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Labirynt obłędny
Pusty czworokąt w ścianie, drzwi, obłędnie się rozmnaża dokądś
dokąd nie spojrzę, rosną drzwi stokrotnie płaskie jak prostokąt –
dokąd nie pójdę, będą drzwi i skąd nie przyjdę, pozostaną,
póki mi wrosną klinem w mózg – aż mi się wżgną i wryją raną

I będzie pustka czwórnych ram i będzie czwórnych kątów bezsens,
będzie szaleństwo rannych ścian, z których wydarto miąższ okrzesem –
w mózg się wśrubuje niby wir skośnie wrotnymi nawrotami
rozwirowany wachlarz drzwi, co razem są i nie są drzwiami.

A w tym obłędzie przyjdzie myśl, która przebodzie mnie jak motto,
że w zawiłości setek drzwi jedne są ciszą i prostotą –
rozpędzi w skos i tył i w przód każda przedarta w kwadrat czeluść
aż wreszcie jedność weźmie w chwyt mnie wysmaganą wprzód przez wielość.

Tysiąc tysięcy niedrzwi – drzwi, przez które muszę iść, choć nie chcę
groteską swych bezzębnych paszcz świadomość progów swych wychłepce;
tysiąc tysiączne pierwsze drzwi mogłyby dziś już wtulić w spokój,
lecz jest ten szał, co woli ból rozbłąkań, niż się portem okuć. –

Jeśli przestanę pędzić w przód w dni ludzką męką nieczłowiecze,
tysiąc tysięcy białych dni przeze mnie ciszą się przewlecze –
a jednak chcę na każdy cios w boleści w przód się rwać wieczyście
miast czekać w mgle ogłuchłych cisz aż samo do mnie przyjdzie wyjście.

Zuzanna Ginczanka
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Zareklamuj się
w Kurierze Powiatowym

TEREN ROZPOWSZECHNIANIA: powiat leżajski
Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,

Gmina Grodzisko Dolne, Gmina Kuryłówka, Gmina Leżajsk

NAKŁAD: 
3000 egz.



3KURIER POWIATOWY n nr 1/2020 (181)

Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

Grudniowe sesje
Rady Powiatu Leżajskiego

23 grudnia w sali konfe-
rencyjnej Muzeum Ziemi 
Leżajskiej odbyła się XIX 
sesja Rady Powiatu, będą-
ca sesją budżetową.

Na wstępie spotkania radni 
zapoznali się z informacją o re-
alizacji programu „Bezpieczny 
Powiat” w roku 2019 na terenie 
powiatu leżajskiego. Następnie 
podjęli uchwały w sprawie:
•	 zatwierdzenia planu kontro-

li Komisji Rewizyjnej na 2020 
rok

•	 zatwierdzenia planu pracy 
Rady Powiatu Leżajskiego na 
2020 rok

•	 petycji złożonych przez adw. 
Renatę Sutor

•	 wieloletniej prognozy finanso-
wej Powiatu Leżajskiego.

Główną uchwałą podjętą pod-
czas spotkania była uchwała bu-
dżetowa Powiatu Leżajskiego na 
2020 r. Po odczytaniu projektu 
uchwały wraz z uzasadnieniem 
przedstawiono opinie poszcze-
gólnych komisji Rady Powia-
tu oraz opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej do projektu bu-
dżetu. Odczytano również stano-
wisko Zarządu w sprawie opinii 
RIO oraz wniosków komisji. Na-
stępnie radni przystąpili do gło-
sowania. W głosowaniu wzięło 
udział 18 radnych. Za przyjęciem 
uchwały opowiedziało się 13 
radnych, natomiast 5 radnych 
wstrzymało się od głosu. Oddane 
głosy przeciw – 0.

30 grudnia odbyła się XX nad-
zwyczajna sesja Rady Powia-
tu Leżajskiego. Było to ostatnie 
spotkanie radnych w minionym 
roku. Podczas posiedzenia, radni 
podjęli uchwały w sprawie:
•	 wprowadzenia zmian w budże-

cie Powiatu na 2019 r.
•	 wydatków budżetu Powiatu, 

które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2019 r.

Sesja ta miała szczególny cha-
rakter, ponieważ po zakończe-
niu posiedzenia radni spotkali 
się z zaproszonymi gośćmi: sa-

morządowcami, wójtami, burmi-
strzami, przewodniczącymi rad, 
duchownymi, dyrektorami oraz 
kierownikami jednostek powia-
towych, przedsiębiorcami oraz 
przedstawicielami różnych in-
stytucji, aby przełamać się opłat-
kiem. Spotkanie umilił również 
występ Anny Bednarz i Domi-
nika Tudryna, uczniów Zespołu 
Szkół Licealnych w Leżajsku.

Ponadto starosta przedsta-
wił sprawozdanie z prac Zarzą-
du Powiatu w okresie międzyse-
syjnym.

NN,MK

Fot. Grzegorz Leja



KURIER POWIATOWY n nr 1/2020 (181)4

POWIAT

Jubileusz 100-lecia 
Służb Sanitarnych w Polsce

3 grudnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się uroczy-
stość z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia powstania 
Służb Sanitarnych w Polsce, którego gospodarzem był 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku 
Leszek Solarz.

logicznej w Leżajsku przedstawił 
rys historii tworzenia się Inspek-
cji na terenie powiatu leżajskiego.

Jednym z najważniejszych mo-
mentów tegorocznych obchodów 
było wręczenie okolicznościo-
wych, pamiątkowych medali dla 
osób szczególnie zaangażowa-
nych we współpracę z Inspekcją 
Sanitarną, jak również dla naj-
bardziej zasłużonych pracowni-
ków PSSE w Leżajsku.

O oprawę artystyczną uroczy-
stości zadbali młodzi artyści: bra-
cia Marcel i Wiktor Kotuła-Brzy-
scy.

PSSE

Oprócz obecnych i emery-
towanych pracowników 
Powiatowej Stacji Sani-

tarno-Epidemiologicznej w Le-
żajsku na spotkaniu byli obec-
ni m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy 
Paul, Zarząd Powiatu Leżaj-
skiego: Starosta Leżajski Marek 
Śliż, Wicestarosta Lucjan Czen-
czek, Członek Zarządu Powiatu 
Krzysztof Trębacz oraz Podkar-
packi Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny, władze sa-
morządowe z terenu powiatu, ko-
mendanci służb mundurowych, 
a także kierownicy i dyrektorzy 
instytucji współpracujących z In-
spekcją Sanitarną.

Podczas uroczystości został 
wyświetlony film o zalążkach 
Służb Sanitarnych w Polsce, po 
którym głos zabrał PPWIS Adam 
Sidor, przybliżając wszystkim 
zgromadzonym zakres działalno-
ści inspekcji na przestrzeni kil-
kudziesięciu lat. Poruszył także 
bieżące problemy, którym pra-
cownicy muszą sprostać oraz mó-
wił o wyzwaniach, z jakimi przyj-
dzie im się zmierzyć.

Następnie dyrektor Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemio-
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Uroczyste przecięcie wstę-
gi odbyło się 7 stycznia. W wy-
darzeniu udział wzięli m.in. 
Starosta Leżajski Marek Śliż, 
Wicestarosta Leżajski Lucjan 
Czenczek, Członek Zarządu Po-
wiatu Krzysztof Trębacz, Prze-

Powiatowa sala koncertowa
oficjalnie otwarta

Wraz z początkiem nowe-
go roku, oddana do użyt-
ku w grudniu, Powiatowa 
Sala Koncertowa oficjalnie 
otworzyła swoje podwoje 
dla działalności kulturalnej 
Powiatu Leżajskiego.

wodniczący Rady Powiatu Le-
żajskiego Adam Wylaź, Wójt 
Gminy Leżajsk Krzysztof Sobej-
ko, Wójt Gminy Kuryłówka Ag-
nieszka Wyszyńska, Wójt Gmi-
ny Tryńcza Ryszard Jędruch, 
Wójt Gminy Potok Górny Stani-
sław Dyjak, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego Ka-
rol Ożóg, Podkarpacki Kurator 
Oświaty Małgorzata Rauch, dy-
rektor wykonawczy Polskiej Izby 
Handlowej w Waszyngtonie Ire-
neusz Lubaczewski, dyrektor Ca-
ritas Archidiecezji Przemyskiej 
ks. Artur Janiec, dyrektor ZSL 
Zbigniew Trębacz wraz z pra-
cownikami, radni powiatowi, dy-
rektorzy i kierownicy jednostek 
powiatowych oraz przedstawiciel 
firmy JBSystem, która była głów-
nym wykonawcą inwestycji. Po-
święcenia sali dokonał ks. dzie-
kan Marek Cisek.

Podczas uroczystości wręczo-
no również stypendia dla ucz-
niów ZSL. W ramach progra-
mu stypendialnego „Victoria”, Fot. Jacek Brzuzan

którego fundatorem jest absol-
went ZSL Ireneusz Lubaczewski, 
przyznano pięciu uczniom jed-
norazowe stypendia w wysoko-
ści: 10 000 zł, 5 000 zł, 2 500 zł, 
1 500 zł i 1 000 zł. Ponadto nagro-
dy specjalne ufundowali również: 
Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof 
Sobejko – 2 000 zł oraz Rzecznik 
Praw Dziecka Mikołaj Pawlak – 
2 x 3 000 zł.

W części artystycznej spotka-
nia odbył się koncert inaugura-
cyjny Powiatowej Orkiestry Dę-
tej pod batutą Michała Grzywny, 
co było również dobrą okazją do 
sprawdzenia m.in. możliwości 
akustycznych oraz sprzętowych 
sali. 

Realizację projektu o nazwie 
„Utworzenie Sali Koncertowej 
na potrzeby działalności kultu-

ralnej Powiatu Leżajskiego” roz-
poczęto pod koniec czerwca. 
Wartość zadania zamknęła się 
w kwocie 1 145 547,14 zł, z cze-
go 480 000 zł pochodzi ze środ-
ków finansowych Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
z Funduszu Promocji Kultury. 
Pozostałe środki to wkład własny 
Powiatu Leżajskiego.

NN
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Finał Akcji 
„Polacy – Rodakom”

Corocznie, na przełomie 
listopada i grudnia Akcja 
„Polacy – Rodakom” mo-
bilizuje setki osób. Także 
i tym razem nie było wyjąt-
ku. Łącznie zebrano ponad 
dwie tony żywności, za-
bawki i przybory szkolne.

Założeniem akcji jest to, by w okresie 
świąteczno-noworocznym zebrać niezbędne 
artykuły żywnościowe dla rodaków mieszka-
jących za wschodnią granicą. Dary w okresie 
świąt Bożego Narodzenia trafią do polskich 
rodzin.

Dary bezpośrednio w sklepach przez trzy 
weekendy zbierali:
•	 uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych 

im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
•	 uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych im. 

Bolesława Chrobrego w Leżajsku,
•	 strzelcy z Jednostki Strzeleckiej Strzelec 

JS 2035 funkcjonującej przy Zespole Szkół 
Licealnych w Leżajsku,

•	 leżajscy harcerze,
•	 Młodzież Wszechpolska koło Leżajsk wraz 

z kibicami drużyny piłkarskiej Pogoń Le-
żajsk.

Ponadto dary zbierano w licznych urzę-
dach, firmach oraz szkołach na terenie po-
wiatu leżajskiego (m.in. Zespół Szkół 
w Kuryłówce i Szkoła Podstawowa nr 1 w Le-
żajsku).

W trakcie finału akcji przepakowywano 
zebrane dary i wręczono dyplomy. Następnie 
odbył się słodki poczęstunek, zrobiono pa-
miątkowe zdjęcia. Odbyło się również spot-
kanie z mediami.

Do centralnego miejsca zbiórki w połu-
dniowo-wschodniej Polsce (Lublin) dary do-
starczyła firma Smak Górno.

Akcja odbywała się pod patronatem me-
dialnym: TVP Rzeszów, Polskiego Radia 
Rzeszów oraz Radio VIA. Jej organizato-
rami byli: Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich w Leżajsku. Nato-
miast honorowy patronat nad akcją na tere-
nie ziemi leżajskiej sprawował Starosta Le-
żajski Marek Śliż.

Organizatorzy dziękują darczyńcom za 
ofiarność oraz wolontariuszom za ich bezin-
teresowną pracę. MZL

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużymi zdolnościami językowymi, talentem mu-
zycznym i artystycznym. Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Michał Grzywna 
(muzyk, dyrygent, kompozytor), Anna Kochman (germanistka), Katarzyna Buszta (przed-
stawicielka Ośrodka Kultury w Dębnie).

Nagrody w konkursie ufundował Goethe Institut oraz Ambasada Niemiec. Organizatorzy 
dziękują sponsorom za przekazane nagrody.

Jadwiga Chmura

Kolędowali po niemiecku
16 grudnia w Zespole Szkół w Dębnie odbył się I Międzyszkolny Konkurs Ko-
lęd Niemieckojęzycznych „Deutsche Weihnachtslieder”. W konkursie wzięło 
udział 20 uczniów z 7 szkół z gminy Leżajsk.

Laureatami zostali:
I miejsce – Julia Stępień „Stille Nacht”– Szkoła Podsta-
wowa w Hucisku
II miejsce – duet Weronika Freń i Karolina Leja „Stille 
Nacht”– Szkoła Podstawowa w Biedaczowie
III miejsce – ex aequo: Julia Bosak „Kling Glöckchen” 
– Zespół Szkół w Dębnie, duet Jakub Loryś i Mateusz 
Szczęch „Ein Kleiner weißer Schneemann” – Zespół 
Szkół w Brzózie Królewskiej

Wyróżnienia otrzymali:
Martyna Nowak „Gott ist nah” – Zespół Szkół w Dębnie
Julia Baran „ O Tannenbaum” – Szkoła Podstawowa 
w Chałupkach Dębniańskich
Katarzyna Czop „Kling Glöckchen” – Zespół Szkół 
w Wierzawicach
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Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zgodnie z art. 8a 
ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy obejmuje w szczególności: porad-
nictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu po-
mocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alko-
holowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla 
bezrobotnych, prawa pracy, dla osób pokrzywdzonych prze-
stępstwem, z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw 
pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, dla 
osób w sporze z podmiotami rynku finansowego, nieodpłatną 
pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i inne.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa 
uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jed-
nostek publicznych, jednostek niepublicznych działających 
na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożyt-

ku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono 
zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podsta-
wie odrębnych przepisów.

Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie po-
radnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stro-
nach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i go-
dzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Ponadto w Liście ujęto także krajowe infolinie tematyczne 
i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem ko-
munikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporzą-
dzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego 
dla mieszkańców powiatu leżajskiego. Aktualne i rzeczywi-
ste dane zostały podane jako ostatnie w danej kategorii te-
matycznej.

LISTA JEDNOSTEK 
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), Starosta Leżajski zobowiązany jest od 2019 roku do 
prowadzenia i publikowania „Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa”, dostęp-
nego dla mieszkańców Powiatu Leżajskiego. 
Lista opublikowana została na stronie BIP Starostwa http://bip.starostwo.lezajsk.
pl/28326/28326/ oraz na stronach urzędów miast i gmin na terenie powiatu le-
żajskiego. Lista będzie na bieżąco uzupełniana i aktualizowana.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. na terenie po-
wiatu leżajskiego dostępne są punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna.

Zapisów należy dokonywać pod nr tel. 882 015 438 lub po-
przez e-mail: npp@starostwo.lezajsk.pl

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową 
nie mogą osobiście przybyć do punktu lub doświadczają trud-
ności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia  
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komu-
nikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), mogą uzyskać nie-
odpłatną pomoc poza punktem poprzez zorganizowanie wizyty 
w miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządze-
nia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczający-
mi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym za-
pewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka 
migowego bądź też za pośrednictwem środków porozumiewa-
nia się na odległość tj. za pośrednictwem telefonu/email.

Punkty usytuowane są w następujących lokalizacjach:

Leżajsk: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 
65, 37-300 Leżajsk. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej czyn-
ny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00. Punkt Nieod-
płatnego Poradnictwa Obywatelskiego czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. 12:00-16:00. Punkt obsługuje Stowarzyszenie 
Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.

Nowa Sarzyna: Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ul. Ko-
pernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna, punkt czynny w poniedziałki 
w godz. 11:30-15:30 oraz w czwartki w godz. 8:00-12:00. Punkt 

obsługują Radcy Prawni wskazani przez Okręgową Izbę Rad-
ców Prawnych w Rzeszowie.

Grodzisko Dolne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
37-306 Grodzisko Dolne 124A, punkt czynny w środy w godz. 
11:00-15:00 oraz w piątki w godz. 8:00-12:00. Punkt obsługuje 
Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Rze-
szowie oraz Radca Prawny wskazany przez Izbę Radców Praw-
nych w Rzeszowie.

Kuryłówka: Urząd Gminy Kuryłówka, 37-303 Kuryłówka 527, 
punkt czynny we wtorki w godz. 9:00-13:00. Punkt obsługuje 
Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Rze-
szowie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leżajskim 2020 roku

Punkt nr 3
Nowa Sarzyna

Punkt nr 3
Kuryłówka

Punkt nr 1 i 2
Leżajsk

Punkt nr 3
Grodzisko

Dolne
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FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY  
W LEŻAJSKU  

(gmina Miasto Leżajsk)

0000328376

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GRODZISKU 

DOLNYM (gmina Grodzisko Dolne) 

000031018

STOWARZYSZENIE  
„NASZA MAŁA OJCZYZNA”  

w Nowej Sarzynie (gmina Nowa Sarzyna)

0000152888

STOWARZYSZENIE „DOBRY DOM”  
w Woli Zarczyckiej  

(gmina Nowa Sarzyna)

0000197865

PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY „FRANCESCO” W JELNEJ 

(gmina Nowa Sarzyna) 

0000229696

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
DZIAŁAJĄCY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
NR 2 W LEŻAJSKU (gmina Miasto Leżajsk)

0000253065

UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY 
„MARATON” w Giedlarowej  

(gmina Leżajsk)

0000254849

STOWARZYSZENIE  
ROZWOJU WSI DĘBNO  

(gmina Leżajsk)

0000262290

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW  
ZIEMI LEŻAJSKIEJ  

(gmina Miasto Leżajsk)

0000275455

STOWARZYSZENIE „NIE DZIELI NAS NIC”  
w Leżajsku  

(gmina Miasto Leżajsk) 

0000292013

Przekaż 1% podatku organizacjom  
z terenu powiatu leżajskiego

Rozpoczyna się okres składania deklaracji 
podatkowych. Zapoznaj się z listą organiza-
cji pożytku publicznego działających na tere-
nie powiatu, którym możesz przekazać swój 
1% podatku.

W składanej deklaracji podatkowej nale-
ży wprowadzić numer KRS Organizacji Po-
żytku Publicznego, której chce się przekazać 

wsparcie, a w miejscu wnioskowanej kwoty 
podać kwotę będącą 1% podatku. Przekaza-
niem środków na konto wskazanej fundacji 
zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego. 
Warto pamiętać o tym, że z tytułu przekaza-
nia 1% podatnicy nie ponoszą żadnych kosz-
tów. Nie płacą ani złotówki z własnej kiesze-
ni, bo środki, które decydują się przekazać na 

pomoc potrzebującym i tak trafiłyby do Skar-
bu Państwa. W jednej deklaracji podatkowej 
można przekazać 1% jednej, wybranej orga-
nizacji, ale jeśli rozlicza się dodatkowe PIT-y, 
np. za posiadane papiery wartościowe, moż-
na na każdym formularzu wesprzeć inną or-
ganizację. Termin dostarczenia deklaracji do 
Urzędu Skarbowego mija 30 kwietnia 2020 r.

1% podatku możesz przekazać następującym 
organizacjom z terenu powiatu leżajskiego
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Natalia Nowicka: Powiedziano 
mi, że jesteś bardzo skromną oraz 
nieśmiałą osobą i początkowo nie 
chciałaś zgodzić się na wywiad. 
Cieszę się jednak, że twoim nauczy-
cielom udało się ciebie przekonać. 
Kapituła stypendialna oceniła Two-
ją pracę najwyżej z wszystkich, więc 
ciekawi mnie, co było w niej wyjąt-
kowego? 

Klaudia Półtorak: Moja pra-
ca była czymś w rodzaju świade-
ctwa. Pisałam przede wszystkim 
o swoim życiu i o tym, co chcia-
łabym robić w przyszłości. Pisząc 
starałam się też odnosić do wska-
zówek zawartych w regulaminie. 
Od podstawówki lubiłam anga-
żować się w wolontariat i napi-
sałam też trochę o tym. Zawsze 
sprawiało mi to dużą przyjem-
ność, choć wiem, że niektórzy 
uważają, że za pomaganiem kry-
je się egoizm. Wcześniej się nad 
tym nie zastanawiałam. Takie 
myśli naszły mnie dopiero wtedy, 
kiedy poczułam, ile radości daje 
mi pomaganie.

Owszem, też spotkałam się z takim 
poglądem, ale nie sądzę, aby ten, 
komu pomagasz zastanawiał się 
nad tym, z jakich pobudek to robisz, 
bo on dostaje pomoc, a ty satysfak-
cję, że zrobiłaś coś dobrego, wiec 
obie strony mogą być zadowolone, 
choć wiadomo, że nie do końca o to 
w pomaganiu chodzi. A co dokład-
nie robisz w ramach wolontariatu?

Hmm… raczej takie zwykłe 
rzeczy. Czasem jest to zbiera-
nie żywności, ubrań, a czasem po 
prostu zbiórka pieniędzy. Bardzo 
chciałabym też pojechać na wo-
lontariat do hospicjum dla star-
szych osób lub dzieci. Działam 
też w szkolnym kole wolontaria-
tu. Lubię wspierać ludzi i patrzeć 
jak stają się szczęśliwsi.

Czy ktoś zachęcił cię do udziału 
w programie stypendialnym i napi-
sania pracy, czy to był twój pomysł?

Ogółem w życiu kieruję się 
tym, żeby korzystać z każdej 

szansy. Tak też zrobiłam, cho-
ciaż pisząc już to, poczułam ra-
czej taki wewnętrzny impuls, że 
chcę się po prostu podzielić moją 
historią i spostrzeżeniami bez 
względu na to, jaki będzie wy-
nik tego. Nie myślałam w ogóle 
o wygranej, byłabym już szczęś-
liwa będąc w pierwszej dziesiąt-
ce. Wierzę, że we wszystkim jest 
ręka Boga. 

Czyli to była trochę taka autotera-
pia?

Można tak powiedzieć. Wie-
le sobie uświadomiłam pisząc tę 
pracę.

Rozmawiam z tobą dopiero pięć 
minut, ale mogę potwierdzić to, 
co mówią twoi nauczyciele – fak-
tycznie jesteś bardzo nieśmiała 
i skromna. Tacy ludzie najczęściej 
nie mówią głośno o tym, ile robią 
dla innych i z pewnością zasłużyłaś 
na główną nagrodę. 

Dziękuję, ale naprawdę nie 
wiem dlaczego na nią zasłuży-
łam, bo inni ludzie mają podob-
ne doświadczenia do mnie. Tyle 
że po prostu o nich nie napisa-
li. Praca, którą ja napisałam jest 
bardzo osobista i nie wiem, czy 
chciałabym, aby wszyscy ją prze-
czytali. Z jednej strony tak, bo 
może moje doświadczenia po-
mogłyby innym, a z drugiej – 
obawiam się oceniania. I ten we-
wnętrzny strach mnie blokuje. 
Nie lubię o tym mówić, ale dużo 
osób podpowiada, żebym się tym 
podzieliła. Więc chyba tak zrobię 
w wielkim skrócie. Mam atopo-
we zapalenie skóry. Jest to cho-
roba przewlekła, w której są lep-
sze i gorsze okresy. Miałam ten 
najgorszy w swoim życiu. Leka-
rze nie umieli mi pomóc i było 
tylko gorzej, więc moja mama 
postanowiła sięgnąć po modli-
twę znaną jako „Nowenna pom-
pejańska”. Mama obiecała Mat-
ce Bożej Pompejańskiej, że jeśli 
w jakikolwiek sposób mi się po-
lepszy, to w podziękowaniu poje-

dziemy do Pompei. Jakiś czas po 
odmówieniu nowenny, zbiegiem 
okoliczności trafiłam na krem 
i probiotyki do walki z gronkow-
cem złocistym. Nikt nie mówił, 
że mogę mieć coś takiego na skó-
rze. Już po pierwszym użyciu za-
uważyłam, że te ropne zmiany się 
goją. Stosowałam wiele „prepa-
ratów”, a tylko ten pomógł. Mo-
głam w końcu normalnie funk-
cjonować. Nie miałyśmy jednak 
jak jechać do Pompei, ale nie-
długo po tym ogłosili w radiu, że 
do miejscowości Świętem przy-
wieziono kopię oryginału obra-
zu Matki Bożej Pompejańskiej, 
więc pojechałyśmy tam. A po-
tem było już tylko lepiej. Przede 
wszystkim bardzo zmieniłam się 
wewnętrznie. 

Wróćmy jeszcze do twoich dzia-
łań wolontariackich. Czy utkwiło ci 
w pamięci jakieś szczególne wyda-
rzenie, w które się zaangażowałaś?

Trudno powiedzieć, bo staram 
się angażować tak samo w każ-
dy rodzaj pomocy. Ale być może 
była to akcja, w której zbierali-
śmy fundusze na leczenie pew-
nego małego chłopca z muko-
wiscydozą i wieloma innymi 
schorzeniami. Na szczęście uda-
ło się mu pomóc.

Pewnie wszyscy cię o to pytają, ale 
zapytam i ja: na co planujesz prze-
znaczyć stypendium?

(śmiech) Tak, pytają. Pienią-
dze przeznaczę na studia, bo kie-
dy je zacznę, to prawdopodob-
nie dwójka mojego rodzeństwa 
będzie też studiować, więc może 
to być trudne do udźwignięcia fi-
nansowo dla rodziny.

Wiesz już, co chcesz studiować?
Myślałam o psychodietetyce, 

interesuję się tym już od kilku 
lat, bo chorowałam na zaburze-
nia odżywiania. Ale nie jestem 
jeszcze pewna. Bardzo podoba 
mi się też praca w laboratorium. 
Fascynuje mnie ten świat złożony 

„Życzę sobie większej odwagi”
Jednym z warunków udziału w programie stypen-
dialnym „Victoria” ufundowanym dla uczniów ZSL 
w Leżajsku przez absolwenta szkoły Ireneusza 
Lubaczewskiego było napisanie pracy na temat 
„Dlaczego właśnie ja? Pracę Klaudii Półtorak do-
cenili nie tylko członkowie kapituły stypendial-
nej przyznając jej pierwsze miejsce, ale również 
Rzecznik Praw Dziecka i ufundowana przez niego 
Nagroda Specjalna także powędrowała do Klaudii. 

z cząsteczek i to, co nas otacza. 
Brałam pod uwagę także psycho-
logię, ale tak naprawdę to jeszcze 
nie wiem. W pracy też dużo pi-
sałam o samoakceptacji i w przy-
szłości chciałabym właśnie poma-
gać w tym innym ludziom. 

Podejrzewam, że taki problem ma 
większość twoich rówieśników?

Tak, tylko po prostu umiejęt-
nie się to ukrywa. To, co myślisz 
o sobie schodzi na dalszy plan, 
bo żyjesz głównie tym, co myślą 
o tobie inni. Nie wiem, czy je-
stem gotowa, aby mówić szerzej 
o swoim problemie, ale mam na-
dzieję, że kiedyś się odważę i uda 
mi się dzięki temu komuś po-
móc. Bardzo tego bym chciała, 
ale najpierw muszę jeszcze nad 
sobą popracować. 

Każdy ma w sobie wewnętrznego 
krytyka. Bez względu na wiek. Prob-
lem w tym, że za często dopuszcza-
my go do głosu. Najczęściej w tym 
momencie życia i w tych kwestiach, 
w których nie jest potrzebny.

Tak, zgadzam się.

Poza tym, że lubisz pomagać in-
nym, co jeszcze lubisz robić?

Lubię uprawiać sport. Intere-
suje mnie bardzo także analizo-
wanie zachowań ludzkich i spo-
sobu myślenia. Każdy jest inny 
i to jest piękne, jak wiele różnych 
osobowości można spotkać. Lu-
bię też czytać książki.

A jeśli miałabyś spełnić swoje dwa 
marzenia: jedno w wymiarze glo-
balnym, drugie w indywidualnym, 
to co by to było?

Ojej, naprawdę nie wiem. Ale 
na pewno życzę sobie większej 
odwagi i otwarcia na ludzi. Pod-
czas wręczenia stypendiów, kie-
dy miałam coś powiedzieć o so-
bie, to bardzo się stresowałam 
i jestem z siebie bardzo dumna, 
że udało mi się to zrobić. W tym 
moim angażowaniu się w różne 
inicjatywy chodzi też o to, żebym 
się konfrontowała z tym, czego 
się boję. 

Czyli, mówiąc inaczej, wychodzisz 
ze swojej strefy komfortu? Tak roz-
wojowego podejścia do życia poza-
zdrościłby ci niejeden dorosły czło-
wiek z bagażem doświadczeń. A co 
z marzeniem globalnym?

Chciałabym, żeby zniknęła ta 
cała nienawiść, bo uważam, że to 
ona jest głównym źródłem prob-
lemów na świecie i ma ogromny 
wpływ na to, co się dzieje teraz.

Bardzo dziękuję ci za rozmowę i ży-
czę powodzenia.

Dziękuję bardzo.
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Program Stypendialny „Victo-
ria” miał na celu wyłonienie ucz-
niów potrzebujących wsparcia na 
drodze do realizacji życiowych 
zamierzeń i promowanie mło-
dych talentów. Aby zdobyć jedno 
z pięciu stypendiów, uczniowie 
mieli za zadanie napisać pracę 
na temat „Dlaczego właśnie ja?”, 
w której w interesujący i orygi-
nalny sposób kandydat prezen-
tował siebie, przybliżał sytuację 
rodzinną, osiągnięcia, a także 
przeszkody, jakie musi pokony-
wać na drodze do realizacji swo-
ich życiowych planów oraz uza-
sadniał, dlaczego właśnie on/ona 
zasługuje na przyznanie stypen-
dium. Ważnym kryterium oceny 
prac było zaangażowanie kandy-
data w życie społeczności szkol-
nej czy lokalnej, podejmowanie 
inicjatyw mających na celu dobro 
drugiego człowieka.

Inicjatywa spotkała się z ży-
wym odzewem młodzieży, bo 
wpłynęło aż 86 prac, które zosta-
ły zakodowane, a następnie prze-
szły pierwszy etap szkolny. Do 
komisji szkolnej zostały powoła-
ne nauczycielki języka polskiego, 

panie: Lucyna Lorenc, Justyna 
Majkut i Monika Łobodzińska-
-Zygmunt. Wyłoniono 15 prac, 
które w dalszej części ocenia-
ła 8-osobowa Kapituła Progra-
mu Stypendialnego w składzie: 
minister Krzysztof Kubow, szef 
Gabinetu Politycznego Prezesa 
Rady Ministrów; minister Miko-
łaj Pawlak, Rzecznik Praw Dzie-
cka; Marcin Chludziński, Prezes 
KGHM Polska Miedź; mece-
nas Bartosz Piechota, wiceprezes 
PLL LOT; Małgorzata Rauch, 
Podkarpacki Kurator Oświaty; 
ks. Artur Janiec, Dyrektor Ca-
ritas Archidiecezji Przemyskiej; 
Krzysztof Sobejko, Wójt Gmi-
ny Leżajsk oraz Ireneusz Luba-
czewski, Dyrektor Polskiej Izby 
Handlowej w Stanach Zjedno-
czonych – pomysłodawca i fun-
dator stypendiów.

Finalistami programu i zdo-
bywcami stypendiów zosta-
li: I miejsce i kwota 10 000 zł – 
Klaudia Półtorak; II miejsce 
i kwota 5 000 zł – Wiktoria Niź-
nik; III miejsce i kwota 2 500 zł 
– Dominik Tudryn; IV miejsce 
i kwota 1 500 zł – Wiktoria Kusy; 

V miejsce i kwota 1 000 zł – An-
helina Hajduk.

Dwie nagrody specjalne ufun-
dował Rzecznik Praw Dziecka, 
pan Mikołaj Pawlak, a otrzyma-
li je: Kinga Zacharyasz (3 000 zł) 
i Klaudia Półtorak (2 000 zł). 
Członek Kapituły, Krzysztof So-
bejko, Wójt Gminy Leżajsk, także 
ufundował dodatkową nagrodę 
w kwocie 2 000 zł, którą przyznał 
Maksymowi Smolinowi za wiersz 
„Sześć i pół kroku”. Wszystkie na-
grody zostały wypłacone uczestni-
kom jednorazowo.

Podsumowania Programu Sty-
pendialnego dokonano w trak-
cie uroczystego otwarcia Po-
wiatowej Sali Koncertowej, 
7 stycznia w Zespole Szkół Lice-
alnych w Leżajsku. 

Nagrodą wspólną dla wszyst-
kich finalistów był wyjazd do 
Warszawy. Młodzież zwiedziła 
Kancelarię Prezesa Rady Mini-
strów, a następnie została przyję-
ta przez premiera Mateusza Mo-
rawieckiego. 

Organizatorzy podkreślają, 
że inicjatywa nie ma charakte-
ru jednorazowego i w ich zamy-
śle jest początkiem cyklicznego 
programu wspierania młodzie-
ży uczącej się w Zespole Szkół 
Licealnych w Leżajsku. Zapew-
ne rozrośnie się ona, bo już ro-
dzą się plany związane z przepro-
wadzeniem kolejnej edycji tego 
programu, w którym warto wziąć 
udział za rok. 

ZSL

Na drodze do VICTORII
W bieżącym roku szkolnym 
miała miejsce piękna inicja-
tywa – zainicjowane zosta-
ło działanie Programu Sty-
pendialnego „Victoria” dla 
uczniów Zespołu Szkół Lice-
alnych w Leżajsku. Pomysło-
dawcą tego przedsięwzięcia 
jest filantrop, człowiek o wiel-
kim sercu – Ireneusz Luba-
czewski, dyrektor wykonaw-
czy Polskiej Izby Handlowej 
w Waszyngtonie, absolwent 
leżajskiego liceum.
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Zespół Szkół Technicznych w LeżajskuZST
W LEŻAJSKU

Akademia Technika dla techników pojaz-
dów samochodowych, zajęcia specjalizujące 
w „szkółce spawalniczej” firmy B&P Engi-
neering dla techników mechaników o spe-
cjalności spawalnictwo – to dwa wybrane 
przykłady możliwości poszerzania wiedzy te-
oretycznej i praktycznej przez młodzież ZST. 
W grudniu, dwudziestu czterech uczniów 
technikum pojazdów samochodowych, dzię-
ki szkoleniu przeprowadzonemu przez firmę 
Inter Team z Warszawy, zdobyło uprawnie-

nia do diagnostyki i naprawy układów kli-
matyzacyjnych w pojazdach. Porozumienie 
o współpracy z firmą B&P Engineering stwo-
rzyło możliwość rozszerzenia zajęć specjali-
zujących ze spawalnictwa dla uczniów klasy 
czwartej technikum mechanicznego o zaję-
cia w „szkółce spawalniczej” działającej przy 
zakładzie, dzięki czemu uczniowie mogli po-
znać wymogi produkcyjne zakładu, a najlep-
szym firma gwarantuje zatrudnienie.

ZST

Ostatnie dwa miesiące minio-
nego roku zaowocowały suk-
cesami uczniów ZST w Leżaj-
sku w konkursach, olimpiadach 
przedmiotowych i zawodach 

Otrzymane stypendium, w wysokości 4 ty-
sięcy złotych, uczniowie przeznaczą na zakup 
pomocy dydaktycznych, literatury fachowej, 
przydatnych w zdobywaniu wiedzy zawodo-
wej.

Opiekunowie stypendystów przygotowa-
li Indywidualny Plan Rozwoju dla każde-
go z uczniów. Znalazły się w nim m.in. takie 
punkty jak: udział w konkursach i olimpia-
dach przedmiotowych, przeprowadzanie 
różnego rodzaju badań i projektów związa-
nych z obranym kierunkiem nauki, posze-
rzanie zainteresowań związanych z naukami 
ścisłymi i przedmiotami zawodowymi, udział 

28 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
odebrało stypendia Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
W bieżącym roku szkolnym siedem-
nastu uczniów technikum i jedena-
stu branżowej szkoły I stopnia ZST 
otrzymało stypendium w ramach 
projektu „Wsparcie stypendialne 
uczniów ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych” realizowanego przez 
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. 

w ćwiczeniach i wykładach organizowanych 
przez uczelnie wyższe, ukończenie różnego 
rodzaju kursów oraz zdobycie certyfikatów. 
Dzięki temu młodzież bierze udział w przed-
sięwzięciach rozwijających ich zainteresowa-
nia przedmiotami zawodowymi. Indywidu-
alne podejście do ucznia wyznacza kierunki 

rozwoju młodzieży i prowadzi do wzrostu 
wiedzy i umiejętności. Realizacja IPR w po-
łączeniu z udzielonym wsparciem finanso-
wym na pewno zaprocentuje dobrze przy-
gotowaną kadrą pracowniczą, która będzie 
atrakcyjna na rynku pracy.

ZST

Koniec roku pod znakiem
sukcesów uczniów ZST
sportowych. Do najważniej-
szych można zaliczyć: zwycię-
stwo ucznia klasy trzeciej tech-
nikum mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki Adama Gurdzie-
la w finale wojewódzkim Olim-
piady Wiedzy BHP w Rolnictwie 
Indywidualnym, siódme miej-
sce w finale krajowym konkursu 
programistycznego Pix Program-
ming Challenge PL Krzysztofa 
Sternika z drugiej klasy techni-

kum informatycznego (finał od-
był się na Wydziale Matematy-
ki i Informatyki Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu). Z kolei awans do fina-
łu Olimpiady Wiedzy o Mediach 
wywalczyli Martyna Lorenc i Da-
wid Karwan, również z drugiej 
klasy technikum informatyczne-
go. Drugi rok z rzędu w finale 
konkursu „Matematyka w tech-
nice dla technika” organizowa-

nego m.in. przez Politechnikę 
Lubelską udział weźmie Kajetan 
Walawski z czwartej klasy tech-
nikum mechatronicznego. Mi-
strzowski poziom utrzymują te-
nisiści stołowi: Łukasz Madej, 
Michał Klocek i Łukasz Flis – 
najlepsza drużyna w zawodach 
rejonowych.

Wszystkim uczniom i ich opie-
kunom serdecznie gratulujemy.

ZST 

Technicy inwestują w wiedzę i doświadczenie zawodowe

Krzysztof Sternik z opiekunem Sylwią Kruko-
wiecką-Niemiec podczas finału konkursu 
Pix Programming Challenge w Poznaniu
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

W tym roku konkurs odbywał 
się we Franciszkańskim Ośrod-
ku Kultury w Leżajsku. Młodzi 
artyści swoimi recytacjami prze-
nieśli wszystkich obecnych w me-
andry i zakamarki podwodnego 
świata. Wśród pięknych dekora-
cji i scenerii można było posłu-
chać wierszy o rybach, statkach, 
łodziach, nurkować w wyobraźni 
i podziwiać piękno życia pod ta-
flą wody. Zmagania dzieci i mło-
dzieży oceniało profesjonalne 
jury w składzie: Krystyna Czuba-
ra, Jolanta Korasadowicz, Iwona 
Wiącek oraz Bożena Zygmunt. 
Jak co roku, jesteśmy pod wra-
żeniem talentu i profesjonalizmu 
niektórych uczestników Konkursu. 
Niezmiennie zachwycają nas ucz-
niowie z Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. św. Jana Pawła II 
w Leżajsku, którzy w kilku katego-
riach wiekowych zdobywali pierw-
sze miejsca, ale i uczniowie z in-
nych zaprzyjaźnionych Ośrodków, 
którzy prezentują wysoki poziom 
swoich recytacji. Wśród laureatów 
znajdują się też często uczniowie z: 
Frysztaka, Jarosławia, Rzeszowa 
i Mielca. Dziękujemy nauczycie-
lom, wychowawcom i dyrektorom 
za przygotowanie uczniów. Zdaje-
my sobie sprawę, jak wiele pracy 
trzeba włożyć, by dzieci i młodzież 
mogły zaprezentować publiczności 
swoje umiejętności aktorskie. Do 

zobaczenia za rok. – powiedzia-
ła Krystyna Czubara, przewodni-
cząca jury podsumowując tego-
roczny konkurs.

Za recytacje przyznano licz-
ne nagrody i wyróżnienia. Pierw-
sze lokaty w kategorii szkół pod-
stawowych zdobyli: kl. I-III – M. 
Boruta (SOSW Frysztak), kl. IV-
-VI – M. Wołowiec (PZPSW Mie-
lec), który otrzymał też nagrodę 
specjalną jury, kl. VII-VIII – G. 
Michałek (SOSW Leżajsk), na-
tomiast w kategorii szkół ponad-
podstawowych: Arkadiusz Pod-
wyszyński (SOSW Leżajsk).

W trakcie przerw, pomiędzy 
recytacjami uczestnicy konkur-
su spędzali czas na grach i za-
bawach z wolontariuszami z Ze-
społu Szkół Technicznych im. 
T. Kościuszki w Leżajsku oraz 
podziwiali sztuczki i iluzje przy-
gotowane przez wolontariusza 
Przemysława Wilka.

Organizatorzy wydarzenia ser-
decznie dziękują wszystkim przy-
byłym gościom oraz tym, dzięki 
którym ta cykliczna impreza od-
była się kolejny raz tj. Powiato-
wi Leżajskiemu, Stowarzyszeniu 
,,Nie dzieli nas nic”, Francisz-
kańskiemu Ośrodkowi Kultury 
oraz wolontariuszom za pomoc 
i współpracę. 

28 listopada po raz trzydziesty szósty Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy był 
organizatorem Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego Placówek Kształcenia Spe-
cjalnego. Do placówki przyjechali recytatorzy 
i zaproszeni goście z 8 ośrodków kształcenia 
specjalnego z województwa podkarpackiego.

Podwodny 
świat 

ciekawi 
nas

Agnieszka Bańka
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„Cuda, cuda ogłaszają...”

Odgrywane przez aktorów na 
trasie przemarszu sceny oraz 
piękne kolędy rozbrzmiewały ra-
dośnie, wychwalając cud naro-
dzin Dzieciątka Jezus, przyno-
sząc wszystkim radość i nadzieję. 
Bo tak, jak powtórzył za św. Ja-
nem Chryzostomem, Papież 
Franciszek – Magowie nie wyru-
szyli, bo widzieli gwiazdę, lecz zo-
baczyli gwiazdę, dlatego że wyszli. 
Są więc symbolem człowieka wie-
rzącego, człowieka, który tęskni 
za Bogiem; odzwierciedlają obraz 
wszystkich ludzi, którzy w swym 
życiu nie dopuścili, aby ich serce 
uległo znieczuleniu. 

Na orszaku nie zabrakło też 
zagrody ze zwierzętami: były 
osiołki, baranki, koźlątka, króliki 
oraz gołąbki, które towarzyszyły 
zgromadzonym w świętowaniu. 

Dzieląc się radością z przeży-
wania tak pięknej uroczystości 
już teraz zapraszamy mieszkań-
ców powiatu leżajskiego na ko-
lejną edycję wydarzenia.

Organizatorami orszaku byli: 
duszpasterze Parafii NMP Kró-
lowej Polski w Nowej Sarzynie, 
Siostry Nazaretanki oraz para-
fianie.

DK

Już po raz piąty ulicami 
Rudy Łańcuckiej i Nowej 
Sarzyny przeszedł 6 stycz-
nia barwny Orszak Trzech 
Króli: Baltazara, Melchiora 
i Kacpra.

 fot. Jan Zybura
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Festiwal już na stałe wpisał się 
w klimat muzycznych wydarzeń 
dla dzieci i młodzieży, a organi-
zatorzy dopracowują każdy, na-
wet najmniejszy szczegół, aby 
odbywał się na najwyższym po-
ziomie. Od wielu lat cieszy się 
dużą popularnością. Jego celem 
jest propagowanie kultury mu-
zycznej, promocja oraz motywo-
wanie wykonawców biorących 
udział w konkursie, jak również 
popularyzacja piosenek dziecię-
cych. Skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych, a prezenta-
cje oceniane są w trzech katego-
riach wiekowych: I kategoria: kla-
sy 0-III, II kategoria: klasy IV-VI 
i III kategoria: klasy VII-VIII. 

Do pierwszego etapu, czyli 
przesłuchań konkursowych – we 
wtorek 3 grudnia przystąpiło 35 
uczestników z powiatu leżajskie-
go m.in. z gmin: Nowa Sarzyna, 
Grodzisko Dolne i Kuryłówka. 
Występujący poddani byli ocenie 
profesjonalnego Jury w składzie: 
Ewelina Grabowska, Dawid So-
cha i Janusz Szpila. Już podczas 
pierwszych obrad podkreślo-
no wysoki i wyrównany poziom, 
który nie ułatwiał wyboru 19 naj-
lepszych wykonawców zakwali-
fikowanych do kolejnego etapu, 
mających wystąpić w koncercie 
finałowym. 

Dopracowane występy wokal-
ne oraz bogaty repertuar złożo-
ny w głównej mierze z tych mniej 
znanych, lecz efektowych i tra-
fionych utworów, a w mniejszej 
przez tzw. klasyki piosenki dzie-

cięcej, wskazywały na niezwykłe 
zaangażowanie oraz ciężką pra-
cę wokalistów i ich instruktorów. 
Usłyszano wielokrotnie nagra-
dzanych artystów, ale na równi 
z nimi do rywalizacji przystąpili 
koledzy i koleżanki, którzy stanę-
li po raz pierwszy z mikrofonem 
na scenie. Każde wykonanie na-
grodzono słodkim upominkiem 
i pamiątkowym dyplomem. 

Finał festiwalu odbył się 8 grud-
nia o godz. 16.00. Nie zawiod-
ła kuryłowska publiczność, która 
obok znajomych i rodzin wokali-
stów licznie przybyła dopingować 
oraz wspierać ich, wypełniając wi-
downię po brzegi. 

Po wnikliwej ocenie komisji 
konkursowej zwracając szczegól-
ną uwagę na czystość intonacji, 
dykcję, dobór repertuaru i ogól-
ny wyraz artystyczny przyznano: 

Kategoria I
I miejsce: Annie Wiśniewskiej  

(SP w Jelnej)  
i Natalii Moskal  

(OK w Grodzisku Dolnym) 
II miejsce: Ewie Kyc  
(GOK w Kuryłówce)  

i Nikoli Parobek (GOK w Kuryłówce) 
III miejsce: Oliwii Szczypcie 

(GOK w Kuryłówce) 
Wyróżnienia: Karolinie Mazurek 

(GOK w Kuryłówce )  
i Natalii Pieczonce  
(GOK w Kuryłówce) 

Kategoria II
I miejsce: Anecie Sosze 

(GOK w Kuryłówce) 

Powiatowy Festiwal Piosenki Mikołaj 2019 

Powiatowy Festiwal Piosenki Mikołaj, który już po raz 
XXVI zagościł w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kuryłówce, jak zwykle zachwycił piękną sce-
nerią i ponownie przyciągnął spore grono utalentowa-
nych młodych artystów.

II miejsce: Mai Darnii 
(GOK w Kuryłówce) 

III miejsce: Filipowi Kotuli  
(GOK w Kuryłówce)  

i Zofii Kulpie  
(OK w Grodzisku Dolnym) 

Wyróżnienia:  
Aleksandrze Dziechciarz  

(GOK w Kuryłówce),  
Agnieszce Nowak  

(GOK w Kuryłówce),  
Emilii Pasek (GOK w Kuryłówce ), 

Emilii Winiarskiej (GOK w Kuryłówce)

Kategoria III
I miejsce: Brygidzie Bartnik 

(ZS w Grodzisku Dolnym) 
II miejsce: Patrycji Wojnarskiej 

(OK w Grodzisku Dolnym)
III miejsce: Aleksandrze 

Jaworskiej (SP w Sarzynie)

Nagroda główna GRAND PRIX po-
wędrowała do Tomasza Wnuka (GOK 
w Kuryłówce) za wykonanie utworu 
„Strach na wróble”. 

Oprócz jurorów, swojego fa-
woryta wybierała publiczność 
głosując na specjalnie przy-
gotowanych kartach. Najwię-
cej głosów i NAGRODĘ PUB-
LICZNOŚCI ufundowaną przez 
Ochotniczą Straż Pożarną im. 
Józefa Szczęsnego w Kuryłówce 
zdobył Filip Kotula (GOK w Ku-
ryłówce) w piosence „Nie zadzie-
raj nosa”. 

Spośród głosujących wyloso-
wano szczęśliwców, którym wrę-

czono kupony na pizzę, myjnię 
samochodową oraz zjazd tyrolką. 

W przerwie przed ogłoszeniem 
werdyktu nie mogło zabraknąć 
ulubieńca dzieci – Mikołaja, któ-
ry wręczał paczki najmłodszym 
uczestnikom widowni za popraw-
ne odpowiedzi quizu mikołajko-
wego. 

Koncertowi finałowemu towa-
rzyszył kiermasz ozdób świątecz-
nych przygotowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Kuryłów-
ce.

W tym roku przewidziano NA-
GRODĘ SPECJALNĄ za wie-
loletnią działalność artystyczną 
grup dziecięcych i młodzieżowych 
tj. zespół Pięcionutka, zespół ta-
neczny Kangur, grupy mażoretek, 
ale przede wszystkim działalność 
wokalną i coroczny już 8 udział 
w Festiwalu Piosenki Mikołaj re-
prezentując Gminny Ośrodek 
Kultury w Kuryłówce. Tą nagro-
dą wyróżniono Wiktorię Borek. 

Podczas trwania finałowego 
koncertu odbyło się również wrę-
czenie nagrody zwycięzcy VIII 
edycji konkursu o tytuł Gmin-
nego Mistrza Ortografii, któ-
rym została Zuzanna Piotrowska 
ze Szkoły Podstawowej im. Józe-
fa Świątoniowskiego w Brzyskiej 
Woli. Wręczenia nagrody doko-
nała przewodnicząca jury Natalia 
Nowicka oraz kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej Leszek Po-
łeć. 

gokkr

Organizatorzy pragną podziękować 
wszystkim sponsorom i darczyńcom:

Gminie Kuryłówka, Powiatowi Leżajskiemu, Zakładom 
Chemicznym Silikony Polskie, ZGK Sp. z o.o. w Kuryłówce, 
Zakładowi Usług Leśnych – TYROLKA Robert Skiba, Piz-
zerii Słoneczna California, Firmie ELINSBUD, KGW w Kury-
łówce oraz OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce. 
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Chór Cantiamo – grupa star-
sza z ZSL im. B. Chrobrego oraz 
grupa młodsza z SP nr 2 pod dy-
rekcją Barbary Kuczek zdobył 
kolejny Srebrny Dyplom na X 
Międzynarodowym Festiwalu 
Pieśni Adwentowych i Bożona-
rodzeniowych w Krakowie, odby-
wającym się w dniach 6-8 grudnia 
2019 r. W konkursie tym grupa 
bierze udział od 2015 r., a tego-
roczna punktacja jest najwyższą, 
jaką udało się jej osiągnąć, co jest 
znaczącym sukcesem, zwłaszcza 
że jury nie przyznało złotego dy-
plomu pozostałym chórom.

Festiwal to jedna z niewie-
lu imprez chóralnych w Euro-
pie o charakterze adwentowym. 
Przyciąga do Krakowa rokrocz-
nie chóry o najwyższym poziomie 
wykonawczym. W tegorocznych 
zmaganiach konkursowych wzię-
ły udział chóry z: Polski, Szwecji, 
Estonii, Litwy, Łotwy, Białorusi, 
Ukrainy, Węgier, Wielkiej Bryta-
nii, Rumunii, Włoch i Republiki 
Południowej Afryki.

Barbara Kuczek

Srebro dla Chóru Cantiamo 
na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowych

8 grudnia w Zielonej Górze odbył się turniej tańca SAP World 
Cup Boogie Woogie, w którym udział brała para taneczna Klu-
bu Maraton Boogie Giedlarowa Adrianna Dolecka i Tomasz 

Ciryt. Po całodziennej rywalizacji najlepszych europejskich par ta-
necznych wywalczyli IV miejsce w kategorii junior.

Zespół Maraton Boogie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury 
Gminy Leżajsk oraz Zespole Szkół w Giedarowej, a prowadzą go Jo-
lanta i Andrzej Cirytowie. Członkowie grupy mają na swoim koncie 
udział w wielu prestiżowych turniejach tanecznych, podczas których 
wielokrotnie zdobywali miejsca na podium.

AC

SAP WorLd  
Boogie Woogie 

Zielona Góra 2019



KURIER POWIATOWY n nr 1/2020 (181)16

KULTURA

Opór społeczny w Polsce po-
łudniowo-wschodniej to niezwy-
kle szeroki temat historyczny. Na 
ekspozycji zaprezentowano kil-
ka plansz omawiających najbar-
dziej istotne dla naszego regionu 
przejawy niezgody na narzucony 
odgórnie system. Wystawa miała 
układ chronologiczny. Przedsta-
wione zagadnienia dotyczyły dzia-
łalności ostatnich żołnierzy pod-
ziemia niepodległościowego, roli 
kościoła katolickiego w konfron-
tacji z systemem komunistycz-
nym, wydarzeń Marca 1968 r., 
działalności KPN, ROPCiO, 
NSZZ „Solidarność” czy NZS.

MZL

Wystawa „Z dziejów oporu społecznego  
w Polsce południowo-wschodniej 1956-1990”

W holu budynku głównego muzeum do połowy stycznia br. prezentowana była okolicznościowa wystawa pt. 
„Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956-1990” przygotowana przez rzeszowski 
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Królewskie kolędowanie 
z Pochodem Trzech Króli

Orszaki Trzech Króli sta-
ły się już polską tradycją w dniu 
6 stycznia, czyli święto Objawie-
nia Pańskiego. Do tej tradycji 
i obrzędu dołączyli w tym roku 
także mieszkańcy Leżajska. 

Po mszy św. w kościele pw. 
Świętej Trójcy wyruszył kilku-
setosobowy pochód leżajszczan 
i gości wokół Rynku, następnie 
ulicą Rzeszowską, Garncarską 
i Mickiewicza do Muzeum Zie-
mi Leżajskiej. Orszak prowadziły 
dwie ruchome gwiazdy Mariusza 
Olechowskiego i Mieczysława 
Jagusztyna. Za nimi postępo-
wała Święta Rodzina, następnie 
Trzej Mędrcy, kolędnicy i liczni 
parafianie na czele z ks. dzieka-
nem Markiem Ciskiem i o. Okta-
wianem. Pochodowi towarzyszył 

koncert kolęd z kapelą Wiesława 
Helita. To królewskie kolędowa-
nie miało swój niecodzienny finał 
w gościnnym Muzeum Ziemi Le-
żajskiej.

Bogaty program kolędowy wy-
pełniły: Chór Kolędników z Ku-
ryłówki pod kierunkiem Syl-
wii Wojnar, Kolędnicza Grupa 
Pielgrzymkowa z Leżajska przy 
akompaniamencie fortepiano-
wym Zdzisława Zawilskiego i ka-
peli Wiesława Helita oraz wspól-
ne śpiewy licznie zebranych 
kolędników, którym przewodził 
Zdzisław Zawilski.

Kolędniczy wieczór trwał oko-
ło trzech godzin. Liczba i zaan-
gażowanie uczestników przeszło 
oczekiwania organizatorów, tj. 
Uniwersytetu Peregrini w Leżaj-

sku i Muzeum Ziemi Leżajskiej, 
które nie mogło pomieścić ko-
lędników.

Szczególne słowa uznania za 
ten pierwszy, bardzo udany Po-
chód Trzech Króli w Leżajsku 
należą się wszystkim zaangażo-

wanym: ks. dziekanowi Marko-
wi Ciskowi, o. prof. Oktawiano-
wi, dyrektorowi Muzeum Ziemi 
Leżajskiej Jackowi Kwiecińskie-
mu oraz policji za wzorowe za-
bezpieczenie pochodu. 

MZL i UP
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21 listopada w sali widowiskowej Ośrodka Kul-
tury w Nowej Sarzynie odbył się koncert w ra-
mach Podkarpackiej Jesieni Jazzowej – wiel-

kiego przedsięwzięcia kulturalnego zapoczątkowanego 
kilka lat temu. W tym roku na scenie nowosarzyńskie-
go ośrodka zagościł kwintet jazzowy Ahorita Voy. Li-
derem grupy jest Mateusz Pęcak, multiinstrumenta-
lista, który od niedawna zachwyca grą na wszelkiego 
rodzaju instrumentach dętych drewnianych pochodzą-
cych z terenów Ameryki Południowej. To właśnie mu-
zyka inspirowana melodiami ludowymi tego kontynen-
tu wypełniła zasadniczą część koncertu. Organizatorem 
tego wydarzenia kulturalnego był OK w Nowej Sarzy-
nie, a współorganizatorem – Powiat Leżajski.

OK w Nowej Sarzynie

5 stycznia Ośrodek Kultu-
ry w Nowej Sarzynie po raz ko-
lejny rozbrzmiewał muzyką wiel-
kich kompozytorów. Publiczność 
gromkimi brawami, oklaskiwała 
wybitnych i niezwykle charaktery-
stycznych muzyków. W tym roku 
zaproszenie na to wielkie wyda-
rzenie przyjęli muzycy Instrumen-
talnego Trio Threex oraz śpiewak 
Czesław Jakubiec. Threex stano-
wią trzej młodzi muzycy: Krzysz-
tof Kokoszewski (skrzypce), Ja-
cek Obstarczyk (fortepian), Jacek 
Stolarczyk (skrzypce), zwycięz-
cy międzynarodowych konkur-
sów i absolwenci renomowanego 
Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Sce-
nicznych w Wiedniu. Natomiast 
również występujący w koncer-
cie Czesław Jakubiec to śpiewak 
operowy, obdarzony pięknym te-
norem i ogromnym poczuciem 
humoru – absolwent Łódzkiej 
Akademii Muzycznej. Artysta wy-
stępujący w programach z muzy-
ką klasyczną oraz kabaretowych.

Organizatorem imprezy był 
OK w Nowej Sarzynie, a współ-
organizatorem – Powiat Leżajski.

OK w Nowej Sarzynie

Gala muzyki klasycznej 
w Nowej Sarzynie

JAZZ W OK-u
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Miasto i Gmina Nowa Sa-
rzyna wspólnie z Kolar-
skim Klubem Sportowym 
„Azalia” w Brzózie Królew-
skiej zorganizowały po raz 
pierwszy na terenie woje-
wództwa podkarpackiego 
Puchar Polski w Kolarstwie 
Przełajowym. 

Do Nowej Sarzyny zjechała 
cała krajowa czołówka zawod-
ników (ok. 200), która rywalizo-
wała w dziewięciu kategoriach 
wiekowych: od kategorii żak do 
masters.

Zawody mogły odbyć się dzię-
ki wsparciu sponsorów, a po-
szczególne kategorie rozgrywane 
były o puchar danego sponsora. 
Sponsorem najważniejszych wy-
ścigów były Elektrociepłownia 
Nowa Sarzyna, CIECH Sarzy-
na SA, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Nowa Sarzyna, Firma Metkos, 
„Złoty Stok” Krzeszów Sp. z o.o., 
Powiat Leżajski, Gmina Leżajsk, 
Pizzeria Raviola oraz MOSiR 
w Nowej Sarzynie.

W ceremonii wręczenia na-
gród zwycięzcom wyścigów 
udział wzięli: Poseł na Sejm Jerzy 
Paul, Burmistrz Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, 
prezes zarządu Elektrociepłow-

Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym 
Nowa Sarzyna 2019

Fot. Dariusz Krzywański

Do najlepszych wyników uzyskanych przez zawodników „Azalii” należą:
- II miejsce Amelii Bożek, w kat. Młodziczek
- III miejsce Michała Marciniaka w kat. Młodzików
- I miejsce Natalii Muskus i II miejsce Malwiny Mul w kat. juniorek młodszych
- IV miejsce Brygidy Piersiak i V miejsce Kingi Kalembkiewicz w kat. seniorek 
- I miejsce Brygidy Piersiak i II miejsce Kingi Kalembkiewicz w kat. orliczek.

ni Nowa Sarzyna Janusz Głowa-
cki oraz właściciel firmy Metkos 
Edward Kosina. 

Zawody odbyły się na wysokim 
poziomie, co zaowocowało bar-
dzo dobrą opinią przewodniczą-
cego Komisji Przełajowej przy 
Polskim Związku Kolarskim 
w Warszawie.

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim sponsorom za 
wsparcie finansowe wydarzenia.

Stanisław Zygmunt
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Rywalizowało ze sobą 6 dru-
żyn z terenu powiatu leżajskiego, 
w których grali chłopcy z rocz-
nika 2011 i młodsi. Rozegrano 
15 spotkań, w których strzelono 
łącznie 41 bramek. 

Patronat nad rozgrywkami 
objął Starosta Leżajski Marek 
Śliż, który wraz z Wójtem Gmi-
ny Grodzisko Dolne Jackiem 
Chmurą i Powiatowym Zrze-
szeniem Zespołów Sportowych 
w Leżajsku był głównym sponso-
rem rozgrywek. Puchary, dyplo-
my i nagrody rzeczowe na zakoń-
czenie rozgrywek rozdali: Prezes 
Powiatowego Zrzeszenia Zespo-
łów Sportowych w Leżajsku Zbi-
gniew Śliwa, Sekretarz Gminy 
Grodzisko Dolne Adam Chmura 
oraz Prezes LKS „Grodziszczan-
ka” Grodzisko Dolne Waldemar 
Trojnar. 

Organizatorzy rozgrywek dzię-
kują staroście oraz wójtowi za 
ufundowanie nagród, rodzicom 
zawodników za liczne przybycie 
i dopingowanie swoich pociech, 
a wszystkim zawodnikom i trene-
rom za wysiłek włożony w przy-
gotowanie się do turnieju i zaan-
gażowanie na boisku. 

Kamil Śliwa

Halowe rozgrywki żaków
Kolejna edycja organizo-
wanej przez Powiatowe 
Zrzeszenie Zespołów Spor-
towych w Leżajsku Halo-
wej Powiatowej Ligii 2019 
w piłce nożnej tym razem 
w kategorii Żaków, odbyła 
się 7 grudnia na hali spor-
towej przy Zespole Szkół 
w Grodzisku Dolnym.

Organizatorzy turnieju wybra-
li także drużynę marzeń całej 
Ligii, składającej się z najlep-
szych zawodników z każdej 
z drużyn. W skład tej drużyny 
weszli:

1. Michał Świader 
– „Grodziszczanka” 

Grodzisko Dolne
2. Filip Potejko  

– SP Giedlarowa
3. Kacper Kycia  

– „Złotsan” Kuryłówka
4. Kacper Szpila  

– „Sparta” Leżajsk
5. Hubert Dubiel  

– „Młode Nadzieje” 
Nowa Sarzyna
6. Igor Iwanicki  

– Azalia” Wola Zarczycka

Wyniki poszczególnych spotkań:
1. „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – SP Giedlarowa  ..................................3:0
2. „Złotsan” Kuryłówka – „Sparta” Leżajsk  .........................................................3:0
3. „Młode Nadzieje” Nowa Sarzyna – „Azalia” Wola Zarczycka  ...................0:2
4. „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – „Złotsan” Kuryłówka  .....................0:1
5. SP Giedlarowa – „Młode Nadzieje” Nowa Sarzyna  .....................................0:6
6. „Sparta” Leżajsk – „Azalia” Wola Zarczycka  ...................................................3:0
7. „Złotsan” Kuryłówka – „Młode Nadzieje” Nowa Sarzyna  .........................2:1
8. „Sparta” Leżajsk – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne  ..............................0:1
9. „Azalia” Wola Zarczycka – SP Giedlarowa  ......................................................3:0
10. „Młode Nadzieje” Nowa Sarzyna – „Sparta” Leżajsk  ................................3:0
11. SP Giedlarowa – „Złotsan” Kuryłówka  ...........................................................1:1
12. „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – „Azalia” Wola Zarczycka  ..............1:2
13. „Sparta” Leżajsk – SP Giedlarowa  ....................................................................4:0
14. „Młode Nadzieje” Nowa Sarzyna – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne .0:1
15. „Azalia” Wola Zarczycka – „Złotsan” Kuryłówka  .........................................2:1

Klasyfikacja końcowa turnieju:
Miejsce I: „Złotsan” Kuryłówka
Miejsce II: „Azalia” Wola Zarczycka
Miejsce III: „Grodziszczanka” Gro-
dzisko Dolne
Miejsce IV: „Młode Nadzieje” Nowa 
Sarzyna
Miejsce V: „Sparta” Leżajsk
Miejsce VI: SP Giedlarowa
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Kolejna zawodniczka Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate 
tryumfowała na Pucharze Polski. Ania Szczuka z Nowej Sarzyny 
została srebrną medalistką Pucharu Polski w kategorii seniorek. 
To kolejny sukces po Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Pol-
ski, który przypadł w udziale LKKK. 14 grudnia 2019 r. włocławski 
Klub Kyokushin Karate, kierowany przez shihan Jana Mazurkiewi-
cza, zorganizował Puchar Polski Karate Kyokushin. Sędzią głów-
nym zawodów, w którym uczestniczyło ponad 500 zawodników 
z około 100 klubów, był shihan Andrzej Drewniak. Leżajski klub 
w zawodach reprezentowały również Julia Żak i Natalia Kondeusz, 
które przegrały swoje pierwsze walki i odpadły z dalszej rywalizacji.

LKKK

Anna Szczuka 
srebrną medalistką Pucharu Polski

Rozgrywki organizowane były 
po raz pierwszy w historii. Zgod-
nie z zasadami tego typu rywa-
lizacji w każdym meczu udział 
brało po 3 zawodniczki z drużyny 
(czwarta rezerwowa), które grały 
na jeden kosz.

W tegorocznym finale Szko-
łę Podstawową w Wierzawicach 
reprezentowały uczennice klas 
piątych i szóstych: Emilia Kuras, 
Wioletta Markowicz, Anna Daź, 
Antonina Sarzyńska i Magda-
lena Dziob. Reprezentantki SP 
w Wierzawicach odniosły sukces 
i zajęły I miejsce.

Miejsce II zajęła Szkoła Pod-
stawowa z Rymanowa, III – 
Szkoła Podstawowa z Leska, IV 
– Szkoła Podstawowa z Małej, V 
– Szkoła Podstawowa z Tarnawy 
Dolnej oraz Szkoła Podstawowa 
nr 1 z Sanoka.

12 grudnia w hali sportowej 
ZSL w Leżajsku odbył się Fi-
nał Wojewódzki Igrzysk Mło-

Zawodniczki ZS Wierzawice 
mistrzyniami Podkarpacia

5 grudnia w hali sportowej ZSL w Leżajsku odbył się Finał 
Wojewódzki Igrzysk Dzieci w koszykówce dziewcząt 3x3.

dzieży Szkolnej w koszykówce 
dziewcząt 3x3. O tytuł najlep-
szej drużyny Podkarpacia rywa-
lizowało 11 drużyn. Podobnie 
jak w rozegranym 5 grudnia Fi-
nale Wojewódzkim Igrzysk Dzie-
ci bezkonkurencyjne okazały się 
zawodniczki Szkoły Podstawowej 
w Wierzawicach. 

Wyniki rywalizacji:
I miejsce SP Wierzawice
II miejsce SP nr 3 Stalowa Wola
III miejsce SP Rymanów
IV miejsce SP Grabownica Sta-
rzyńska
Miejsca V-VIII SP Tarnawa Dol-
na, SP Jarocin, SP Mała, SP nr 1 
Stalowa Wola
Miejsca IX-XI SP nr 1 Sanok, SP 
Lesko, SP nr 1 Ropczyce

Skład zwycięskiej reprezenta-
cji SP Wierzawice: Sabina Kub-
lin, Marcelina Kojder, Julia 
Świąder, Aleksandra Leszczak. 
Trenerami drużyn ze Szkoły 
Podstawowej w Wierzawicach są: 
Tadeusz Konnak i Marek Gołąb

Drużyny biorące udział w fina-
łowych rozgrywkach otrzymały 
pamiątki promujące ZSL w Le-
żajsku oraz Gminę Leżajsk.

UKS Wierzawice
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POWIAT KALENDARZ IMPREZ

IMPREZY KULTURALNE – luty 2020

IMPREZY SPORTOWE – luty 2020

AKADEMIA CZYTANIA – ZAJĘCIA DLA DZIECI
Termin: w każdy wtorek i czwartek w godzi-
nach 15.00-16.30
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna 
w Leżajsku
Opis: „Akademia czytania” to indywidualne 
zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat do-
skonalące sztukę czytania. 

DNI SENIORA W GMINIE LEŻAJSK
Termin: 1 lutego – Brzóza Królewska, 2 lutego – Piskorowice, Wie-
rzawice, 8 lutego – Chałupki Dębniańskie, 9 lutego – Przychojec, 
15 lutego – Rzuchów, 16 lutego – Hucisko
Miejsce: Poszczególne ośrodki kultury i szkoły na terenie gminy Le-
żajsk
Organizatorzy: Gmina Leżajsk, Ośrodki Kultury, Koła Gospodyń 
Wiejskich, organizacje społeczne
Opis: Spotkanie seniorów połączone z poczęstunkiem i częścią ar-
tystyczną.

III FESTIWAL TAŃCA W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
Termin: 8 lutego
Miejsce: Brzóza Królewska
Organizatorzy: OK w Brzózie Królewskiej, Zespół Szkół w Brzózie 
Królewskiej, GOK
Opis: Prezentacja w formie koncertu twórczości zespołów tanecz-
nych.

KINO NA ANTRESOLI
Termin: 11 lutego i 25 lutego o godz.18.00 
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Zapraszamy na filmy autorskie (reżyserskie), kino alternatyw-
ne z różnych okresów.

FERIADA
Termin: 11-24 lutego
Organizator: OK w Nowej Sarzynie i filie

KONCERT DLA MIŁOŚCI
Termin: 14 lutego
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

HALOWA LIGA POWIATOWA 2020 
O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO

Termin: 1 lutego – Giedlarowa (MŁODZIK), 22 lutego – Grodzisko 
Dolne (JUNIORKI), 29 lutego – Leżajsk (TRAMPKARZ), 
Organizator: Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżaj-
sku, Powiat Leżajski
Opis: Powiatowa Liga Halowa w piłce nożnej rozgrywana jest w ka-
tegorii Trampkarzy, Juniorek i Młodzików. W ramach rozgrywek 
zostaną przeprowadzone 3 turnieje w systemie „każdy z każdym” 
z udziałem drużyn, które wyłonią zwycięzców w poszczególnych ka-
tegoriach. Uczestnikami imprezy są drużyny ze szkół z terenu powia-
tu leżajskiego. 

CYKL HALOWYCH TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ „CIECH CUP”
Termin: 1, 8, 15 i 22 lutego
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie. 
Organizator: Akademia Piłkarska Młode Nadzieje w Nowej Sarzy-
nie
Opis: Turnieje z udziałem najlepszych szkółek piłkarskich z terenu 
województwa podkarpackiego w czterech kategoriach wiekowych. 

FINAŁ XIV HALOWYCH MISTRZOSTW NOWEJ SARZYNY 
W PIŁCE NOŻNEJ KATEGORIA OPEN

Termin: 2 lutego 
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie 
Organizatorzy: Miejsko Zakładowy Klub Sportowy „Unia” Nowa 
Sarzyna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, 
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 
Opis: Zakończenie czternastej edycji rozgrywek ligi w halowej pił-
ce nożnej z udziałem drużyn z terenu gminy Nowa Sarzyna i okolic.

DZIEŃ SENIORA – „ZŁOTE GODY”
Termin: 20 lutego 
Miejsce: GOK w Kuryłówce 
Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, USC, GOPS i GOK w Ku-
ryłówce
Opis: Podczas Gminnego Dnia Seniora, w którym licznie uczestni-
czą emerytowani pracownicy urzędów, szkół, instytucji oraz działa-
cze społeczni z terenu gminy, swoje wyjątkowe święto przeżywają 
małżonkowie, którzy świętują 50-lecie małżeństwa, tzw. Złote Gody. 
Z tej okazji zostają odznaczeni Medalami Prezydenta RP za Wielo-
letnie Pożycie Małżeńskie.

4 LEŻAJSKI FESTIWAL PODRÓŻY „ŚWIATA CIEKAWI”

Termin: 19 lutego w godzinach 16.30-18.00
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: DKK to klub dla wszystkich, którzy lubią czytać i chcą dzielić 
się wrażeniami z lektury z innymi czytelnikami. 

Termin: 29 lutego – 1 marca
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Wydarzenie skierowane do szerokiego grona odbiorców, dla 
których chęć poznawania świata i nowych ludzi jest sposobem na 
spędzanie wolnego czasu. Fot. Świata ciekawi
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podróż 78

Meteory
GRECJA

Grecja to różnorodny kraj, na-
sycony piękną przyrodą, staro-
żytnymi zabytkami i cudownym 
klimatem – śmiało można po-
wiedzieć, że dokładne poznanie 
Grecji i jej historii, zajęłoby całe 
życie. Grecja to jeden z ulubio-
nych krajów Polaków – w 2019 
roku odwiedziło ją ponad mi-
lion turystów z naszego kraju. 
Co więcej, Polska awansowała na 
piąte miejsce w zestawieniu kra-
jów, z których przylatuje najwię-
cej osób. Czy może być lepsza re-
komendacja? Atrakcji Grecji jest 
co najmniej tyle, ile jej wysp. Set-
ki, a może tysiące. To starożyt-
ne zabytki, malownicze wybrze-
że Chalkidiki i oczywiście wyspy 
greckie. To oczywiście temat na 
epopeję godną greckich mitów. 
Wspaniałe Kreta i Rodos, Kos, 
Zakynthos z najsłynniejszą chy-
ba grecką plażą, Santorini – sen 
każdego fotografa i turysty, My-
konos i inne wyspy Cyklad. Są 
również miejsca, które scalają 
wszelkie „ochy” i „achy”. Miej-
sca które jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu, znajdowały się na uboczu 
turystycznych szlaków. Dzisiaj 
tysiące turystów zmierzają w głąb 
półwyspu, by podziwiać niezwy-
kłą symbiozę natury, sztuki i wia-
ry – Meteory. 

Ale od początku. Po dwóch 
dniach jazdy samochodem przez 
Słowację, Węgry, Serbię i Ma-
cedonię Północną i pokonaniu 
1700 km jesteśmy w Grecji. 

Zatrzymujemy się na Kempin-
gu Panteleimnas Beach na Ri-
wierze Olimpijskiej, sąsiadują-
cym z szeroką piaszczystą plażą. 
To niewątpliwa zaleta tego miej-
sca, czego nie można powiedzieć 
o tendencji jaka zapanowała na 
kempingach Europy. Dzisiaj już 
nie namioty dominują na kem-
pingach a przyczepy kempingo-
we z mnogością cywilizacyjnych 
udogodnień. Telewizor, lodów-
ka, ogródek z miejscem do grilio-
wania to standard. Na szczęście 
udało nam się znaleźć kwaterę, 
wolną od tej paradoksalnej za-
budowy. Czas rozłożyć namio-

ty. Technika opanowana od lat 
– więc bez pośpiechu – w końcu 
jesteśmy na wakacjach.

Jednak z niepokojem patrzy-
my w niebo. Pogoda nie nastraja 
optymistycznie. Grecja to 290 dni 
słonecznych w roku, a tu tylko 
czekać na deszcz. Gdzie słynna 
słoneczna Riwiera Olimpijska? 
Może dzisiaj w nienajlepszym 
nastroju są bogowie z pobliskie-
go Olimpu. I stało się. Bogowie 
uderzyli piorunami.

Riwiera Olimpijska – na któ-
rej jesteśmy – obejmuje oko-
ło siedemdziesięciokilometrowy 
pas plaż zachodniego wybrze-
ża Zatoki Termajskiej Morza 
Egejskiego. W bezpośrednim 
sąsiedztwie riwiery leży najwyż-
szy masyw górski Olimp z naj-
wyższym szczytem Grecji Miti-
kas, który wznosi się na wysokość 
2919 m n.p.m. Pasmo Olimpu 
zatrzymuje zimne masy powie-
trza, dzięki czemu słoneczna po-
goda jest tam gwarantowana – 

tak jest napisane w przewodniku 
z małym dodatkiem: przez więk-
szą cześć roku. W mitologii gre-
ckiej Olimp uważany był za sie-
dzibę bogów greckich, w tym 
najwyższego Zeusa. Z tego miej-
sca bogowie mieli kierować ludz-
kimi losami. I chyba tak jest na-
dal. Z nieba lecą hektolitry wody, 
a my stłoczeni w namiotach 
cierpliwie spoglądamy w niebo.

Nareszcie bogowie się ulitowa-
li. W takim razie kolacja i spacer, 
ale w jak odmiennej scenogra-
fii. Wiatr błyskawicznie rozgania 
chmury a żółtawo-pomarańczo-
we światło otula wszystko wokół 
nas. 

Poranek przyniósł nam oczeki-
waną pogodę. Szybko znikają na 
kempingu kałuże. Czas wyruszyć 
w dalszą drogę.

Jadąc wzdłuż rzeki Pinios, za-
trzymujemy się w dolinie Tembi.

Tutaj znajduje się Sanktua-
rium św. Paraskewii. Miejsce 
kultu religijnego Greków, ale 

również całego świata prawo-
sławnego. Na temat świętej Pa-
raskewii jest wiele legend. Jedna 
z nich mówi, że wyłupała sobie 
oczy chcąc uniknąć pohańbienia. 
Jednak wiadomo, że była Rzy-
mianką i zginęła śmiercią mę-
czeńską za wiarę chrześcijańską. 
Paraskewię beatyfikowano i uwa-
żana jest za opiekunkę ślepców 
i wszelakich chorób oczu. Le-
gendami otoczone jest również 
powstanie sanktuarium. Jedna 
z nich mówi o tym, że podczas 
budowy linii kolejowej oderwała 
się skała i upadła tuż obok prze-
jeżdżającego pociągu, nie robiąc 
nikomu krzywdy, a w odkrytej po 
odłamaniu części skały znalezio-
no ikonę św. Paraskewii. 

Schodzimy w dół wąwozu, 
przechodzimy przez strumień 
i stajemy u podnóża wyniosłej 
skalnej ściany, do której przy-
tulona jest świątynia. Cerkiew, 
częściowo wykuta w skale, zosta-
ła zbudowana na początku XX 
wieku. Obok znajduje się jaski-
nia (korytarz) ze źródłem Św. Pa-
raskewi posiadającym cudowne 

Meteory i klasztor św. Barbary

Plaża Riwiery Olimpijskiej tuż przed burzą

Źrodło św. Paraskiewii
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tekst, zdjęcia Ireneusz Wołek
www.niezwyklyswiat.com

You Tube – niezwykly swiat

właściwości lecznicze. Przy most-
ku znajduje się jeszcze jedno źró-
dełko – Afrodyty. Z jego mocy, 
chętnie korzystają kobiety, bo 
jak głosi legenda źródło ma zba-
wienny wpływ na urodę. 

Pokonując kolejne kilome-
try górskiej krainy – Tesalii, któ-
rej historia sięga czasów staro-
żytnych, dojeżdżamy do miejsca 
które uznawane jest za ósmy cud 
świata. Już z daleka możemy po-
dziwiać niesamowity masyw skal-
ny który wznosi się nad miastecz-
kiem Kalambaka. Z każdym 
metrem, rosną przed nami szare 
bryły imponujących skał. 

To jeden z najpiękniejszych 
i najbardziej zadziwiających za-
kątków świata. „Meteora” (z gre-
ckiego „zawieszone w powie-
trzu”) to wysokie piaskowe skały 
wznoszące się nad równiną te-
salską, na których od X w. bu-
dowano prawosławne klaszto-
ry. Meteory urzekają niezwykłym 
kształtem i niedostępnością. 
Spróbujemy zwiedzić dwa z kil-
ku klasztorów, korzystając ze 
ścieżek wykutych w skale. Ścież-
ki na szczyty wykuto kilkanaście 
lat temu, wcześniej mnisi posłu-
giwali się koszami umocowanymi 
na linach, wciąganymi ręcznym 
kołowrotem. Krok za krokiem po 
140 stopniach, wspinamy się do 
klasztoru Agia Triada (Świętej 
Trójcy) co raz przystając, by zro-
bić kolejne zdjęcie.

Jesteśmy na szczycie skalne-
go ostańca na którym zbudowa-
no klasztor. To prawdopodobnie 
trzeci najstarszy klasztor w Me-
teorach, pochodzący z XV w. Zo-
stał zbudowany na planie krzyża 
równobocznego z dwiema ko-
lumnami. Niestety, to najuboż-
szy klasztor w Meteorach. Został 
splądrowany w trakcie niemie-
ckiej okupacji podczas II wojny 
światowej. Zgromadzone w bi-
bliotece i skarbcu dzieła sztuki 
zostały w większości bezpowrot-
nie utracone. W zespole znajdu-
je się także wykuta w skale okrą-
gła kaplica pod wezwaniem św. 
Jana Chrzciciela, w której można 
podziwiać XVIII wieczne freski. 
Jednak to, co najchętniej ogląda-
ją turyści znajduje się w drewnia-
nym wykuszu, zawieszonym nad 
przepaścią. Drewniany kołowrót, 
zapadnia i pleciony z lin kosz, 
musiały wystarczyć, by wciągnąć 
zaopatrzenie i mnichów. Po ta-
kiej podróży mnich musiał w po-
dzięce paść przed Stwórcą. A jak 
rozpoczęto cały proces budo-
wy w tak niedostępnym miejscu? 
Istnieje teoria, która głosi, że 
nad skałami puszczano latawce. 
Na nich to zawieszane były liny 
(lekkie, do których umocowane 
były grubsze), które posłużyły do 
stworzenia pierwszych sznuro-
wych drabin.

Najprawdopodobniej pierwszy 
pustelnik, który zamieszkał na 

jednym ze szczytów, Barnaba, po-
jawił się tutaj w 985 r. Do 1336 r., 
kiedy został założony pierwszy 
klasztor, znajdowało się tu skupi-
sko pustelni. Mnichów przyciąg-
nęła niedostępność, sprzyjająca 
sprawowaniu religijnych obrzę-
dów. Pierwszy klasztor, Mega-
lo Meteoro, został wybudowa-
ny na wysokości 534 m n.p.m. 
Dzieło to zapoczątkował przy-
były z Góry Athos mnich Atha-
nasios. W czasach świetności, za 
panowania osmańskiego sułtana 
Sulejmana Wspaniałego istniały 
24 klasztory, dziś zachowało się 
ich 13, natomiast do zwiedzania 
udostępniono 6. W największym 
klasztorze, zamieszkiwanym nie-
gdyś przez ponad 120 mnichów 
dziś mieszka zaledwie trzech.

Wijącą się drogą pomiędzy 
skalnymi ostańcami, jedziemy 
jeszcze wyżej.

Zatrzymujemy się przy najwy-
żej położonym klasztorze w Me-
teorach, wspomnianym już wy-
żej Megalo Meteoro – Wielkim 
Meteorze, pw. Przemienienia 
Pańskiego. Został zbudowany 
w miejscu zwanym Szeroką Ska-
łą. To największy klasztor w do-
linie. Od 1940 roku podlegają 
mu wszystkie pozostałe. Nieste-
ty, dzisiaj jest zamknięty. Posta-
nawiamy więc zwiedzić sąsiedni 
klasztor Warłama, pięknie wi-
doczny z parkingu, na którym się 
zatrzymaliśmy.

Nazwa monastyru pochodzi od 
jego pierwszego mieszkańca św. 
Warłama. Święty osiedlił się tu-
taj w połowie XIV wieku. Zbu-
dował trzy kościółki, cele i cy-
sternę na wodę. Po jego śmierci 
nikt tutaj nie mieszkał przez 200 
lat. W czasie tureckiej okupa-
cji klasztor podupadł. Dopie-
ro w XVI wieku bracia Tofanis 
i Niktarion z Epiru ponownie za-
łożyli monastyr ku czci Wszyst-
kich Świętych. Niestety, nie mo-
żemy robić zdjęć ani filmować 
w samych świątyniach, których 
bogactwo zapiera dech. 

Powoli opuszczamy to magicz-
ne miejsce, zatrzymując się co 
chwilę, by jeszcze raz spojrzeć na 
ten cud natury i historii. 

Jeszcze jeden przystanek. 
Obok nas imponująca pionowa 
skała, na której wznosi się mo-
nastyr Roussanou (Św. Barba-
ry). To jeden z najciekawszych 
i najśmielszych pod względem 
architektury klasztorów w Me-
teorach. Monastyr usadowiono 
na kamiennej iglicy. Mury trój-
kondygnacyjnej budowli sta-
nowią przedłużenie pionowych 
ścian skalnych.

W roku 1988, 24 prawosław-
ne klasztory eremickie z XV 
w. położone na szczytach skał 
w masywie skalnym Meteory zo-
stały wpisane na Listę Świato-
wego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO.

Klasztor św. Trójcy

Klasztor Warlama

Skalne formacje górujace nad miasteczkiem Kalambaka

Ścieżka wykuta w skale

Kołowrót i zapadnia służąca do wciągania zaopatrzenia 
i mnichów
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Do wzrostu odpadów tekstyl-
nych w znacznej mierze przy-
czyniły się tzw. sieciówki, któ-
re wprowadzają nowe kolekcje 
ubrań niemal co miesiąc, a do 
tego robią ciągłe promocje 
i przeceny. Producentom odzieży 
opłaca się zawyżyć cenę począt-
kową ubrania, następnie obniżyć 
ją na czas wyprzedaży, bo czerpią 
z tego kolosalne zyski. To spra-
wia, że ubrania szyje się szybko 
i tanio. Tak właśnie narodziło 
się zjawisko fast fashion (szyb-
ka moda). Ale ubrania te równie 
szybko jak powstają, po kilku-
krotnym użyciu lądują w koszu, 
często także dlatego, że ich ja-
kość woła o pomstę do nieba. 

Sprawdź, z czego i jak 
powstaje twoje ubranie

Produkcja tekstyliów wymaga 
ogromnych ilości energii i wody. 
Szczególnie wymagająca jest 
uprawa bawełny. By wyproduko-
wać jeden kilogram tego włók-
na, potrzebnych jest 20 tys. li-
trów wody. Roślina potrzebuje 
też środków ochrony roślin i na-
wozów, co nie jest obojętne dla 
gleby i wód gruntowych. Barwę 
ubrań z kolei uzyskuje się za po-
mocą barwników, nierzadko tok-
sycznych. Nadal dużym problem 
jest kwestia zatrudnienia ludzi 
przy uprawie roślin i obróbce 
tekstyliów. Wielu z nich pracu-
je za niskie wynagrodzenie, bez 
zabezpieczenia socjalnego, na-
rażając przy tym swoje zdrowie. 
Ubrania są też produkowane 
z materiałów syntetycznych: ny-
lonu, poliestru, akrylu i wiskozy. 
Powstają one w wyniku procesów 
technologicznych. Są wytrzyma-
łe i elastyczne, ale na tym koń-
czy się lista ich zalet. Materiały 
syntetyczne to pochodne plasti-
ku, nic zatem dziwnego, że skóra 
niezbyt dobrze je toleruje. Więk-
szość z nas woli udawać, że nie 
wie, jak powstają ubrania, które 

nosimy i nie dopuszcza do siebie 
faktu, że kryje się za tym wyzysk. 
Nie mówiąc już o tym, że płacimy 
w sieciówkach cenę nieadekwat-
ną do jakości ubrania, które ku-
pujemy. Pocieszeniem jest ros-
nąca świadomość konsumencka, 
dzięki której wiele koncernów 
zmuszonych było przewartościo-
wać swoją politykę. Nie zmienia 
to jednak faktu, że wciąż szyje się 
więcej ubrań, niż jesteśmy w sta-
nie wykorzystać. Nie mówiąc już 
o nadążaniu z ich recyklingiem.

Recykling zaczyna 
się w domu

Działania proekologiczne 
wielkich firm cieszą, choć na-
dal wiele pozostaje do zrobienia. 
O środowisko zadbać musi każdy 
z nas, co zatem możemy zrobić 
w zakresie recyklingu tekstyliów? 
Do wyboru mamy kilka opcji. 
Pierwszą jest sprzedaż. Można 
sprzedać ubrania na stronie lo-
kalnych ogłoszeń lub dołączyć 
do grupy sprzedażowej na porta-
lach społecznościowych. Jest ich 
coraz więcej (jednym z najpopu-
larniejszych jest www.vinted.pl), 
niektóre z nich są ściśle wyspe-
cjalizowane (np. dotyczą sprze-
daży ubrań tylko jednej marki). 
W większych miastach działa-
ją też komisy odzieżowe, do któ-
rych można oddać niechcianą 
odzież w celu jej sprzedaży. Jeśli 
opcja sprzedaży wydaje nam się 
zbyt czasochłonna, możemy swo-
je ubrania wymienić. Można zro-
bić ogłaszając się na portalach 
społecznościowych, w kręgu zna-
jomych lub zorganizować w swo-
jej miejscowości tzw. swap party, 
czyli coś w rodzaju spotkania in-
tegracyjnego, którego głównym 
celem jest wymiana ubrań zgod-
nie z określonym wcześniej regu-
laminem. Niechcianą odzież, po-
ściel i ręczniki możemy również 
wykorzystać w domu, w zależ-
ności od tego, z czego są wyko-

nane. Bawełniane tkaniny i te-
tra dobrze zbierają kurz. Można 
też pokusić się o przeróbkę swo-
jej garderoby w zakładzie kra-
wieckim. Jednak najwięcej osób 
ubrania po prostu oddaje. Ale 
oddawać je należy z głową.

Chcesz oddać ubrania? 
Upewnij się najpierw, 
gdzie ich potrzebują

Pozbyć się nadmiaru i przy 
okazji zrobić coś dobrego dla in-
nych? Ideał. Po pierwsze, oczysz-
czacie przestrzeń wokół siebie. 
Po drugie, pomagacie. Po trze-
cie, dobre samopoczucie po ta-
kim działaniu sprzyja dalszemu 
oczyszczaniu i pozbywaniu się 
zbędnego. Ale najpierw koniecz-
nie upewnijcie się, czy dana pla-
cówka naprawdę czegoś (i czego) 
potrzebuje. Większość placó-
wek typu Domy Samotnej Mat-
ki, noclegownie czy Domy Dzie-
cka w dużych miastach, głównie 
w Warszawie mają kompletnie 
przepełnione magazyny. Pracow-
nicy zdecydowanie odmawiają 
przyjmowania kolejnych rzeczy, 
co często spotyka się z oburze-
niem potencjalnych darczyńców. 

Coraz rzadziej ludzie decydują 
się na oddawanie ubrań do tzw. 
kontenerów charytatywnych. Być 
może jest to spowodowane bra-
kiem informacji o tym, co się po-
tem z tymi ubraniami dzieje lub 
tym, że są rzadko opróżniane 
przez co przepełnione, a rozrzu-
cone ubrania często zaśmiecają 
otoczenie. Zatem jednym z naj-
lepszych sposobów na oddanie 
ubrań, a zarazem zrobienie cze-
goś dobrego jest ich bezpłatne 
przekazanie za pomocą kurie-
ra organizacji „Ubrania Do Od-
dania” (poprzez platformę inter-
netową www.ubraniadooddania.
pl) Działania organizacji są nie-
zwykle transparentne. Każde 10 
kilogramów przekazanych jej 
rzeczy równa się 10 złotych prze-

kazanych w całości na konto ban-
kowe wskazanej przez darczyńcę 
organizacji charytatywnej.

Przekazywane przez darczyń-
ców ubrania są magazynowa-
ne. Niebawem organizacja roz-
pocznie proces sortowania tych 
rzeczy na przeszło 100 katego-
rii i będzie pracować nad tym, 
aby w jak największym stop-
niu przywrócić je do ponowne-
go obiegu. Zgodnie z założe-
niami gospodarki cyrkularnej 
posortowane ubrania sprzeda-
wane będą w miastach i krajach, 
których mieszkańcy są mniej za-
możni i nie stać jest ich na za-
kup nowych ubrań. W ten sposób 
wygenerowane środki finansowe 
również zostaną przekazane na 
konto wskazanej przez darczyń-
cę organizacji charytatywnej,

Celem UDO jest również 
optymalne działanie na rzecz 
ochrony środowiska i dąży ona 
do zrealizowania założeń gospo-
darki obiegu zamkniętego. Dzię-
ki UDO możecie się przekonać, 
że rzeczy, których już nie potrze-
bujecie, których nie nosicie, fak-
tycznie mogą zdziałać coś do-
brego. Na stronie organizacji 
znajdziecie wszelkie informa-
cje o tym, jak przekazać paczkę 
i w których miastach i miejsco-
wościach kurier może ją od was 
odebrać. 

A gdy już uporządkujemy swo-
je szafy (i głowy), to potem zosta-
ją rozsądne zakupy, bo jeśli zwe-
ryfikujemy, czego tak naprawdę 
potrzebujemy i na czym nam za-
leży, okaże się, że nie będzie to 
na pewno tych dziesięć akrylo-
wych swetrów w podobnym ko-
lorze i fasonie, tylko coś lepsze-
go jakościowo, co posłuży nam 
przez kilka dobrych lat.

NN
Opracowano na podstawie: 
www.ubraniadooddania.pl, 

www.simplicite.pl, 
www.biokurier.pl 

Odzieżowy potop
To, że zalewają nas śmieci, to żadna nowość. Z roku na 
rok ilość odpadów rośnie i do połowy XXI wieku może 
wzrosnąć do 3,4 mld ton rocznie. Sporą część tej ilości 
stanowią odpady tekstylne. Póki co, nikt nie prowadził 
jeszcze badań odnośnie dokładnej ilości powstających 
tego rodzaju udpadów w Polsce, ale szacuje się, że ska-
la ich recyklingu dochodzi do ledwie kilku procent, gdzie 
w krajach zachodnich sięga nawet do 50% (Niemcy).

http://www.ubraniadooddania.pl
http://www.ubraniadooddania.pl
http://www.ubraniadooddania.pl
http://www.simplicite.pl
http://www.biokurier.pl
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Naliczanie 
rekompensaty 
za opóźnienie 
w płatności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty 
w terminie może żądać od kontrahenta zwrot 
40 euro w ramach rekompensaty za koszty 
windykacji, które poniósł. Co więcej, w sytu-
acji, gdy zalega z zapłatą kilku faktur, dłuż-
nik może zostać obciążony wielokrotnością 
tej kwoty.

Przeliczanie 40 euro 
rekompensaty na polską walutę

Według ustawy o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych, która obowiązu-
je od 28 kwietnia 2013 r. wartość 40 euro re-
kompensaty przeliczana jest na polską walu-
tę według średniego kursu euro ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia 
roboczego miesiąca poprzedzającego mie-
siąc, w którym świadczenie pieniężne stało 
się wymagalne.

Komu przysługuje  
40 euro rekompensaty?

Zadośćuczynienie w kwocie 40 euro na-
leży się wierzycielowi, który spełnił swoje 
świadczenia lecz nie otrzymał za nie zapła-
ty w określonym terminie. Termin ten po-
winien zostać określony w umowie lub we-
zwaniu do zapłaty. Przyjmuje się, że 40 euro 
rekompensaty można naliczyć od każdej nie-
uregulowanej w terminie faktury. To właśnie 
ten dokument jest podstawą do ubiegania się 
o spłatę należności, a co wiecej w takim przy-
padku wierzyciel automatycznie nabywa pra-
wo do zryczałtowanej rekompensaty, która 
ma pokryć koszty odzyskania należności.

Kiedy można starać się 
o uzyskanie 40 euro 

rekompensaty?
Wyżej wspomniana ustawa nie uzależnia 

naliczania 40 euro rekompensaty od skie-
rowania sprawy do sądu. Powoduje to, iż 
można się o nią ubiegać już od dnia nabycia 
uprawnień do odsetek, czyli na etapie postę-
powania przedsądowego.

Koszty windykacji 
wyższe niż 40 euro

A co w sytuacji, gdy poniesione przez wie-
rzyciela koszty są wyższe niż wspomniane 40 
euro? W tej sytuacji wierzycielowi należy się 
zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępo-
wania sądowego, pomniejszonych o tę kwo-
tę.

Kiedy 40 euro rekompensaty 
nie jest korzystne?

Jeśli dłużnik nie ureguluje w terminie na-
leżności, domaganie się 40 euro rekompen-
saty za koszty odzyskania należności nie jest 
opłacalne w przypadku postępowania sądo-
wego.

Wynika to z faktu, iż kwotę naliczonej re-
kompensaty należy doliczyć do wartości na-
leżności. Wpłynie to na zwiększenie wysoko-
ści opłat sądowych. Poza tym, jeśli wierzyciel 
wygra sprawę sądową i dłużnik będzie mu-
siał dokonać zwrotu należności, to kwota na-
liczonej rekompensaty zostanie odjęta od 
kosztów postępowania sądowego. W sytua-
cji, gdy naliczona rekompensata jest niższa 

niż suma opłat sądowych i koszty zastępstwa 
procesowego, wówczas nie opłaca się jej do-
chodzić. Bowiem będzie ona zerowa i wie-
rzyciel nie otrzyma żadnego zadośćuczynie-
nia.

Kiedy rozwiązanie to 
jest korzystne?

Jeśli dłużnik dokona zapłaty należności 
wraz z rekompensatą na drodze pozasądo-
wej, wówczas dla wierzyciela jest to opłacal-
ne rozwiązanie.

Korzystna dla wierzyciela jest również sy-
tuacja, gdy nieuregulowanych jest wiele fak-
tur, wówczas to od nich zostanie naliczona 
suma 40 euro rekompensaty. Z dużym praw-
dopodobieństwem będzie ona przewyższać 
koszty postępowania sądowego, co spowo-
duje zwrot rekompensaty.

Istotne znaczenie ma tutaj fakt, iż przepis 
ustawy odnosi się jedynie do transakcji han-
dlowych, których przedmiotem jest odpłat-
na dostawa towaru lub odpłatne świadczenie 
usługi. Regulacji tej nie stosuje się do umów 
zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą a kon-
sumentem.

40 euro rekompensaty za koszty odzyska-
nia należności ma wiele zalet i daje szanse 
wierzycielom na odzyskanie pieniędzy. Jed-
nak zanim przedsiębiorca zdecyduje się na tą 
formę zadośćuczynienia powinien najpierw 
przekalkulować, czy będzie mu się to opła-
cać.

Źródło: 
www.poradnikprzediebiorcy.pl

Prowadzenie windykacji związane jest z ponosze-
niem kosztów przez wierzyciela. Jednak jest sposób, 
by pokryć te wydatki. Otóż została wprowadzona zry-
czałtowana rekompensata, która ma stanowić wy-
równanie kosztów wierzycieli. Zryczałtowana opłata 
za koszty odzyskania należności to 40 euro rekom-
pensaty i jest ona naliczana w przypadku opóźnienia 
zapłaty. Jednak w jaki sposób nalicza się tą opłatę i co 
ona w ogóle oznacza? Odpowiedzi na te pytania znaj-
dują się w poniższym artykule.

http://www.poradnikprzediebiorcy.pl
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Mikrorachunki – łatwiejsza 
zapłata PIT, CIT i VAT  

do urzędu skarbowego
Kluczowe podatki, tj. PIT, CIT 

i VAT od 1 stycznia 2020 r. na-
leży wpłacać do urzędu skarbo-
wego wyłącznie na indywidualny 
rachunek podatkowy, tzw. mi-
krorachunek podatkowy. Numer 
mikrorachunku można spraw-
dzić w dowolnym momencie 
w ciągu roku, korzystając z ge-
neratora dostępnego na stro-
nie podatki.gov.pl lub w każdym 
urzędzie skarbowym. Korzysta-
nie z mikrorachunku nie wiąże 
się z żadnymi opłatami. Wystar-
czy sprawdzić jego numer w ge-
neratorze i wykorzystać podczas 
przelewu.

Dzięki temu podatnicy nie 
będą już szukać obowiązujących 
numerów rachunków urzędów 
skarbowych i ograniczą liczbę 
omyłkowych przelewów na nie-
właściwe konto. Zmiana ozna-
cza też sprawniejszą obsługę 
płatności PIT, CIT i VAT, co po-
zwala m.in. na szybsze uzyskanie 
potrzebnych zaświadczeń, np. 
o niezaleganiu w podatkach.

Na mikrorachunek można 
wpłacać również odsetki za zwło-
kę powstałe od zaległości podat-
kowych z tytułu PIT, CIT i VAT 
i koszty upomnienia. Podatki 
inne niż PIT, CIT i VAT wpła-
ca się na dotychczasowych zasa-
dach, czyli na rachunki podatko-
we urzędów skarbowych.

Zmniejszenie zatorów 
płatniczych firm

Od 1 stycznia 2020 r. podat-
nicy PIT i CIT będą mogli ko-
rzystać z tzw. ulgi na złe długi 
(wcześniej taką możliwość mie-
li już podatnicy VAT). Pozwa-

la ona wierzycielowi na pomniej-
szanie podstawy opodatkowania 
o wartość wierzytelności (zalicza-
ną do przychodów należnych), 
jeżeli nie zostanie ona uregulo-
wana lub zbyta w ciągu 90 dni od 
dnia upływu terminu jej płatno-
ści, który jest określony w umo-
wie lub na fakturze (rachunku). 
Ta zmiana ma pomóc w likwida-
cji zatorów płatniczych firm i tym 
samym ułatwić im prowadzenie 
działalności gospodarczej.

Ułatwienia dla firm w spadku
Korzystną zmianą dla podat-

ników PIT będzie też przyjęcie 
rozwiązania, zgodnie z którym 
całość dochodu z tytułu prowa-
dzenia przedsiębiorstwa, w skład 
którego wchodzi udział zmarłe-
go małżonka przedsiębiorcy za-
rządzany przez tymczasowego 
przedstawiciela [1], będzie opo-
datkowany wyłącznie przez ży-
jącego współmałżonka – z pomi-
nięciem praw do udziału w zysku 
nabywców udziału zmarłego mał-
żonka. W tym przypadku będzie 
się przyjmować, że żyjący współ-
małżonek jest właścicielem całe-
go przedsiębiorstwa, w tym rów-
nież udziału zmarłego małżonka 
i innych nabytych w tym okresie 
składników majątku przedsię-
biorstwa.

Transakcje powyżej  
15 tys. zł wyłącznie  

na rachunek z białej listy
Od nowego roku podatni-

cy będą mieć obowiązek zapła-
ty za faktury o wartości powyżej 
15 tys. zł na rachunki rozliczenio-
we i rachunki w SKOK, zamiesz-
czone w Wykazie podatników 
VAT (tzw. białej liście) – jeże-

li wystawca faktury jest podatni-
kiem VAT czynnym. Oznacza to, 
że obowiązek ten nie będzie do-
tyczyć płatności, które wynikają 
z faktur wystawianych przez po-
datników zwolnionych z VAT ze 
względu na limit sprzedaży (tj. 40 
tys. euro) [2] lub wykonujących 
wyłącznie czynności zwolnione 
z VAT [3].

Zapłata na rachunek spoza wy-
kazu spowoduje konsekwencje, 
tj.: brak możliwości zaliczenia 
wydatku do kosztów uzyskania 
przychodów (lub zmniejszenie 
wysokości kosztów) w PIT i CIT 
i odpowiedzialność solidarną 
w VAT (chodzi o kwotę podat-
ku VAT, związanego z konkret-
ną dostawą towarów lub świad-
czeniem usług). Podatnik może 
uniknąć tych konsekwencji, je-
żeli poinformuje urząd skarbowy 
w ciągu 3. dni o numerze rachun-
ku spoza wykazu, na który zlecił 
przelew.

Nowe regulacje dotyczące 
MPP i kas rejestrujących

Przypominamy, że od 1 stycz-
nia 2020 r. konsekwencje w PIT 
i CIT – tj. brak możliwości zali-
czenia wydatku do kosztów uzy-
skania przychodów (lub zmniej-
szenie wysokości kosztów) przy 
transakcjach powyżej 15 tys. zł – 
będą dotyczyć również sytuacji, 
kiedy płatność odbędzie się z po-
minięciem mechanizmu podzie-
lonej płatności (MPP), pomimo 
prawidłowego oznaczenia fak-
tury, czyli napisania na niej wy-
razów „mechanizm podzielonej 
płatności”. 

Od nowego roku wystawienie 
dla nabywcy (podatnika VAT) 
faktury VAT z tytułu sprzeda-
ży zarejestrowanej przy zastoso-

waniu kasy rejestrującej będzie 
możliwe tylko w przypadku, gdy 
paragon zawiera numer identyfi-
kacyjny, za pomocą którego na-
bywca jest zidentyfikowany na 
potrzeby podatku lub podatku 
od wartości dodanej.

Obowiązek posiadania kas re-
jestrujących online będzie do-
tyczył pierwszych grup podatni-
ków, którzy:
• świadczą usługi naprawy po-

jazdów silnikowych i motoro-
werów, w tym naprawy opon, 
ich zakładania, bieżnikowania 
i regenerowania, oraz w zakre-
sie wymiany opon lub kół dla 
pojazdów silnikowych i moto-
rowerów,

• sprzedają benzynę silnikową, 
olej napędowy, gaz przezna-
czony do napędu silników spa-
linowych.

Pozostałe zmiany  
od 1 stycznia 2020 r.

• obowiązek sporządzania spra-
wozdań w formie ustruktu-
ryzowanej przez organizacje 
niewpisane do rejestru przed-
siębiorców KRS, które są po-
datnikami CIT, np. fundacje, 
stowarzyszenia, związki zawo-
dowe,

• nowe zasady składania wnio-
sków o wszczęcie procedury 
wzajemnego porozumiewania 
się (MAP) i prowadzenia tych 
procedur,

• rozszerzenie zakresu przed-
miotowego danych pozyski-
wanych z rejestru PESEL dla 
Centralnego Rejestru Podmio-
tów Krajowej Ewidencji Po-
datników, co pozwoli m.in. na 
ulepszenie usługi Twój e-PIT.

Źródło informacji: 
www.gov.pl

Zmiany w podatkach 
obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

•	 Ułatwienia w zapłacie podatków do urzędu skarbowe-
go na indywidualny rachunek podatkowy, pomoc w li-
kwidacji opóźnień w płatnościach dla firm dzięki tzw. 
uldze za złe długi w PIT i CIT czy obowiązek zapłaty 
faktury o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunek za-
mieszczony w Wykazie podatników VAT – to niektóre 
zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.

•	 Przypominamy o najważniejszych rozwiązaniach, 
które od nowego roku będą dotyczyć podatników PIT, 
CIT i VAT.

file:///F:/00%20biezace/kurier%20nr%201/abc/ov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego
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