczne znę-
canie, z czego 37 postępowań za-
kończono aktem oskarżenia.
W 7 przypadkach zastosowano
tymczasowe areszty dla sprawców.

W celu ograniczenia powyższej
problematyki w 2017 r. wdrożono
do realizacji program profilaktycz-
ny „Stop przemocy w rodzinie”,
odbyła się również debata społecz-
na w cyklu spotkań „Porozmawiaj-
my o bezpieczeństwie – możesz
mieć na nie wpływ” poświęcona tej
tematyce. Przy współpracy ze Sta-
rostwem Powiatowym w Leżajsku
udało się przygotować 2000 tema-
tycznych ulotek.

Działania prewencyjne,
profilaktyczne i edukacyjne
Policjanci Komendy Powiato-

wej Policji w Leżajsku w 2017 r.
realizowali szereg przedsięwzięć
profilaktycznych i prewencyjnych,
które miały na celu ograniczenie
i zahamowanie procesu demora-
lizacji i przestępczości wśród nie-
letnich oraz złagodzenie skutków
przestępstw popełnianych na
szkodę nieletnich. Działania poli-
cjantów przede wszystkim koncen-
trowały się na dużej aktywności
edukacyjnej w szkołach. Spotkania
funkcjonariuszy Policji swoim za-
kresem tematycznym obejmowały
szerokie spektrum bezpieczeństwa
publicznego, a w szczególności
walki z patologiami społecznymi,
bezpieczeństwa w ruchu drogo-

Komenda
Powiatowa Policji

w Leżajsku

Narkomania
W 2017 r. stwierdzono 25 prze-

stępstw z ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii. Policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Le-
żajsku w 2017 r. realizowali sze-
reg przedsięwzięć profilaktycz-
nych, które miały na celu ograni-
czenie, zahamowanie procesu de-
moralizacji i przestępczości nar-
kotykowej głównie wśród nielet-
nich.

W ramach spotkań z młodzieżą
szkolną, nauczycielami i rodzicami
odbyło się wiele spotkań, przede

Kategoria przestępstwa
2O17

stwierdzono stwierdzonowykrywalność wykrywalność

Zabójstwo O -

-

O -

Rozboje i wymuszenia rozbójnicze 2 1OO% O -

Bójka i pobicia 6 66,7% 18 88,9%

Uszczerbek na zdrowiu 11 83,3% 14 85,7%

Kradzież cudzej rzeczy 93 56,4% 78 38,5%

Kradzież samochodu O 1 1OO%

Kradzież z włamaniem 6O 66,1% 66 45,5%

Uszkodzenia, zniszczenia mienia 39 32,5% 34 32,4%

Zgwałcenia 1 O% O -

Z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 25 96% 25 1OO%

Przestępstwa gospodarcze 69 71% 115 82,6%

Przestępstwa korupcyjne 1 14

11O 98,2% 137 99,3%Przestępstwa drogowe:
w tym kierowanie poj.
w stanie nietrzeźwym 92 1OO%

1OO% 1OO%

117 1OO%

2O16

Gminy
Wypadki drogowe Kolizje drogowe

2O17 r. 2O16 r. 2O17 r. 2O16 r.

Miasto Leżajsk O 6 1O1 124

Gmina Leżajsk 9 6 94 98

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 2 2 75 66

Gmina Kuryłówka 1 O 19 26

Gmina Grodzisko Dolne 1 1 7 14

Razem 13 15 296 328
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wym oraz elementarnej wiedzy
w obszarze istotnych przepisów
prawa i odpowiedzialności karnej.
Policjanci Komendy Powiatowej
Policji w Leżajsku kontynuowali
program „Stop Patologiom-Ra-
zem Bezpieczniej”, w ramach któ-
rego zrealizowano wiele różnych
działań edukacyjno-prewencyjnych
w zakresie walki z patologią alko-
holizmu, narkomanii, czy nikotyni-
zmu. Należy tu przede wszyst-
kim wymienić liczne spotkania pro-
filaktyczne w szkołach powiatu le-
żajskiego, gdzie edukowano nie
tylko młodzież i dzieci, ale również
rodziców i nauczycieli. Łącznie
przeprowadzono 132 spotkania
w zakresie profilaktyki związa-
nej z uzależnieniami.

Należy wspomnieć również inne
pożyteczne programy profilak-
tyczne realizowane przez naszą
jednostkę tj.: „Ostrożnie Pies”,
„Ograniczyć Wandalizm”, czy
„Bezpieczny Senior”. W obszarze
wymienionych programów profi-
laktycznych realizowanych jest
mnóstwo interesujących pogada-
nek z wieloma różnymi grupami
społecznymi.

Ponadto w 2017 r. wdrożono do
realizacji program profilaktyczny
„PSEUDOKIBIC”, w ramach
którego policjanci odbyli 41 spo-
tkań z młodzieżą szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych oraz
8 spotkań z rodzicami, w trakcie
których poruszano tematy związa-
ne z zagrożeniem, jakie niesie ze
sobą uczestnictwo w grupach
pseudokibiców. Wdrożono rów-
nież program profilaktyczny „CY-
BERBEZPIECZNI”, w ramach
którego odbyły się 54 spotkania,

w których udział wzięło ponad
2800 osób. W trakcie tych spotkań
poruszano tematy związane z cy-
berprzemocą, niewłaściwym użyt-
kowaniem Internetu.

W ramach działań prewencyj-
nych i edukacyjnych policjanci
Komendy Powiatowej Policji
w Leżajsku przeprowadzili akcje
„Bezpieczne ferie 2017”, „Waga-
rowicz 2017”, „Bezpieczne waka-
cje 2017”, „Bezpieczna droga do
szkoły”, „Trzeźwy Poranek”, „Al-
kohol i Narkotyki”, „Prędkość”,
„Truck & Bus”, „Niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego”,
„Pasy”, „Bezpieczny Przejazd”,
„Bezpieczny Weekend” oraz sze-
reg akcji i konkursów propagują-
cych bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym czy bezpieczeństwo dzieci
w czasie wolnym od nauki. Taki-
mi działaniami było m.in. przepro-
wadzenie konkursów szczebla po-
wiatowego „Ogólnopolski Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym” oraz konkursu plastyczne-
go i fotograficzny „Bezpieczne
Wakacje 2017”.

Funkcjonariusze naszej jed-
nostki uczestniczyli również w wie-
lu innych przedsięwzięciach pro-
filaktycznych realizowanych przez
szkoły, lokalne samorządy, para-
fie i inne instytucje oraz stowarzy-
szenia. Największy nacisk kładzio-
no na kształtowanie właściwych
postaw wśród dzieci i młodzieży,
co było czynione głównie w opar-
ciu o rodzinę, szkołę i środowisko
rówieśnicze. W ramach działań
profilaktyczno-wychowawczych
policjanci naszej jednostki współ-
uczestniczyli w organizacji realizo-
wanych przez szkoły akcji upo-

wszechniania kultury masowej
i sportu, takich jak biegi i rajdy
rowerowe. Brali również czynny
udział w konkursach oraz debatach
poświęconych walce z przemocą
szkolną. Ponadto uczestniczyli
w spotkaniach z seniorami, którzy
mieli okazję posłuchać wykładu
prowadzonego przez policjanta
o zagrożeniach czyhających na
osoby starsze w tym popularnych
oszustw „na wnuczka” bądź „na
policjanta”. W lutym 2017 r. odby-
ła się debata społeczna „Bezpiecz-
ny Senior” we Franciszkańskim
Ośrodku Kultury w Leżajsku.

się i porozmawiać ze swoim dziel-
nicowym. Dofinansowanie ozna-
kowanego radiowozu dla Komisa-
riatu Policji w Nowej Sarzynie
pozwoli na szybkie i sprawne do-
tarcie policjantów do oczekują-
cych pomocy mieszkańców gminy.

W 2017 roku Jednostki Ratow-
niczo-Gaśnicze Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej
w Leżajsku oraz jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych z tere-
nu powiatu leżajskiego uczestni-
czyły w 725 zdarzeniach, z czego

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży

Pożarnej w Leżajsku

460 zostało zakwalifikowanych
jako miejscowe zagrożenia, 255
jako pożary i 10 jako alarmy fał-
szywe. Poza terenem powiatu Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśnicze
w Leżajsku i Nowej Sarzynie oraz
jednostki OSP brały udział w 36
zdarzeniach. W większości były to
wyjazdy w ramach Specjalistycz-
nej Grupy Ratownictwa Chemicz-
no-Ekologicznego „Leżajsk”.
Szacunkowa wartość strat wynio-
sła 1 mln 853 tys. zł, natomiast
wartość mienia uratowanego
przez strażaków 15 mln 592 tys.
zł. W następstwie zdarzeń 4 oso-
by poniosły śmierć, a 117 osób zo-
stało rannych.

Nie zabrakło trudnych akcji,
wymagających zaangażowania,
dużych sił, środków oraz działań
specjalistycznych, jak np.: gasze-

Ilość zdarzeń w 2O17 r., w rozbiciu na miasta i gminy powiatu leżajskiego

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Miasto Leżajsk

Gmina Leżajsk

Gmina Kuryłówka

Gmina Grodzisko Dolne

276

16O

157

72

6O

nie pożaru sklepu wielobranżowe-
go w Nowej Sarzynie, usuwanie
skutków gwałtownej burzy, w wy-
niku której uszkodzone zostały
dachy, zalane budynki, połamane
drzewa w Leżajsku i gminach:
Leżajsk, Kuryłówka, Grodzisko

Dolne, neutralizacja wycieku sub-
stancji niebezpiecznej w zakładzie
„Silikony Polskie” w Nowej Sarzy-
nie, czy też działania z zakresu
kwalifikowanej pomocy przedme-

Współpraca z samorządami
W 2017 r. podejmowane były

działania mające na celu popra-
wę warunków pracy w tutejszej
jednostce. Komenda otrzymała
następujące wsparcie finansowe:
�na służby ponadnormatywne –

20 020 zł
�na wyposażenie – 30 000 zł
�na pojazd służbowy – 18 000 zł
�Starostwo Powiatowe w Leżaj-

sku przekazało 14 500 zł
�Urząd Miasta w Leżajsku –

8 000 zł
�Urząd Gminy Leżajsk – 8 480 zł
�Urząd Miasta i Gminy Nowa

Sarzyna – 24 000 zł
�Urząd Gminy Grodzisko Dol-

ne – 7 040 zł
�Urząd Gminy Kuryłówka –

6 000 zł
Ponadto na terenie gminy Le-

żajsk, w miejscowości Giedlarowa,
Wierzawice, Brzóza Królewska
powstały punkty przyjęć, w któ-
rych w wyznaczone dni tygodnia
lokalna społeczność może spotkać

Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa
W 2017 r. mieszkańcy naszego

powiatu w sumie nanieśli 296 za-
grożeń, z tego 202 zagrożenia zo-
stały potwierdzone. 114 zagrożeń
dotyczyło przekraczania dozwolo-
nej prędkości, 44 nieprawidłowe-
go parkowania, a 36 spożywania
alkoholu w miejscu publicznym.

Warto zaznaczyć, że funkcjono-
wanie Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa przyczyniło się do
rozbicia w 2017 r. grupy handlu-
jącej dopalaczami w lokalach
„7777”. To mieszkańcy poprzez
KMZB zaczęli zgłaszać zagroże-
nia z kategorii „używanie środków
odurzających”, co potwierdziło
poczynione wcześniej ustalenia
służb kryminalnych i w końcu
przyczyniło się do rozbicia grupy
przestępczej.

W sierpniu 2017 roku wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom lo-
kalnej społeczności została zorga-
nizowana debata społeczna pn.
„Porozmawiajmy o bezpieczeń-
stwie-możesz mieć na nie wpływ”
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, ponieważ najwięcej
zagrożeń na KMZB nanoszonych
przez lokalną społeczność doty-
czyła bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym.

Tekst: KPP Leżajsk

ciąg dalszy na str. 20
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dycznej, dzięki którym uratowano
życie 16-letniemu chłopcu, po-
szkodowanemu po upadku z mo-
stu kolejowego w Nowej Sarzynie.

powiatów: rzeszowskiego i prze-
myskiego.

W 2017 roku zorganizowano
i przeprowadzono 4 szkolenia dla
strażaków OSP, w tym: 2 szkole-
nia podstawowe, szkolenie do-
wódców i szkolenie z zakresu ra-
townictwa technicznego. Łącznie
przeszkolono 124 strażaków OSP.
Ponadto, w ramach realizowane-
go od czerwca 2017 r. projektu,
ph. „Zdobądź kwalifikacje ratow-
nika” 15 strażaków OSP z terenu
powiatu leżajskiego uzyskało tytuł
ratownika w zakresie kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy.

Komenda Powiatowa PSP
w Leżajsku uczestniczyła w orga-
nizacji, obsłudze i sędziowaniu
gminnych zawodów sportowo-po-
żarniczych jednostek OSP na te-
renie gmin: Leżajsk, Grodzisko
Dolne i Nowa Sarzyna oraz zawo-
dów powiatowych w Nowej Sarzy-
nie .

W minionym roku przeprowa-
dzono dwukrotnie inspekcje go-
towości operacyjnej w jednost-
kach OSP należących do KSRG,
których na terenie powiatu jest 11,
tj. Biedaczów, Brzóza Królewska,
Giedlarowa, Grodzisko Dolne,
Grodzisko Dolne Miasto, Grodzi-
sko Górne, Jastrzębiec, Kuryłów-
ka, Łętownia, Sarzyna, Wola Za-
rczycka oraz w pozostałych jed-
nostkach OSP powiatu leżajskie-
go. Przeprowadzone inspekcje
wykazały dobry stan wyposażenia
i przygotowania jednostkach OSP
KSRG do prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych.

W roku 2017 przeprowadzono
32 czynności kontrolno-rozpo-
znawcze w 87 obiektach, podczas
których stwierdzono 28 nieprawi-
dłowości. Wydano 6 decyzji admi-
nistracyjnych nakazujących wyko-
nanie nałożonych obowiązków
w zakresie przestrzegania przepi-
sów przeciwpożarowych. Uczest-
niczono w 8 odbiorach budynków,
podczas których zajmowano sta-

nowisko w sprawie zgodności wy-
konania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym. Ze
względu na wymogi ochrony prze-
ciwpożarowej opiniowano organi-
zację 4 imprez masowych, 2 obiek-
tów wypoczynkowych dla dzieci
i młodzieży oraz 3 obiektów szkol-
nych w zakresie organizacji w nich
przedszkoli.

W 2017 roku prowadzono sze-
reg różnych działań profilaktycz-
no-informacyjno-edukacyjnych
dla mieszkańców powiatu leżaj-
skiego, w ramach których uczest-
niczono, m.in. w: Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”,
organizowano „Dni otwarte straż-
nic” w JRG w Leżajsku i Nowej
Sarzynie, próbne ewakuacje ucz-
niów szkół, pogadanki, pikniki
i inne akcje propagujące bezpiecz-
ne zachowania podczas różnych
sytuacji. Strażacy szczególnie za-
angażowali się w kampanie spo-
łeczne zainicjowane przez Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Komendę Główną
PSP pt.: „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo”, „Czad i ogień – obudź czuj-
ność”, „Stop pożarom traw”.
W ramach tych akcji funkcjona-
riusze dotarli z informacją do du-
żej liczby mieszkańców naszego
powiatu.

Znacznym osiągnięciem logi-
stycznym minionego roku było wy-
konanie remontu posadzki gara-

Pogadanka i pokazy nad Zalewem „Czyste” w Grodzisku dolnym
w ramach kampanii społecznej MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

żowej w Jednostce Ratowniczo-
Gaśniczej w Leżajsku. Realizacja
ww. zadania nie byłaby możliwa
bez wsparcia Powiatu Leżajskie-
go, za które bardzo dziękujemy.
W jednostkach ratowniczo-gaśni-
czych wykonano również inne pra-
ce remontowo-modernizacyjne,
zrealizowane z dużym nakładem
własnym, w tym malowanie straż-
nicy w Nowej Sarzynie i budynku
warsztatowo-garażowego w Le-
żajsku. Doposażono jednostki ra-
towniczo-gaśniczych w niezbędny
sprzęt ratowniczo-gaśniczy i spe-
cjalistyczny. Nieodpłatnie pozy-
skano ekwipunek o wartości po-
nad 210 tys. zł., w tym: środek pia-
notwórczy, szafę do suszenia
ubrań specjalnych, specjalistyczny
komputer Getac, tarczę pirotech-
niczną, zestaw do poboru próbek
CBRN, zestaw do symulacji ska-
żeń czynnikami CBRN, zestaw
oświetleniowy, pilarki spalinowe,
ubrania przeciwchemiczne z bu-
tami i rękawicami, węże tłoczne,
kamery samochodowe i kamizel-
ki ratunkowe. Dzięki środkom
otrzymanym z rezerwy celowej
budżetu państwa zakupiono 125
plandek do zabezpieczania da-
chów uszkodzonych w wyniku
anomalii pogodowych. Wymienio-
no znaczną część umundurowania
i uzbrojenia osobistego strażaków.

Odnowiona posadzka w JRG Leżajsk

Renowacja elewacji strażnicy w JRG Nowa Sarzyna

ciąg dalszy ze str. 19

Działania Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego
„Leżajsk” podczas wycieku gazu
z cysterny w miejscowości Knapy

W minionym roku Komenda
Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Leżajsku była organi-
zatorem i współorganizatorem
4 ćwiczeń aplikacyjnych i prak-
tycznych, w których brały udział
wytypowane siły i środki komend
PSP w Leżajsku i Rzeszowie oraz
jednostek OSP z powiatu leżaj-
skiego, a także inne służby, insty-
tucje i podmioty, w tym; admini-
stracja samorządowa (Miasto Le-
żajsk, Miasto i Gmina Nowa Sa-
rzyna, Gmina Grodzisko Dolne),
Państwowe Ratownictwo Medycz-
ne, Komenda Powiatowa Policji
w Leżajsku, Nadleśnictwo Le-
żajsk, Polski Czerwony Krzyż oraz
personel inżynieryjno-techniczny
zakładów, tj.: Browar w Leżajsku,
Polenergia Elektrociepłownia
Nowa Sarzyna Sp. z o.o. Ponadto
Specjalistyczna Grupa Ratownic-
twa Chemiczno-Ekologicznego
„LEŻAJSK” uczestniczyła w ćwi-
czeniach zgrywających z SGR
Chem-Eko „RZESZÓW 2” na
terenie zakładu Ciech Sarzyna
S.A. w Nowej Sarzynie. Strażacy
Komendy Powiatowej PSP w Le-
żajsku uczestniczyli także w ćwi-
czeniach ratowniczych o charak-
terze krajowym zorganizowanych
na terenie województwa lubelskie-
go oraz wojewódzkim na terenie

Tekst i zdjęcia:
KP PSP Leżajsk
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Udział w biegu jest bezpłatny,
a zawodnicy po zarejestrowaniu,
otrzymają pakiety startowe z oko-
licznościowym medalem i koszul-
ki z patriotycznymi nadrukami.
Nawet widzowie mogą wylosować
atrakcyjne nagrody i drobne upo-
minki! Jedną z nich jest wyjazd do
Brukseli, który ufundował dla kil-
ku osób eurodeputowany Tomasz
Poręba.

Bieg „Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych” jest oddaniem hołdu żołnie-
rzom polskiego podziemia anty-
komunistycznego i antysowieckie-
go, działającego w latach 1944-
1963 w obrębie przedwojennych

Kontakt:

Klub Turystyczny PRZYGODA
ul. KEN 5, 37-310 Nowa Sarzyna

Adres strony biegu

http://tropemwilczym.pl/bieg/lezajsk/

Koordynator projektu:

ANDRZEJ KUSIAK: 889 086 239

Nowosarzyńska Grupa Biegowa, Ze-
spół Szkół Licealnych im. Bole-
sława Chrobrego w Leżajsku oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Leżajsku zapraszają wszyst-
kich ludzi dobrej woli do udzia-
łu w biegu charytatywnym dla Bar-
bary Długoń.

31 lipca 2017 r. Barbara miała tragiczny
wypadek drogowy, w wyniku którego do-
znała wielu obrażeń ciała. Jej stan jest sta-
bilny, ale wymaga stałej, kosztownej reha-
bilitacji. Wszystkie darowizny wpłacone
w trakcie biegu i imprez towarzyszących
(w tym opłata startowa) zostaną przekaza-
ne na pokrycie kosztów tej rehabilitacji.

Spotkajmy się
18 marca 2018 r.
o godz. 10.00

przed Zespołem Szkół
Licealnych w Leżajsku

i pomóżmy Pani Barbarze!

4 marca br. w Leżajsku Klub
Turystyczny „Przygoda”
w Nowej Sarzynie, Biuro Po-
sła na Sejm Jerzego Paula
i Muzeum Ziemi Leżajskiej
organizują trzecią edycję
Biegu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych „Tropem Wilczym
2018”.

granic RP oraz popularyzacją wie-
dzy na ten temat. Oddajmy wspól-
nie cześć naszym bohaterom!

W Leżajsku, na dystansie 1963
metrów, pobiegnie 700 zawodni-

ków. To najliczniejszy start na Pod-
karpaciu. Wydarzeniu będą towa-
rzyszyły liczne atrakcje, m.in. pre-
zentacja ciężkiego sprzętu bojo-
wego, okolicznościowe wystawy,

stoiska ze sprzętem wojskowym
itp. Niecodziennym wydarzeniem
ma być udział w biegu zwartej ko-
lumny żołnierzy w pełnym rynsz-
tunku. .

OGŁOSZENIA
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Podróż 57
Do tej pory zastanawiam się,

dlaczego wybraliśmy dwudziesto-
godzinną podróż pociągiem, a nie
niespełna dwugodzinny lot samo-
lotem. Notabene, z powrotem
polecieliśmy jednak samolotem.
Może to sentyment do młodzień-
czych lat? Bo który chłopak nie
interesował się kolejami? Każdy
chciał być konduktorem czy ma-
szynistą. Przez lata przejazd ciuch-
cią był dla mnie czymś więcej, niż
tylko środkiem transportu. Opa-
nowałem nawet nazewnictwo dy-
miących lokomotyw i elektrycz-
nych składów. Na studiach,
w Składnicy Harcerskiej polowa-
łem na miniaturowe modele wiel-
kości TT, rodem z NRD – dla przy-
pomnienia, istniało kiedyś takie
państwo – Niemiecka Republika
Demokratyczna. Każdej pierwszej
niedzieli miesiąca biegałem na
giełdę kolejnictwa w Krakowie,
oglądając z podziwem imponują-
ce dioramy i makiety, po których
pędziły miniaturowe kolejki. Do
dzisiaj z sentymentem spoglądam
na swój, niedokończony model,
zalegający na strychu.

Są kraje, w których podróż po-
ciągiem urosła do atrakcji samej
w sobie. Kolej śmierci, Kolej Trans-
syberyjska, Pacyficzna, Andyjska,
Ekspres lodowy czy słynny Orient
Ekspres to obowiązkowe turystycz-
ne atrakcje. Podróż po Kazachsta-
nie również byłaby uboższa bez
możliwości podziwiania rozległych
stepów i wtapiania się w wagonową
atmosferę. Tak więc, wyruszamy
z gwarnego dworca w Astanie
w ślad za przysłowiem „Sama pod-
róż jest przygodą”.

KAZACHSTAN

Na peronie, tuż przy wejściu do
wagonu, mile wita nas obsługa
sprawdzająca bilety, zarezerwo-
wane jeszcze w Polsce. Okazało
się to dobrym pomysłem, gdyż
popularność tego środka komuni-
kacji w Kazachstanie jest ogrom-
na, a szanse kupienia biletu na
dłuższe trasy, przed odjazdem są
praktycznie zerowe. Nowoczesny
i czysty wagon miło nas zaskoczył.
Na wyposażeniu pościel, ręcznik,
szczoteczka do zębów, kubki, her-
bata i kawa. Jesteśmy pod wraże-
niem. Co prawda przedział dzie-
limy z Kazachem, ale szybko oka-
zało się, że mamy do czynienia
z sympatycznym panem, który
z przyjemnością opowiadał nam
o swoim kraju.

Ruszamy. Niestety kiedy zgasły
za oknami światła Astany zapano-
wała kruczoczarna noc. Skupiamy
się więc na jedzeniu. Na rozkła-
danym stoliku swoje miejsce zna-
lazł pasztet i kabanosy made in
Poland, którymi częstujemy Do-
syma, naszego współpasażera. I tu
niespodzianka – Dosym jest mu-
zułmaninem. Z ciekawością spo-
glądamy jak zareaguje na wołowy
przysmak. Z uśmiechem na twa-
rzy powiedział – spróbować mogę,

po chwili dodając – jest ciemno,
Allach nie widzi.

Już północ, a kolejka do toalet
skurczyła się do rozsądnych roz-
miarów. Jest cicho i spokojnie.
Zastanawiamy się, gdzie ta osła-
wiona atmosfera nieustannej im-
prezy, o której tyle czytaliśmy
i słyszeliśmy. Właśnie mocno ziew-
nąłem. Za nami kilka godzin pod-
róży, a w przedziale już ciemno,
czas spać.

O 6 rano jeszcze wszyscy śpią.
Za oknem piaskowo-żółtawa tra-
wa. Czasami tylko migną ogoło-
cone pasma ziemi, tak pomarań-
czowej, że aż rażą w oczy. Po ho-
ryzont idealnie płaska przestrzeń,
bez jakiegokolwiek drzewa, krza-
ka czy cienia. Tylko nieregularnie
rozmieszczone słupy telegraficzne
łamią tę monotonię. Godzinami
można spoglądać w ten krajobraz
szukając wzrokiem punktu zacze-
pienia. Kazachstan jest dziewią-
tym, co do wielkości krajem świa-
ta. Od Polski jest osiem razy więk-
szy, a mieszka tu niespełna 18 mi-
lionów ludzi. Patrząc przez okno
próbuję wyobrazić sobie tragedię
osób zsyłanych na te niegościnne
tereny. Kraj ten leży w sercu wiel-
kiego eurazjatyckiego stepu, co

skrzętnie wykorzystywali carowie
i przywódcy sowieccy. Traktowali
te tereny jako idealne miejsce na
zsyłkę niewygodnych ludzi. Step
stał się więzieniem bez krat dla
Dostojewskiego, Trockiego, Soł-
żenicyna. Szczególnie upodobał
go sobie Stalin, który wysyłał tu ty-
siące prześladowanych, po czym
kazał wyrzucać z bydlęcych wago-
nów w nagi step. Głodowali na-
wet wtedy, gdy zaczęły powstawać
kołchozy. Na szczęście wiele się
zmieniło. Dzisiaj przemierzamy te
tereny w więcej niż przyzwoitych
warunkach. Można podróżować
jeszcze lepiej, ale pomału.

Podróżując tutejszymi pociąga-
mi do wyboru mamy trzy klasy.
Najtańsza opcja to tzw. Plackart-
nyj, czyli wagon z otwartymi czte-
roosobowymi przedziałami oraz
z dodatkowymi miejscami wzdłuż
przejścia. Doskonała opcja dla
wszystkich, którzy chcą się nie-
ustannie integrować z innymi pa-
sażerami i nie potrzebują nawet
chwili intymności. Klasa średnia –
w której jedziemy to tzw. wagon
Kupiejny. Odpowiednik rosyjskie-
go Kupe – to czteroosobowe prze-
działy, z łóżkami na dole i górze
po dwóch stronach ściany, do tego

Niekończący sie step

Wagonowe lenistwo Wagon restauracyjny Wrzątek dostępny w kazdym wagonie

20 godzin...20 godzin...
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www.niezwyklyswiat.com

Tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek

stolik, dywanik i zamykane drzwi
z wielkim lustrem od wewnątrz.
Łóżka są tu dłuższe i szersze. Bez
szału, ale przynajmniej można się
wyprostować. Jest również klasa
Lux. To już naprawdę wysoki stan-
dard- przedziały wyposażone
w klimatyzację. Niekiedy bilet
obejmuje także całodniowe wyży-
wienie. Ponoć na niektórych tra-
sach istnieje klasa VIP z ośmio-
ma miejscami na cały wagon, dwu-
osobowe przedziały z prywatną
łazienką wraz z oddzielną restau-
racją.

Nadszedł czas pielgrzymek na
trasie – przedział – samowar – to-
alety. Stojąc przy oknie w przej-
ściu, szybko przyzwyczajam się do
wciągania brzucha, a w razie wy-
ższej konieczności znikania
w przedziale. Panowie dumnie
prezentują nagie torsy, dresy i roz-
deptane pantofle, a panie bam-
boszki i podomki. Gdyby szukać
jakiegoś odniesienia do klimatu,
jaki panuje w wagonie to chyba
najodpowiedniejsze byłoby po-
równanie do leniwej niedzieli
w polskim domu. Śpimy do czasy,
gdy zdrętwiałe mięśnie nie wy-
ciągną nas z łóżka. Potem leniwe
śniadanie i wlepianie wzroku
w okno przekazującego nam mdłe
obrazy. Najmłodsze dzieci jeszcze
śpią, przyjmując abstrakcyjne po-
zycje. Starsze penetrują zakamar-
ki wagonu, wpatrując się we
wszystkich, którzy z jakiegoś po-
wodu wzbudzili ich zainteresowa-
nie. Młodzież, jak na całym świe-
cie, wlepia wzrok w ekrany table-
tów i smartfonów. Mężczyźni są
praktycznie niezauważalni. Więk-
szość z nich gdzieś znika. Naj-
prawdopodobniej oddają się na-
łogowi w toaletach lub przejściach
między wagonami. Kobiety w po-
zycji wpółleżącej czytają kolorową
prasę i co chwilę zerkają na kory-
tarz, czy przypadkiem nie zbliża
się nowa dostawa wszelkiej maści

produktów spożywczo – galante-
ryjnych. Nagle wszyscy pokornie
wchodzą do przedziałów. Będzie
sprawdzanie biletów i tożsamości
podróżnych. Koniec z żartami.
Wielkie czapki o imponującej
średnicy z błyszczącym godłem
dodają konduktorom powagi.
Nawet wózek z produktami chiń-
skimi został wprowadzony w stan
letargu. Kontrola odbywa się po-
woli i skrupulatnie. Choć zawsze
śmieszy mnie pytanie – dokąd je-
dziecie? Przecież jest na bilecie!
Po chwili wszystko wraca do nor-
my. Wózki ruszają, przejście wy-
pełnia się podróżnymi.

Jedziemy wzdłuż jeziora Bał-
chasz. To dwunasty pod względem
wielkości akwen na świecie. Jednak
to nie wielkość sprawiła, że znala-
zło się na liście dziesięciu niezwy-
kłych jezior świata. Bałchasz jest
bowiem w połowie wypełnione
słodką, a w połowie słoną wodą.
Jest to możliwe dzięki wąskiemu –
na 3 kilometry – przesmykowi, któ-
ry łączy dwie części jeziora, nie
pozwalając na całkowitą wymianę
wód. Ta wodna różnorodność przy-
czyniła się do niespotykanego bo-
gactwa gatunków ryb.

Doceniliśmy również obecność
Dosma w naszym przedziale, cze-
go nie mogą powiedzieć nasi zna-
jomi jadący w przedziale obok.
Tam kazachska rodzina odseparo-
wała się od inostrańców (cudzo-
ziemców), zamykając się we wła-
snym świecie. My z przyjemnością
wymieniamy poglądy, oczywiście
w języku rosyjskim – i jak to zwy-
kle bywa najbardziej zbliżają róż-
nice. My mamy pieniądze takie –
a my takie. Nasze tory są szersze
– a nasze węższe. My zarabiamy
tyle – a my tyle. My mamy ropę –
a my nie. U nas wszystko rozkra-
dają – a u nas nie wszystko. Czas
na kolejną herbatę. Trasa do sa-
mowaru to najczęściej oblegany
kierunek w wagonie. W każdej

chwili można bezpłatnie nalać so-
bie wrzątku i zaparzyć kolejną
herbatę, kawę czy zupkę w wersji
instant.

Nieliczne postoje trwające kil-
kanaście minut wprowadzają nie-
co życia w ten senny klimat. Ko-
rzystając z informacji od Dosyma
o zbliżającym się postoju przygo-
towujemy zakupowy atak. Zasa-
da jest prosta- on kupuje trady-
cyjne kazachskie produkty – my
płacimy – jemy wspólnie.

Wjeżdżamy na stację – napię-
cie rośnie – zarówno z tej jak
i z drugiej strony okna. Po chwili
wpadamy w objęcia sprzedawców,
zachwalających swój towar. Pomi-
mo, iż biesiada w wagonach trwa
od wyruszenia z Astany, chętnych
na uzupełnienie zapasów jest spo-
ro. Przy wózkach z lepszym towa-
rem szybko tworzą się kolejki.
Nadjeżdżają kolejne wózki. Za-
czynamy się gubić w natłoku han-
dlowych ofert, na co ze stoickim
spokojem reaguje Dosym – po
prostu wie, co chce kupić i ile jest
to warte.

Po chwili biesiady ciąg dalszy.
Manty – kazachski przysmak –
pierogi w formie sakiewki, goto-
wane na parze z farszem z woło-
winy lub baraniny, kazy to najpo-
pularniejsza z tutejszych wędlin
z koniny, w skład której wchodzi
mięso z okolic żeber, łój i chrząst-
ki i lepioszka – popularny w Azji
chleb, wypiekany na wewnętrznej
części glinianego pieca. Jeszcze
ryby – sum i szlachetny sandacz.
Chyba z ciekawości idziemy do

wagonu restauracyjnego. Tutaj,
kolejna herbata w dzbanku za 3 zł
i piwo za 6.

W oddali rysują się góry Ałatau,
część łańcucha Tien Szan, który
rozciąga się na długości 2,5 tysią-
ca kilometrów na pograniczu Ka-
zachstanu, Uzbekistanu, Kirgista-
nu i Chin. To również znak, że
zbliżamy się do celu. Choć samo
słowo zbliżamy ma tutaj szersze,
albo dłuższe znaczenie – spokoj-
nie można uciąć sobie jeszcze
jedną drzemkę.

Krajobraz się zmienia. Zbliżamy
się do celu kolejowej podróży.
Przed nami Ałmaty. Na pewno
starsze pokolenie zaczyna kojarzyć
tą nazwę. Choć dzisiaj brzmi nieco
inaczej. Ałmaty to niegdysiejsza
Ałma-Ata – stolica Kazachskiej
Socjalistycznej Republiki Radziec-
kiej. Po rozpadzie ZSRR, Kazach-
stan w 1991 roku jako ostatnia
z republik ogłosiła niepodległość.
Ałma-Ata została przemianowana
na Ałmaty, a w 1997 roku stolicę
z Ałmaty przeniesiono do Astany.

Niezwykły Świat Kazachstan

Peronowy handel Tutaj szybko nawiazuje sie przyjaźnie

Narodowe potrawy Kazachów

Wędzone ryby z jeziora Bałchasz
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Jak przekazać 1 % podatku?
Wystarczy, że podatnik w skła-

danej deklaracji podatkowej wpro-
wadzić numer KRS Organizacji
Pożytku Publicznego, której chce
okazać swoje wsparcie, a w miej-
scu wnioskowanej kwoty poda
kwotę będącą 1% podatku. Prze-
kazaniem środków na konto wska-
zanej fundacji zajmuje się naczel-
nik Urzędu Skarbowego. Warto
pamiętać o tym, że z tytułu prze-
kazania 1% podatnicy nie ponoszą
żadnych kosztów. Nie płacą ani zło-
tówki z własnej kieszeni, bo środ-
ki, które decydują się przekazać na
pomoc potrzebującym i tak trafiły-
by do Skarbu Państwa. W jednej
deklaracji podatkowej można prze-
kazać 1% jednej, wybranej orga-
nizacji, ale jeśli rozlicza się dodat-
kowe PIT-y, np. za posiadane pa-
piery wartościowe, można na każ-
dym formularzu wesprzeć inną or-
ganizację.

Zostaw 1% w powiecie la¿ajskim
Każdy z nas może przynieść
potrzebującym wiele dobre-
go, oddając 1% podatku na
rzecz Organizacji Pożytku
Publicznego. Aż 13 organi-
zacji pozarządowych z te-
renu powiatu leżajskiego
czeka na Twoją pomoc.

Nazwa i siedziba NR KRS

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W GRODZISKU DOLNYM 0000031018

STOWARZYSZENIE „INTEGRACJA BEZ GRANIC”
Sarzyna (Gmina Nowa Sarzyna) 0000045567

STOWARZYSZENIE „NASZA MAŁA OJCZYZNA”
Nowa Sarzyna (Gmina Nowa Sarzyna) 0000152888

STOWARZYSZENIE „BEZPIECZNE MIASTO LEŻAJSK”, LEŻAJSK
Leżajsk 0000177565

STOWARZYSZENIE „DOBRY DOM”
Wola Zarczycka (Gmina Nowa Sarzyna) 0000197865

PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „FRANCESCO” W JELNEJ
Jelna (Gmina Nowa Sarzyna) 0000229696

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
DZIAŁAJĄCY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LEŻAJSKU
Leżajsk 0000253065

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „MARATON”
Giedlarowa (Gmina Leżajsk) 0000254849

„STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DĘBNO”
Dębno (Gmina Leżajsk) 0000262290

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI LEŻAJSKIEJ
Leżajsk 0000275455

STOWARZYSZENIE „NIE DZIELI NAS NIC”
Leżajsk 0000292013

FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY W LEŻAJSKU
Leżajsk 0000328376

STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH „BENEFACTUM”
Łętownia (Gmina Nowa Sarzyna) 0000377168.

Zapraszam do skorzystania

z profesjonalnej i bezp³atnej pomocy

w rozliczaniu zeznania podatkowego

PIT za rok 2017

Biuro Pos³a
na Sejm RP
Jerzego Paula

ul. Kopernika 1

37-310 Nowa Sarzyna

tel. 790 588 990

Filia Biura Poselskiego

w Le¿ajsku

ul. Mickiewicza 20A

37-300 Le¿ajsk

tel. 790 588 990

Jerzy Paul

OGŁOSZENIE PŁATNE
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