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Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 2 listopada 2020 r. 

Starostwo Powiatowe w Leżajsku 
od 3 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.  

przechodzi w system pracy zdalnej.

Dla zapewnienia obsługi zadań istotnych dla mieszkańców 
pracować będziemy w systemie dyżurów.

Niżej wymienione sprawy można załatwić w Starostwie po 
uprzedniej rejestracji:

• Rejestracja pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, 
prawa jazdy – obowiązuje rejestracja przez Internet kolejka.sta-
rostwo.lezajsk.pl. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli Interesant 
nie ma dostępu do Internetu, rejestracja jest możliwa przez te-
lefon 17 240 45 00. Po przyjściu do Starostwa w Poczekalni na-
leży w Biletomacie wpisać otrzymany kod, pobrać bilet i ocze-
kiwać na wezwanie.

• Wypisy z ewidencji gruntów, odbiór map, obsługa geodetów, 
gospodarka nieruchomościami, scalenia, klasyfikacja gruntów, 
budownictwo, ochrona środowiska – należy wejść na stronę sta-
rostwo.lezajsk.pl/rejestracja, następnie wybrać odpowiednią ko-
mórkę organizacyjną i dokonać rejestracji internetowej.

• W pozostałych sprawach – po uprzednim telefonicznym 
umówieniu się na konkretny termin.

Bez rejestracji/umówieniu wizyty interesanci nie będą obsłu-
giwani.

http://kolejka.starostwo.lezajsk.pl/
http://kolejka.starostwo.lezajsk.pl/
https://starostwo.lezajsk.pl/rejestracja
https://starostwo.lezajsk.pl/rejestracja
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Z PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

Z uwagi na panującą epide-
mię, część radnych, zgodnie 
z art. 15zzx ustawy z dnia 2 mar-
ca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych, brała udział w obradach 
z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość.

Po przyjęciu protokołów 
z XXVIII i XXIX sesji Rady Po-
wiatu zapoznali się z informacją 
o stanie realizacji zadań oświa-
towych Powiatu Leżajskiego za 
rok szkolny 2019/2020, w tym 
o wynikach egzaminu matural-
nego i egzaminu potwierdzające-
go kwalifikacje w zawodzie oraz 
informacją o organizacji szkół 
i placówek oświatowych prowa-
dzonych przez Powiat Leżajski 
w roku szkolnym 2020/2021.

Następnie radni podjęli 
uchwały w sprawie:

• ogłoszenia obowiązujących 
w 2021 roku stawek opłat za 
usunięcie pojazdów z dróg po-
wiatu leżajskiego oraz ich par-
kowanie na parkingu strzeżo-
nym,

• zaciągnięcia zobowiązania po-
nad budżet 2020 r.,

• wydatków budżetu Powiatu, 
które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2020,

• wprowadzenia zmian w budże-
cie Powiatu na 2020 r.

W dalszej części spotkania 
przedstawiona została informa-
cja z analizy oświadczeń mająt-
kowych, zaś starosta przedsta-
wił sprawozdanie z prac Zarządu 
Powiatu w okresie międzysesyj-
nym.

NN

XXX SESJA 
RADY POWIATU 

LEŻAJSKIEGO
28 października w sali 
obrad Rady Powiatu Le-
żajskiego odbyła się XXX 
sesja Rady Powiatu Leżaj-
skiego.
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POWIAT

POWIATOWE OBCHODY 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada br. Starostwo 
Powiatowe w Leżaj-
sku wspólnie z Klasz-

torem OO. Bernardynów w Le-
żajsku zorganizowało obchody 
102. rocznicy odzyskania nie-
podległości. Mszę świętą w in-
tencji ojczyzny odprawił Kustosz 
Klasztoru OO. Bernardynów O. 
Klaudiusz Baran oraz Ks. Dzie-
kan Marek Cisek. Wspólnym od-
śpiewaniem hymnu państwowe-
go w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Niepodległa do hymnu” rozpo-
częliśmy Narodowe Święto Nie-
podległości. W ramach obcho-
dów odmówiono także modlitwę 
w intencji ojczyzny oraz odśpie-
wano pieśń „Boże coś Polskę”.

W tym dniu Prezydium Rady 
Powiatu Leżajskiego wraz z rad-
nymi i zarządem złożyli wieniec 
pod pomnikiem poległych w wal-
kach niepodległościowych. Rów-
nież przedstawiciele instytucji 
i urzędów z terenu powiatu po-
przez udział w uroczystości oraz 
złożenie kwiatów oddali hołd 
wszystkim, którzy walczyli o wol-
ność ojczyzny.

W nabożeństwie uczestniczył 
poczet sztandarowy Powiatu Le-
żajskiego oraz Jednostki Strze-
leckiej 2035 z Zespołu Szkół Li-
cealnych w Leżajsku. Ponadto 
młodzież z JS 2035 pełniła w tym 
dniu wartę w miejscach upamięt-
niających walki niepodległościo-
we.

KĆ
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POWIAT

W trakcie jego realizacji na terenie gmi-
ny Leżajsk jeszcze w tym roku powstaną dwa 
kluby rzemieślnicze z zakresu malarstwa 
i rzeźby, zaś w przyszłym zostanie zorganizo-
wana wystawa promująca kulturę lasowiacką 
oraz odbędzie się Forum Kulturalne z udzia-
łem przedstawicieli strony ukraińskiej. Po-
wstanie także specjalna strona internetowa, 
na której znajdą się informacje i zdjęcia do-
tyczące Łemków i Lasowiaków. 

Współpraca ekspertów historycznych Pol-
ski i Ukrainy umożliwi szerszą promocję kul-
tury lasowiackiej i łemkowskiej, zwiększy 

szanse ich promocji oraz wpłynie na rozwój 
turystyki z uwzględnieniem etnografii Pod-
karpacia i Zakarpacia.

Projekt stawia sobie za cel nadrzędny za-
chowanie i promocję dziedzictwa kulturo-
wego wspomnianych kultur, jako warunku 
wstępnego rozwoju turystyki na pograniczu 
Polski i Ukrainy, przyczyni się do rozwoju 
turystyki etnokulturowej na terenach przy-
granicznych, poprawiając wizerunek, atrak-
cyjność małych społeczności partnerskich. 
W perspektywie długoterminowej wpłynie 
to na rozwój społeczno-gospodarczy obsza-

rów przygranicznych opartych na turystyce, 
tworzenie nowych miejsc pracy i integrację 
społeczności przygranicznych z krajowymi, 
transgranicznymi i międzynarodowymi szla-
kami turystycznymi.

Termin zakończenia realizacji projek-
tu przewidziany jest na sierpień 2021 roku. 
Zachęcamy wszystkich do wspólnej etno-
graficznej wycieczki i współuczestniczenia 
we wszystkich wydarzeniach realizowanych 
w ramach projektu.

GOK Gminy Leżajsk

GOK Gminy Leżajsk 
realizuje projekt etnograficzny

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk, wspólnie z Beneficjentem Wiodącym  
– Radą Miasta Pereczyn na Ukrainie, realizuje projekt  

pt. „Poznaj kulturę regionu przygranicznego  
Polski i Ukrainy”  

PL-UA, nr PBU2/0929/18 zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego z 2019.04.17  
i umowy o grant nr PLBU.01.01.00-UA-0929/19-00  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  
w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
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nagrodzony
Film promujący zaplecze 
gospodarczo-inwestycyjne 
powiatu leżajskiego zreali-
zowany w połowie bieżące-
go roku we współpracy ze 
Studiem Filmowym Fotoacc 
zdobył I nagrodę na Mię-
dzynarodowym Festiwa-
lu Filmów Turystycznych 
i Korporacyjnych FilmAT.

FilmAT jest polskim człon-
kiem Międzynarodowej Orga-
nizacji Festiwali Filmów Tury-
stycznych – CIFFT (Comité International 
des Festivals du Film Touristique) z siedzibą 
w Wiedniu. Celem festiwalu jest prezentacja 
najnowszych trendów w dziedzinie filmów 
dokumentalnych, reportaży telewizyjnych, 
komunikacji turystycznej, filmów korpora-
cyjnych i instytucjonalnych oraz ocena pro-
dukcji audiowizualnych w zależności od ich 
poziomu artystycznego i możliwości wpły-
wania na grupę docelową. Festiwal wspiera 
rozwój krajowych i zagranicznych produkcji 
i organizuje odrębny konkurs filmowy dla fil-
mów polskich oraz filmów z całego świata.

Film prezentujący zaplecze gospodarczo-
-inwestycyjne zawiera ujęcia z wybranych 
firm działających na terenie powiatu: Bro-
waru w Leżajsku Grupa Żywiec SA, CIECH 
Sarzyna, Polenergii Elektrociepłownii Nowa 
Sarzyna Sp. z o.o., ZPOW Hortino Sp. z o.o., 
Fabryki Maszyn w Leżajsku, PSS Społem, 
H+H Silikaty Leżajsk, Stare Miasto-Park Sp. 
z o.o., BMF Polska Sp. z o.o. oraz ukazuje 
tereny atrakcyjne dla przedsiębiorców i in-

Film promocyjny Powiatu Leżajskiego

na Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych

westorów znajdujące się na obszarze trzech 
parków przemysłowych: Parku Przemysło-
wego Gminy Leżajsk, Parku Przemysłowo-
-Technologicznego Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna, a także kompleksu inwestycyjne-
go Malne należącego do Gminy Grodzisko 
Dolne. Ekipa filmowa zawitała również do 
szkół prowadzonych przez Powiat Leżajski: 
Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobre-
go, Zespołu Szkół Technicznych im. T. Koś-
ciuszki oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego.

Film Powiatu Leżajskiego został nagro-
dzony w ramach konkursu narodowego 
w kategorii „Korporacyjny film informacyj-
ny”. Jury brało pod uwagę m.in. następujące 
kryteria: kreatywność, styl, przedmiot spra-
wy i opowiadanie historii.

Panująca epidemia uniemożliwia zorga-
nizowanie uroczystej gali, w związku z czym 
odbędzie się ona w wersji internetowej.

NN

Starostwo Powiatowe w Leżajsku informuje, iż w celu zminimali-
zowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem 
SARS-CoV-2 od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania udzielanie 
porad osobiście zostaje zawieszone we wszystkich punktach na te-
renie powiatu leżajskiego. Pomoc świadczona jest zdalnie – poprzez 
telefon lub e-mail.

Aby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej na-
leży umówić termin wizyty przez publiczną stronę np.ms.gov.pl lub 
dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod nu-
mer tel. 882 015 438, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje co 
do dalszego sposobu postępowania.

o nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim

Informacja

.
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W trakcie dziewięciu inicjatyw edukacyj-
nych (3 bloki tematyczne) udało się prze-
szkolić 120 mieszkańców powiatu leżajskiego. 
Szkolenia w zakresie bloku etnograficzne-
go dotyczyły tradycyjnych zwyczajów wsi pol-
skiej, kultury niematerialnej, zdobnictwa 
przedmiotów i strojów. Skierowane było głów-
nie do pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Spot-
kania niezwykle interesujące, dające możli-
wość zapoznania się z różnymi technikami 
zdobnictwa przedmiotów, tworzenia kultu-
ry niematerialnej, cieszyły się dużym zainte-
resowaniem, a zdobyte umiejętności będą za-
pewne wykorzystywane w życiu codziennym. 
W ramach bloku ekologicznego zorganizo-
wane zostały spotkania przy współpracy z Po-
wiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego, 
KRUS, Powiatowym Inspektoratem Wetery-
naryjnym. Poruszane tematy dotyczyły m.in.: 
ubezpieczenia społecznego i majątkowego 
rolników, działalności pozarolniczej, sprzeda-
ży produktów rolniczych, jak również tematy-
ki ASF. W ramach bloku samorządowego zor-
ganizowano szkolenie dla sołtysów, radnych 
oraz osób związanych z działalnością samo-
rządu z uwzględnieniem elementów prawa 
samorządu terytorialnego i pokrewnych, uła-
twiające prawidłowe funkcjonowanie. 

Realizacja projektu została dofinansowa-
na z budżetu Województwa Podkarpackiego 
w ramach Podkarpackiego Programu Od-
nowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację II 
etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorząd-
ności”. Gmina Kuryłówka otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 15 000,00 zł. 

Gmina Kuryłówka

Gmina Kuryłówka przeprowadziła szkolenia 
w ramach Uniwersytetu Samorządności
W październiku odbyły się bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn. „Przepro-
wadzenie inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego” w ra-
mach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację 
II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.
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Przedsięwzięcie pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Leżajsk w partnerstwie z Zespołem Szkół w Dębnie realizowane jest
 w związku z uzyskaniem przez Gminę Leżajsk grantu w wysokości 250 000 zł w ramach projektu „Familijne LOWE” 
(nr projektu POWR.02.14.00-00-1008/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Leżajsk
działający przy Zespole Szkół w Dębnie

 Z A P R A S Z A

DO KORZYSTANIA Z BOGATEJ OFERTY SZKOLENIOWEJ

• rodziców lub opiekunów dzieci realizujących obowiązek szkolny 
• osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych 
• osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie
   wymagające aktualizacji  (co najwyżej zasadnicze zawodowe
   lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości), 
• osoby dorosłe związane z rolnictwem, 
• osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, 
• osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny, 
• osoby dorosłe w wieku 45+ 

• kursy/szkolenia administracyjno-księgowe
• kurs/szkolenie dekorator ciast
   i wyrobów cukierniczych lub florystyka
   w ogrodnictwie i bukieciarstwo
• kurs opiekuna osób starszych i dzieci
• kurs animatora imprez okolicznościowych
• kursy językowe
• szkolenia z pierwszej pomocy
• zajęcia muzyczno-artystyczne
• zajęcia rekreacyjno-ruchowo-zdrowotne
• warsztaty wizażu, dietetyczne
• warsztaty dla rodziców
• wyjazdy szkoleniowe, kulturalne, edukacyjne

Informacje na temat przedsięwzięcia:
www.zsdebno.edu.pl w zakładce LOWE
tel. 17 242 90 41
e-mail: rekrutacjalowe.debno@onet.pl

Partnerzy przedsięwzięcia: 

LOWELOWE Twoja
szansa

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

W LEŻAJSKUG    PS
Koło Gospodyń Wiejskich

w Dębnie 
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OŚWIATA – Z ŻYCIA SZKÓŁ

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego 
dnia w sposób wyjątkowy pamiętamy i czcimy bohaterstwo, 
waleczność oraz męstwo naszych przodków, dzięki którym 
Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. 

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobre-
go w Leżajsku także pamiętają o tej ważnej dacie w histo-
rii Polski.

Dokładnie dwa lata temu, 9 listopada 2018 r. o godzi-
nie 11:11, nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Rekord dla 
Niepodległej” i wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pra-
cownicy administracji zaśpiewali wspólnie cztery zwrot-
ki hymnu państwowego. Również rok później „Chrobry” 
nie zawiódł i cała społeczność szkolna odśpiewała Mazur-
ka Dąbrowskiego.

W tym roku wszystko jest inaczej, większość uczniów uczy 
się zdalnie, nie możemy się gromadzić, a jednak tradycji sta-
ło się zadość. Podczas lekcji w przeddzień Święta Niepodle-
głości 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie 
i nauczyciele naszej szkoły zdalnie, w odpowiedniej postawie 
odśpiewali hymn i uczcili bohaterstwo naszych przodków.

Agnieszka Kolano

Z okazji Święta Niepodległo-
ści Komendant Główny Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa 
Piłsudskiego, wyróżnił Brązowym 
Krzyżem Strzeleckim Dyrektora 
Zespołu Szkół Licealnych w Leżaj-
sku Zbigniewa Trębacza, Zastęp-
cę Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 
2035 Leżajsk Adriana Rauzę oraz 
Zastępcę Dowódcy Jednostki Strze-
leckiej 2035 Leżajsk Rafała Tuleję.

Krzyż Strzelecki otrzymują oso-
by, które w sposób szczególny swoją 
postawą i zaangażowaniem przyczy-
niają się do rozwoju Ruchu Strze-
leckiego. Odznaczenie w imieniu 
Komendanta wręczył Inspektor 
Związku Strzeleckiego Waldemar 
Tłuczek Dowódca Jednostki Strze-
leckiej 2035 Leżajsk.

ZSL

Zgrupowanie poligonowe
klas wojskowych i pożarniczych ZSL

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych 
w akcji MEN ,,Szkoła do hymnu”

Brązowy Krzyż Strzelecki 
dla nauczycieli ZSL

W październiku uczniowie 
klas wojskowych i pożar-
niczych Zespołu Szkół Li-
cealnych im. B. Chrobrego 
w Leżajsku uczestniczyli 
w kilkudniowych zgrupo-
waniach poligonowych 
na obiektach Centrum 
Szkolenia Klas Munduro-
wych w Nowej Sarzynie. 

Podczas obozów szkoleniowych uczniowie 
doskonalili podstawowe umiejętności przy-
datne w służbie wojskowej i straży pożar-
nej, zapoznali się z regulaminami służby we-
wnętrznej oraz z ceremoniałem wojskowym. 
Zajęcia miały na celu ukształtowanie odpo-
wiedniej postawy ucznia klasy mundurowej, 
naukę wytrwałości, samodyscypliny, a także 

wpływ na poprawę, zwiększenie wydolności 
i predyspozycji psychofizycznych.

Młodzież klas wojskowych w czasie 5 dnio-
wego obozu szkoliła się pod okiem żołnierzy 
16. Batalionu Saperów w Nisku, którzy re-
alizowali zajęcia z: musztry, regulaminów, 
taktyki, strzelania, pracy na broni, topogra-

fii, rzutu granatem, obrony przed bronią ma-
sowego rażenia.

Uczniowie klas pożarniczych odbyli 
3 dniowe szkolenie z zakresu: musztry, tak-
tyki działań gaśniczych, technik rozwijania 
węży strażackich, działań ratowniczych na 
miejscu wypadku.

Adrian Rauza
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Zespół Szkół Technicznych w LeżajskuZST
W LEŻAJSKU

25 tabletów wraz z etui, klawia-
turą, rysikiem i usługą mobilnego 
dostępu do sieci Internetu, świad-
czoną do końca roku szkolnego 
2020/2021 otrzymał ZST od Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej 
w ramach programu OSE (Ogól-
nopolska Sieć Edukacyjna).

Szkolne Pakiety Multimedial-
ne to jedno z działań minister-
stwa mających na celu doposaże-
nie w sprzęt komputerowy szkół, 
szczególnie tych, które pracują 
zdalnie lub w systemie miesza-
nym.

Kacper Gorzkiewicz, Paweł Gałusza, Michał Ry-
dzik, Szymon Śmiałek, Jakub Maruszak oraz To-
masz Palikij to uczniowie ZST, którzy otrzymali 
nagrodę pieniężną w ramach programu stypendial-
nego „Nie zagubić talentu”. Stypendyści progra-
mu to najzdolniejsza młodzież w województwie, 
w zdecydowanej większości to laureaci ogólnopol-
skich olimpiad i konkursów. Wyróżnieni uczniowie 

z naszej szkoły w ubiegłym roku szkolnym zosta-
li laureatami m.in. zawodów III (finałowego) stop-
nia Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalaz-
czości oraz konkursu „Od pomysłu do przemysłu”.

Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie 
zagubić talentu” jest realizowany przez Urząd 
Marszałkowski w Rzeszowie.

ZST

Szkolny Pakiet Multimedialny od MEN 
trafił do naszej szkoły

wyróżnieni w programach stypendialnych
Stypendia Stowarzyszenia Przyjaciół 

Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku 
Działające przy szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 

Technicznych w Leżajsku utworzyło program stypendialny, które-
go celem jest pomoc zdolnej i działającej na rzecz szkoły młodzieży. 
W tym roku stypendium otrzymało 34 uczniów technikum i branżo-
wej szkoły I stopnia. Wyróżnieni uczniowie osiągają wysokie wyniki 
w nauce, reprezentują szkołę podczas konkursów, olimpiad przed-
miotowych, zawodów sportowych oraz wykazują się dodatkową ak-
tywnością i działalnością społeczną. Ze względu na reżim sanitarny, 
nie odbyła się oficjalna uroczystość wręczenia stypendium. 15 paź-
dziernika, podczas krótkiego spotkania w auli szkolnej, młodzież 
odebrała symboliczne czeki i listy gratulacyjne dla rodziców.

Młodzi zdolni z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”

ZST

Tomasz Palikij Michał Rydzik Kacper Gorzkiewicz Paweł Gałusza

Szymon Śmiałek

Jakub Maruszak
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku

Była to doskonała okazja do 
przekonania się, jak za pomocą 
środków finansowych pochodzą-
cych z programu można kreować 
szereg inicjatyw kształtujących 
nowe umiejętności edukacyj-
ne, rozwojowe, zarówno w spo-
łeczności lokalnej, zawodowej, 
ale także – międzynarodowej. 
W tych dniach na terenie całego 
świata organizowane były spot-
kania, wystawy, debaty oraz mi-
tingi sportowe, w trakcie których 
można było wiele dowiedzieć się 
o efektach projektów Erasmusa. 
Nasza szkoła realizowała już trzy 
europejskie projekty, dlatego też 
z przyjemnością zaangażowali-
śmy się w tę inicjatywę. 

W trakcie Dni Erasmusa na 
terenie naszej placówki zosta-
ły zorganizowane dni tematycz-
ne poszczególnych państw biorą-
cych udział w projekcie. Odbyły 
się konkursy plastyczne, zajęcia 
kulinarne, muzyczne, prezenta-
cje i pokazy osiągnięć projektu. 
Głównym wydarzeniem w ośrod-
ku był #BiegErasmusa. Chętni 
nauczyciele i uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w sztafe-

cie. Pełni entuzjazmu zawodni-
cy w koszulkach z oznaczeniami 
startowymi uczestniczyli w go-
dzinnym biegu pokonując dy-
stans ponad 10 kilometrów. Szta-
fecie towarzyszył doping kibiców 
– uczniów, rodziców, nauczycie-
li oraz muzyka z różnych stron 
świata. Otrzymany wynik został 
podany przez koordynatora pro-
jektu do klasyfikacji ogólnopol-
skiej. Po zakończonej sztafecie 
był czas na ciepłą herbatę oraz 
opowiadanie wrażeń związanych 
z tym wydarzeniem. 

Projekt C.H.A.N.G.E rea-
lizowany jest w naszej szkole 
już trzeci rok. Trwająca pande-
mia i związana z nią trudna sy-
tuacja epidemiczna wymusiła 
zmiany w jego realizacji i har-
monogramie. Wyjazdy zagra-
niczne uczniów i nauczycieli zo-
stały przeniesione na 2021 rok. 
Z niecierpliwością czekamy na 
podróże do innych krajów wizy-
ty w szkołach i już nie tylko wir-
tualne spotkania z naszymi przy-
jaciółmi.

Monika Pęcak

Dni Erasmusa 
w SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II 
w Leżajsku realizuje projekt Erasmus plus C.H.A.N.G.E. 
W dniach 15-16 października 2020 roku odbyły się 
w naszej szkole #ErasmusDays, które są inicjatywą 
mającą na celu upowszechnianie rezultatów projektów 
realizowanych w ramach programu Erasmus+.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku

OFERTA PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LEŻAJSKU

W drugiej części (pierwsza ukazała się 
w numerze październikowym „Kuriera Po-
wiatowego”) zaprezentowano dwie metody 
pracy wykorzystywane przez kadrę porad-
ni w diagnozie oraz terapii dzieci i młodzie-
ży. Przedstawione również zostały narzędzia 
diagnostyczne, którymi dysponują i posługu-
ją się specjaliści pracujący w poradni. Zmie-
niająca się rzeczywistość stawia przed nią 
nowe wyzwania, którym ma szansę z powo-
dzeniem sprostać. 

EEG Biofeedback
Jest to skuteczna i bezpieczna metoda te-

rapeutyczna usprawniająca funkcjonowanie 
mózgu. Treningi mają atrakcyjną formę gier 
komputerowych, w które dziecko z zaburze-
niami funkcjonowania gra tylko i wyłącznie 
za pomocą własnych myśli. Ćwiczenia do-
stosowane są do wieku i możliwości pacjen-
ta, mają charakter pozasłowny, co jest szcze-
gólnie ważne u dzieci z zaburzoną mową, 
przy niepełnosprawności intelektualnej lub 
u dzieci z autyzmem. 

Biofeedback wykorzystuje plastyczność 
mózgu. Pod wpływem ćwiczeń tworzą się 
nowe połączenia (synapsy) i komórki nerwo-
we. Proces ten trwa całe życie, ale młodszy 
mózg uczy się szybciej, dlatego terapia jest 
szczególnie ważna dla uczniów.

Od prowadzącego trening wymaga się spe-
cjalistycznego przeszkolenia, a sam trening 
jest prowadzony przy użyciu sprzętu kompu-
terowego z bardzo czułą głowicą zakończoną 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek tego typu 
w województwie podkarpackim. Świadczy bezpłatne specjalistyczne usługi dla lokalnej społeczności. Warto za-
poznać się z jej ofertą.

elektrodami mierzącymi fale mózgowe (alfa, 
beta1, beta2, delta, theta i SMR).

Prawidłowo przeprowadzona terapia nie 
ma skutków ubocznych. 

Zalecana jest dla osób w każdym wie-
ku z różnymi zaburzeniami: pamięci i uwa-
gi, autyzm, zespół Aspergera, dysleksja, dys-
grafia, zaburzenia snu, lęki, fobie, opóźniony 
rozwój mowy, ADHD i ADD.

Celem sesji treningowych jest:
• poprawienie pamięci i koncentracji uwagi,
• usprawnienie motoryki,
• wyciszenie,
• zmniejszenie napięcia emocjonalnego,
• opanowanie lęku, stresu,
• poprawa funkcji poznawczych, intelektu-

alnych, emocjonalnych,

BFB-QEEG

• wzrost motywacji do działania i uczenia 
się.
Leżajska poradnia dysponuje tym sprzę-

tem od 2007 r. Dwa zestawy do terapii meto-
dą EEG Biofedback zostały w 2018 r. zmo-
dyfikowane, a trzeci zakupiono w 2019 r. 

QEEG 
QEEG jest badaniem diagnostycznym, 

jeszcze niestosowanym powszechnie, lecz 
wykazującym duży poziom skuteczności. Na-
rzędzie to dostarcza wiarygodnych marke-
rów dysfunkcji mózgu. W wielu badaniach 
naukowych jest miarą skuteczności danej te-
rapii w oparciu o zasadę test-retest.

QEEG to bezpieczna i nieinwazyjna me-
toda, w której zapisy z czujników EEG są 
analizowane ilościowo przez specjalistycz-
ne programy, a uzyskane wyniki są porów-
nywane z bazą normatywną zawierającą za-
pisy zdrowych osób z danej grupy wiekowej.

Metoda ta jest skuteczna przy diagnozie 
ADHD. Przy tym zaburzeniu najczęściej ob-
serwujemy w zapisie EEG nadmiar fal wol-
nych theta i niskie potencjały fal szybkich 
beta (18-20 Hz) w obszarze płatów czoło-
wych i centralnych, które są odpowiedzialne 
za funkcje uwagi. 

Wyniki badań QEEG pozwalają z prawie 
90% pewnością zróżnicować zapis osoby do-
brze funkcjonującej od osoby z zaburzenia-
mi charakterystycznymi dla ADHD.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Leżajsku dysponuje tym zestawem od 
kwietnia 2019 r. a diagnozę i treningi pro-
wadzi troje terapeutów. Zakup zestawu wraz 
z przeszkoleniem pracowników kosztował 62 
tys. złotych.

(CZ.2)

Wojciech Kostek

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroda
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Muzeum Ziemi Leżajskiej

Gala finałowa została zapla-
nowana 5 listopada w strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej im. 
Józefa Szczęsnego w Kuryłówce. 
Ponieważ cały czas istnieje duże 
ryzyko zachorowań, początkiem 
października podjęto decyzję, iż 
warsztaty kulinarne i rękodziel-
nicze odbędą się w siedzibach 
poszczególnych Kół Gospodyń 
Wiejskich tak, aby ograniczyć 
przemieszczanie się ich uczest-
ników.

Na galę finałową zaprosze-
ni zostali tylko przedstawiciele 
poszczególnych KGW, aby zmi-
nimalizować ryzyko, ale jedno-

Spotkanie z Folklorem i Biesiadą

cześnie docenić i podziękować 
paniom za aktywny udział i wrę-
czyć symboliczne czeki, a doko-
nali tego Wójt Gminy Kuryłów-
ka Agnieszka Wyszyńska oraz 
dyrektor GOK Leszek Połeć.

Na spotkaniu podsumowują-
cym wszyscy uczestnicy zgodnie 
stwierdzili, że tęsknią za normal-
nością i wyrazili nadzieję, że przy-
szłoroczny „folklor” odbędzie się 
już w tradycyjnej formule.

Organizatorzy dziękują Po-
wiatowi Leżajskiemu za wielo-
letnią współpracę i kolejny raz 
wsparcie finansowe przedsię-
wzięcia.

goklp

Tegoroczne Spotkanie 
z Folklorem i Biesia-
dą organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Kuryłówce we współ-
pracy z Powiatem Leżaj-
skim pierwotnie miało 
się odbyć 21 czerwca br. 
w Wiejskim Domu Kultury 
w Brzyskiej Woli. Jednak 
czas pandemii zmusił or-
ganizatorów do przełoże-
nia wydarzenia na jesień.

Poza zwiedzaniem muzeum, 
dzięki specjalnie przygotowanej 
aplikacji istnieje również moż-
liwość odwiedzenia wielu histo-
rycznych miejsc usytuowanych 
na terenie powiatu leżajskie-
go, jak też poza jego granicami. 
Aplikacja posiada głos lektora, 
dlatego dla pełni jej wykorzysta-
nia konieczne jest włączenie fo-
nii.

Dzięki aplikacji można zwie-
dzać pomieszczenia muzeum, 
przybliżać eksponaty oraz oglą-
dać je w wizualizacji 360 stop-
ni. Ponadto osoba korzystająca 
z niej będzie mogła zapoznać się 
ze szczegółowymi opisami wy-
branych eksponatów. 

Aplikacja „Wirtualne Muze-
um Ziemi Leżajskiej” to swoi-
sty interaktywny spacer wirtualny 
po muzeum, ale z wykorzysta-
niem wszelkich form edukacyj-
nych i poznawczych stosowanych 
w wirtualnych spacerach po mu-
zeach, m.in. audiodeskrypcji, opi-
sów, funkcji dla osób z niepeł-
nosprawnością oraz kodów QR. 
Dzięki aplikacji można zwiedzać 
muzeum w dowolnym momen-
cie, bez względu na ograniczenia 
związane z epidemią. Aplikacja 
działa z wykorzystaniem inter-
netu na komputerach stacjonar-
nych, tabletach oraz smartfonach 
wykorzystujących wszelkie opro-
gramowania.

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza  
do wirtualnego zwiedzania swojej siedziby. 

Wirtualne

Aby skorzystać z aplikacji na-
leży przejść do wskazanego od-
nośnika -> www.3d.muzeum-
-lezajsk.pl lub poprzez stronę 
muzeum-lezajsk.pl -> Wirtualne 
Muzeum Ziemi Leżajskiej. 

Powstanie aplikacji „Wirtualne 
Muzeum Ziemi Leżajskiej” jest 
efektem pozyskania przez muze-
um 78.000 zł z Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach progra-
mu „Kultura w sieci”. MZL

http://www.3d.muzeum-lezajsk.pl
http://www.3d.muzeum-lezajsk.pl
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Mowa o 28. Pułku Piecho-
ty, sformowanym w 1698 roku, 
a w latach poprzedzających wy-
buch I wojny światowej rekru-
tującym się z Pragi i okolic, więc 
złożony w 95% z Czechów. Pułk 
i jego żołnierzy popularnie okre-
ślano mianem „Praskie Dzie-
ci” (czes. Pražské děti). Praża-
nie znaleźli się w Leżajsku 10 
października 1914 roku, a więc 
w czasie jesiennej ofensywy, 
w trakcie której wojskom austro-
-węgierskim udało się przejścio-
wo odrzucić Rosjan za San i Wi-
słę. Rankiem tego dnia zluzowali 
dolnoaustriacki 59. Pułk Pie-
choty (3. DP, XIV Korpus), któ-
ry w nocy szturmem zajął Pod-
klasztor. Czesi zabezpieczyli to 
miejsce przed ewentualnym ro-
syjskim kontratakiem poprzez 
wykopanie okopów oraz wysta-
wianie w tzw. Lesie Klasztornym 
licznych placówek (zob. szkic 
obok).

Po krótkiej przerwie bojowej 
wojska austro-węgierskie rozpo-
częły przygotowania do sforso-
wania Sanu. Stacjonujący w le-
żajskim klasztorze gen. Josef 
Roth przydzielił to zadanie 8. 
Dywizji Piechoty, składającej się 
głównie z pułków tyrolskich. Dy-
wizję tę wesprzeć miała 5. Bry-
gada Piechoty składająca się ze 
wspomnianego 28. i 59. PP. Gdy 
rankiem 14 października Tyrol-
czycy rozpoczęli krwawą wal-
kę o utworzenie przyczółka pod 
Rzuchowem i Piskorowicami, 
5. Brygada musiała wykonać za-
danie nie mniej trudne. Jej żoł-
nierze mieli już za dnia dotrzeć 
nad San, by tam udzielić swo-
im kolegom wsparcia ogniowe-
go. Praski 28. PP, nacierający na 
północ od drogi Wierzawice–
Rzuchów, znalazł się we flanku-
jącym ogniu rosyjskiej artylerii, 
skutkiem czego część jego pod-

„Praskie Dzieci” 
w Leżajsku

Przed stu pięcioma laty pewien odział armii austro-
-węgierskiej wpisał się na stałe w dzieje Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Po tym, jak na zasypanym śniegiem 
karpackim froncie większość jego żołnierzy dostała się 
do rosyjskiej niewoli, zarzucono mu masową dezercję. 
Mało kto wie, że kilka miesięcy wcześniej walczył koło 
Leżajska.

oddziałów rzuciła się do odwro-
tu. Wycofujących się Czechów 
powstrzymał osobiście dowódca 
brygady, gen. Joseph Schneider, 
zaalarmowany przez Austria-
ków z 59. PP. Dopiero gdy uwa-
ga Rosjan skoncentrowała się na 
nowo powstałym przyczółku, 28. 
PP mógł z wolna przemieścić się 
nad rzekę, a do wieczora dwie 
jego kompanie znalazły się na jej 
wschodnim brzegu. Gdy kończył 
się drugi dzień beznadziejnych 
walk na przyczółku, dowódca 8. 
DP wydał rozkaz do ewakuacji, 
która potrwała do rana 16 paź- Dowódca 28. PP, Eduard von Merten, w mundurze generała brygady

Schemat zabezpieczenia Podklasztoru przez pododdziały 28. PP w październiku 1914 r. 
(na podstawie akt operacyjnych 5. BP ze zbiorów Archiwum Wojennego w Wiedniu)
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dziernika. Praski pułk został zlu-
zowany i przeszedł na kwatery 
w rejonie wierzawickiego fol-
warku. Następnego dnia 5. Bry-
gada Piechoty przeniosła się do 
Leżajska, a jej sztab ulokował 
się na plebanii kościoła farne-
go. 18 października przez „Pra-
skie Dzieci” i inne pułki XIV 
Korpusu pomaszerowały pod 
Nisko, gdzie przez kolejne dni 
ważyły się losy październiko-
wej ofensywy.

Brakuje źródeł, które po-
zwoliłyby określić wyso-
kość strat poniesionych 
przez praski pułk w cza-
sie walk pod Rzuchowem. 
Na chwilę obecną znane 
są nazwiska 25 żołnierzy: 
trzynastu z nich poległo 
w rejonie Wierzawic lub 
zmarło w szpitalu polo-
wym urządzonym w tam-
tejszym folwarku, a ko-
lejnych dwunastu spoczęło na 
cmentarzu miejskim w Leżajsku.

Po walkach nad Sanem praski 
pułk wziął jeszcze udział 
w bitwach pod Krako-
wem i Limanową, a zimą 
toczył walki pozycyj-
ne nad Dunajcem i pod 
Gorlicami. Wiosną 1915 
roku zdziesiątkowana jed-
nostka walczyła na ów-
czesnym pograniczu gali-
cyjsko-węgierskim, obecnie 
polsko-słowackim. Trzecie-
go kwietnia, w czasie słynnej 
bitwy wielkanocnej, pułk zo-
stał rozbity koło wsi Eszteb-
nekhuta (słow. Stebnícka 
Huta), a większość pozosta-
łych przy życiu żołnierzy tra-
fiła do rosyjskiej niewoli. Na-
tychmiast zrodziła się legenda, 
według której Czesi mieli ocho-
czo przejść na stronę przeciwni-
ka z rozwiniętymi sztandarami, 
przy dźwiękach pułkowej orkie-
stry grającej marsza. Taki (dość 
absurdalny) obraz lansowali au-
striaccy i węgierscy nacjonaliści, 
którzy w Czechach upatrywali 
arcyzdrajców c.k. monarchii. Do 
rzekomej zdrady praskiego puł-
ku doszło krótko po kapitulacji 
twierdzy Przemyśl, której ofiar-
nie broniły głównie jednostki 
węgierskie, więc Czesi nie mogli 
liczyć u Węgrów na zrozumienie. 
Dla innych narodów działanie 
„Praskich Dzieci” było potwier-
dzeniem stereotypu, że Czesi są 
nacją bezideową i niewaleczną. 
Do końca wojny oddziały zło-
żone z Czechów były automa-
tycznie uważane za nielojalne 

Podstawowa literatura
Kroh A., O Szwejku i o nas, Warszawa 
2002.
Lein r., Pflichterfüllung oder Hochverrat? 
Die tschechischen Soldaten Österreich-Un-
garns im Ersten Weltkrieg, Wien 2011.

i starano się mieszać je np. z od-
działami austriackimi. Sam 28. 
Pułk Piechoty cesarz Franciszek 
Józef I dla przykładu rozwiązał, 
choć pod koniec wojny został on 
bez rozgłosu reaktywowany. 

Badania historyków wojsko-
wości z Austrii i Czech dowiod-
ły w ostatnich latach, że 28. PP 
w wyniku niekorzystnego roz-
woju sytuacji na froncie stra-
cił po prostu bardzo wielu jeń-
ców i nic nie wskazuje na to, by 
ochoczo przeszli na stronę prze-
ciwnika. Po tym niepowodzeniu 

pułk stał się jednak ofiarą szowi-
nizmu, a czarna legenda żyła dłu-
go i kształtowała myślenie o Cze-
chach przez całe dziesięciolecia. 
Ich postawa w czasie I wojny 
światowej nie znalazła uznania 
także u Polaków. Często zapo-
minamy, że mieli oni wtedy tyl-
ko jednego wroga – Austro-Wę-
gry i tylko rozpad tego państwa 
mógł otworzyć im drogę do nie-
podległości. Jako naród mie-
li więc wówczas zupełnie inną 
optykę niż Polacy, których duża 
część wiązała, przynajmniej do 
1917 roku, spore nadzieje z Au-
stro-Węgrami.

XIV Korpus wrócił nad dolny 
San wiosną 1915 roku, ale w jego 
składzie nie było już pułku pra-
skiego. Jego nielicznych ocala-
łych żołnierzy rozproszono po 
pozostałych jednostkach. Pod 
koniec maja pod Sieniawą z pola 
walki zbiec mieli żołnierze inne-
go czeskiego pułku, ale to już zu-
pełnie inna opowieść.

Sławomir Kułacz

Pocztówka wydana 
z okazji 200. rocznicy sformowania 
pułku (kolekcja Artura Pałsiewicza)

Pocztówka wydana 
z okazji 200. rocznicy 
sformowania pułku 
(kolekcja Artura Pałsiewicza) 
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Leżajscy patroni 
ulic, placów i rond cz. II

Z kart 
nasZej historii

Antonio Pelacini
Architekt włoski z miejscowości Piuro, 

budowniczy kościoła i klasztoru oo. Ber-
nardynów. Przybył do Leżajska z Lublina 
gdzie w 1615 r. przyjął prawa miejskie. (…) 
„W Sobotę, nazajutrz po Święcie Jana Chrzci-
ciela: Antoni Pelatin Murator, potomek Pio-
tra i Anastazji z Miasta Piur, syn Italii, przyjął 
prawo obywatelskie Miasta, przyrzekł wierność 
jego Urzędowi, zaś przepisom Prawa Magde-
burskiego należyte posłuszeństwo”.(…) „Księ-
ga sądów wójtowskich i ławniczych miasta 
Leżajska (1620-1634)” stwierdza na pod-
stawie aktu sprzedaży cegielni w Lublinie: 
(…) „Antoni Pellatini mieszkaniec i budow-
niczy leżajski z szanowną Anną współmałżon-
ką, z drugiego, zgodnie z prawem zawartego 
małżeństwa, przybył do Leżajska przed 1622 
rokiem (…)” Był jednym z ważniejszych ar-
chitektów I połowy XVII wieku, który naj-
większe swoje dzieło pozostawił w Leżajsku. 
Rondo Antonia Pelaciniego położone jest 
w ciągu ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu 
z ul. św. Jana z Dukli w dzielnicy Podklasz-
tor. Nadanie imienia uchwałą Rady Miej-
skiej nastąpiło 20 lipca 2020 r. 

Erazm Prezbiter
Malarz leżajski z przełomu XVI i XVII w. 

Urodził się w Leżajsku w rodzinie miesz-
czańskiej. Uzdolniony artystycznie, został 
wysłany do Krakowa, gdzie kształcąc się roz-
wijał zdolności malarskie. Po powrocie do 
Leżajska ożenił się, został radcą miejskim, 
a później burmistrzem. Po śmierci żony zre-
zygnował z kariery urzędniczej i z malarstwa, 
a następnie wyjechał z Leżajska. Po kilku la-
tach powrócił, ale już jako kapłan z zako-
nu bożogrobców, by w tutejszej parafii peł-
nić funkcję wikariusza. Najstarsze źródła są 
zgodne, że Erazm Prezbiter namalował trzy 
obrazy z wizerunkiem Matki Bożej: dwa 
przedstawiają Madonnę z Dzieciątkiem, 
trzeci – scenę Zwiastowania. Obraz Mat-
ki Bożej Pocieszenia zwany „białym”, znaj-
dujący się w Bazylice Zwiastowania NMP, 
uznany został za cudowny dekretem bisku-
pa przemyskiego Henryka Firleja 20 listo-
pada 1634 r. Koronowany 8 września 1752 r. 
przez biskupa przemyskiego Wacława Siera-
kowskiego w czasie pontyfikatu papieża Be-
nedykta XIV. Drugi, zwany „czarnym” lub 
„śniadym”, znajdujący się w Kościele Far-
nym pw. Świętej Trójcy w Leżajsku, został 
ofiarowany w 1608 r. przez biskupa prze-
myskiego Macieja Pstrokońskiego. O. Cze-
sław Bogdalski o Erazmie: „Pełen ducha Bo-

żego, bardzo pobożny i modlitwie oddany, dla 
usług bliźnich chętny, na ubogie szczodry i mi-
łosierny, zyskał wkrótce opinję kapłana bar-
dzo świątobliwego. Teraz nie oddawał się już 
malarstwu, czasami tylko dał się uprosić, że 
dla jakiegoś kościółka i to bardzo ubożuchne-
go wymalował obrazek Matki Bożej – innych 
nie malował wcale”. Plac Erazma Prezbitera 
usytuowany jest przy budynku Urzędu Miej-
skiego w Leżajsku oraz w sąsiedztwie koś-
cioła farnego pw. Świętej Trójcy. Od strony 
zachodniej przylega do ulicy Mickiewicza. 
Nadanie nazwy miało miejsce uchwałą Rady 
Miejskiej 20 lipca 2020 r.

odniesionych w pojedynku, w którym bro-
nił on honoru narodu polskiego: „ Aby Naj-
wyższy dla dobra polskiego ludu i całej monar-
chii na długie lata Eminencję i Jego dostojną 
Rodzinę w zdrowiu zachować raczył”, a na-
stępnie delegację z dyplomem honorowego 
obywatela miasta Leżajska. Upadek rządu 
Badeniego sprawił, iż te ambitne plany nie 
zostały zrealizowane. Jan Zawilski jest po-
chowany na cmentarzu komunalnym w Le-
żajsku, mogiła nr 1052 w sektorze 2, jednak 
ubytki na pomniku nie pozwalają na odczyta-
nie całości zamieszczonej na nim inskrypcji. 

Jan Kanty Zawilski
(burmistrz)

Ur. 1836 (?), zm. po 1898 (?), burmistrz 
Leżajska w latach 1876-1898. Jako rad-
ny miasta w 1872 r. wszedł w skład Komite-
tu Domu Chorych, mającego za cel budo-
wę szpitala miejskiego, do finalizacji którego 
doszło ostatecznie w 1892 r. w budynku na 
ul. Sandomierskiej. Na swoją pierwszą ka-
dencję w 1876 r. będąc wybieranym z koła nr 
III spośród radnych miejskich, został wybra-
ny stosunkiem głosów 23 do 5. W czasie ko-
lejnych wyborów uzyskiwał podobną przewa-
gę nad swoim kontrkandydatem. Za czasów 
jego długich lat urzędowania starano się usil-
nie o utworzenie starostwa w Leżajsku i po-
wiatu politycznego leżajskiego, szukając 
poparcia wśród prominentnych polityków 
monarchii austro-wegierskiej. Zwrócono się 
o pomoc m. in. do ówczesnego premiera Au-
strii w 1897 r. Kazimierza Badeniego, który 
obiecywał podzielić powiat łańcucki, wysyła-
jąc do niego adres dziękczynny z okazji ran 

dr Leopold Zawilski 
(burmistrz)

Ur. 14 listopada 1884 r. w Leżajsku, zm. 
1945 r. Ukończył studia prawnicze we Lwo-
wie z tytułem doktora. Początkowo był ad-
wokatem w Katowicach, a następnie prze-
niósł się z rodziną na Pomorze, gdzie kupił 
majątek Smażyno w powiecie wejherow-
skim, zamieszkał w Gdyni, gdzie prowadził 
kancelarie adwokacką. Po kampanii wrześ-
niowej osadzony w oflagu jenieckim, zwol-
niony ok. 1941-42 r. Wrócił do Leżajska, 
gdzie utrzymywał się z pisania podań. Od 
1 sierpnia 1944 r. do 13 lutego 1945 r. peł-
nił funkcję burmistrza Leżajska. Poma-
gał ludziom podziemia m.in. dostarczając 
blankiety na kennkarty, wydając fałszywe za-
świadczenia, umożliwiające powrót do legal-
nego życia żołnierzom z konspiracji. Został 
aresztowany 25 lutego 1945 r. przez Urząd 
Bezpieczeństwa pod fałszywym zarzutem 
zorganizowania napadu na ludność żydow-
ską w Leżajsku w nocy 18/19 lutego. Miesz-
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kanie zostało obrabowane ze wszystkich 
wartościowych przedmiotów w czasie rewi-
zji, a on sam został przewieziony do siedziby 
UB na zamku w Rzeszowie, będąc torturo-
wanym przez funkcjonariuszy pochodzenia 
mojżeszowego. W marcu 1945 r. został bez 
procesu i wyroku przewieziony do lasu 
w okolicy Turzy k/ Sokołowa Małopolskie-
go i tam zamordowany. Rodzina Zawilskich 
nie mogła nawet uzyskać świadectwa zgonu.

Jan Kanty Zawilski był stryjem dla Leo-
polda Zawilskiego. Początkiem lat 90. XX 
w. jedna z ulic Leżajska została nazwana 
ich imieniem. W przeciągu niecałych 100 lat 
jej nazewnictwo się zmieniało. Pierwotnie 
była to ul. Ruska (od licznie zamieszkałych 
na niej Ukraińców), następnie Bolesława 
Pierackiego od 1934 r. (po jego zabójstwie 
przez Organizację Ukraińskich Nacjonali-
stów). W czasie II wojny światowej Ukraińcy 
zmienili nazwę wg większości źródeł na Ta-
rasa Szewczenki, poety ukraińskiego z XIX 
w. lub wg „Apokryfu Ruskiego” na Michała 
Szaszkiewicza, honorowego obywatela mia-
sta z 1873 r. W okresie PRL-u była to ul. 
1 Maja. Ulica Burmistrzów Zawilskich łączy 
ul. Jarosławską z ul. Podzwierzyniec. 

Por. inż.  
Rudolf Jaszowski  

ps „Lampart”
Urodził się 16 kwietnia 1912 r. w Leżaj-

sku, zm. 16 czerwca 1943 r. w Jarosławiu. 
Absolwent Państwowego Gimnazjum im. 
Bolesława Chrobrego w Leżajsku (1932), 
a następnie Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie (inżynier – metalurg). Po stu-
diach odbył służbę wojskową w Szkole Pod-
chorążych Rezerwy Saperów w Centrum 
Wyszkolenia Saperów w Modlinie. Skiero-
wany na praktykę do 4 batalionu saperów 
w Przemyślu, zwolniony w stopniu podcho-
rążego rezerwy saperów. W 1939 r. pracował 
w Starachowicach. Zmobilizowany prawdo-
podobnie do 46 batalionu saperów przezna-
czonego do armii „Prusy” i awansowany do 
stopnia podporucznika. Po bitwie pod To-
maszowem Lubelskim uniknął niewoli nie-

Ks. Czesław Broda 
Urodził się 5 lutego 1885 r. w Słocinie, zm. 

12 grudnia 1940 r. w Dachau. Szkołę średnią 
ukończył w Rzeszowie. Następnie wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Przemyślu, 
gdzie 24 czerwca 1909 r. został wyświęcony 
na kapłana. W latach 1914-1917 pełnił po-
sługę duszpasterską wśród walczących żoł-
nierzy. W 1919 r. został mianowany samo-
dzielnym ekspozytem w Woli Raniżowskiej. 
W 1925 r. po śmierci ks. Antoniego Tyczyń-
skiego został mianowany proboszczem w pa-
rafii pw. Świętej Trójcy w Leżajsku. Tutaj 
chciał wybudować nowy kościół, ale kon-
serwator nie zgodził się na zburzenie starej 
świątyni należącej dawniej (do 1839 r.) do 
zakonu bożogrobców. W 1927 r. został mia-
nowany wicedziekanem, a w 1929 r. dzieka-
nem leżajskim. W 1927 r. został również od-
znaczony godnością kanonika honorowego 
Kapituły Katedralnej Przemyskiej. Z jego 
inicjatywy przeprowadzono restaurację koś-
cioła, zakupiono nowe stacje Drogi Krzy-
żowej, niektóre szaty liturgiczne oraz cztery 
dzwony, których konsekracji dokonał biskup 
ordynariusz przemyski Anatol Nowak 9 paź-
dziernika 1927 r. Ks. Broda czynnie udzie-
lał się również w życiu świeckim. Kierował 
fundacją opieki społecznej „Dom Chorych”, 
w latach 1934-1939 wchodził w skład Rady 
Miasta i był aktywnym działaczem Stron-
nictwa Narodowego. 8 września 1939 r. po 
ewakuacji urzędów administracji i policji, 
funkcję zabezpieczenia porządku w mieście 
przejęła pod jego kierownictwem Społeczna 
Straż Obywatelska. Po zajęciu miasta przez 
Niemców, ks. Broda znalazł się na liście za-
kładników. 3 listopada 1939 r. został aresz-
towany po raz pierwszy i zwolniony po kilku 
tygodniach, a 23 lipca 1940 r. wraz z innymi 
czołowymi obywatelami miasta po raz drugi. 
Był więziony w Jarosławiu i Tarnowie, skąd 
po dwóch tygodniach został przewieziony do 
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, 
a 3 września do obozu w Dachau. Po trzech 
miesiącach pobytu w obozie stan zdrowia ks. 
Brody był tak poważny, że skierowano go do 
obozowego szpitala, gdzie po trzech dniach 
zmarł na ciężkie zapalenie płuc 12 grudnia 

mieckiej, przybył na krótko do Leżajska, aby 
pojechać następnie do siostry Heleny miesz-
kającej w miejscowości Kikół (pow. Lipno, 
woj. płockie). W lutym 1940 r. wraz z sio-
strami Heleną (ps. „Sylwia”) i Zofią oraz 
bratem Edmundem (ps. „Mucha”) powró-
cili do Leżajska. Zatrudnił się początkowo 
jako pracownik leśny, później jako urzęd-
nik w Nadleśnictwie hr. Alfreda Potockie-
go w Leżajsku. Jaszowski przybył do Leżaj-
ska z pełnomocnictwem do zorganizowania 
komórki podziemnej. Pierwsze zebranie od-
było się 20 lutego 1940 r. w domu rodzin-
nym Jaszowskich przy ul Wałowej 13. Zo-
stał komendantem Placówki nr 2 Obwodu 
Łańcut Związku Walki Zbrojnej. Koordy-
nował działania wywiadowcze skierowane na 
niemieckie jednostki wojskowe i akcją pro-
pagandową, zdobywanie broni i wyposaże-
nia wojskowego z transportów kolejowych. 
Wziął udział w akcji na Waldlager Sarzyna 
celem zdobycia broni w lutym 1943 r. Awan-
sowany do stopnia porucznika. Areszto-
wany podczas pacyfikacji Leżajska 28 maja 
1943 r. w domu przy ul. Wałowej 10 nale-
żącym do Heleny Kuczek (siostry kapitana 
Jana Kuczka), gdzie mieszkał z żoną Anną 
z domu Chrebor i dwójką małych dzie-
ci. W trakcie zatrzymania został skatowany 
do utraty przytomności, a w wyniku selekcji 
znalazł się w grupie osób uznanych za szcze-
gólnie niebezpieczne i przewieziony do sie-
dziby gestapo w Jarosławiu razem m.in. z ro-
dzeństwem Heleną i Edmundem. Poddany 
został okrutnym torturom, ale do końca nie 
wydał nikogo, nie zdradził tajemnic organi-
zacji. Na ścianie celi jarosławskiego gestapo 
długo zachował się lapidarny zwrot wypisa-
ny krwią przez któregoś ze współwięźniów 
– świadka jego tortur: „Rudolf Jaszowski to 
stalowy człowiek”. W grypsie więziennym 
Heleny Jaszowskiej do żony Anny czytamy: 
(…) „Jednym słowem przeszedł Rudek całą 
drogę krzyżową i trzeba wielkiego hartu du-
cha, by milczeć, gdy oni tak sadystycznie tor-
turują. Trudno uwierzyć, gdy się tego nie sły-
szy i nie widzi, a ja słyszałam, bo wtedy byłam 
też wzięta na gestapo. Był to ostatni dzień jego 
męczarni, 16 VI (1943) rano już nie żył” (…). 
Długoletnie poszukiwania mogiły „Lampar-
ta”, prowadzone przez rodzinę zamordowa-
nego nie dały rezultatu. Społeczeństwo Le-
żajska nie zapomniało o swoim bohaterze. 
W latach 60. XX w. Plac Szkolny został na-
zwany jego imieniem, a na jednym z budyn-
ków została umieszczona pamiątkową tabli-
ca z następującą inskrypcją: „Inżynier Rudolf 
Jaszowski, porucznik AK, dowódca Plac. Le-
żajsk, ur. 16 VI 1912 r. zamordowany w Jaro-
sławiu dn. 6 VI 1943 r. [16 VI – r.F.] w kaźni 
gestapo, bohater walk o wyzwolenie społecz-
ne i niepodległość Polski. W roku millenijnym 
ufundowało społeczeństwo miasta Leżajska, 
22 VII 1966 r. Rudolf Jaszowski „Lampart” 
jest również patronem 2 Środowiskowej 
Drużyny Harcerskiej „JUSSY” w Leżajsku. 
Plac Rudolfa Jaszowskiego usytuowany jest 
w centrum miasta nieopodal Szkoły Podsta-
wowej nr 1. ciąg dalszy na str. 18
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1940 r. Ciało kapłana spalono w obozowym 
krematorium. O jego męczeńskiej śmierci 
informuje tablica pamiątkowa umieszczona 
po lewej stronie bocznego wejścia do Koś-
cioła Farnego w Leżajsku z następującą in-
skrypcją: „Pamięci księży i parafian leżajskich 
zamęczonych w obozach zagłady, rozstrzela-
nych, zaginionych podczas II wojny świato-
wej”. Ks. Czesław Broda zaliczony jest do 
drugiej grupy polskich męczenników z okre-
su II wojny światowej, których proces bea-
tyfikacyjny rozpoczął się 17 września 2003 r. 
W latach 90. XX w. ulicę Juliana Marchlew-
skiego przemianowano na ul. ks. Czesława 
Brody. Położona jest na osiedlu domów jed-
norodzinnych pomiędzy torami kolejowymi 
a Podklasztorem. 

Kpt. Jan Kuczek
Urodził się 16 czerwca 1895 r. w Ołpinach 

(pow. Jasło), zm. 1 czerwca 1920 r. w Nowo-
siółkach (rejon Kahorlik, obwód kijowski). 
Był synem Józefa i Marii Słaby. Z zawodu 
był nauczycielem jako absolwent semina-
rium nauczycielskiego. Rodzina mieszka-
ła na ul. Wałowej w Leżajsku. Był człon-
kiem XXVII Polskiej Drużyny Strzeleckiej 
w Leżajsku. 15 sierpnia 1914 r. z drugim od-
działem leżajskich strzelców pod komen-
dą Michała Szeligi jako drużyniak przybył 
do Krakowa. Przydzielony został do 2 kom-
panii III baonu 1pułku piechoty Legionów. 
Mianowany starszym żołnierzem 20 grudnia 
1914 r. W okresie od 20 lutego do 20 maja 
1915 r. choruje na tyfus. Po wyjściu ze szpi-
tala zostaje przydzielony do 2 kompanii VI 
baonu, w której służy do jej rozdzielenia 
w październiku 1915 r. Następnie w 1 kom-
panii VI baonu do czasu powtórnego sfor-
mowania 2. kompanii VI baonu w sierpniu 
1916 r. i pozostaje w niej do kryzysu przysię-

gowego w lipcu 1917 r. W tym czasie awan-
sowany do stopnia sekcyjnego 16 września 
1916 r. Po zwolnieniu z Legionów Polskich 
zostaje wcielony 19 września 1917 r. do  
20 pułku piechoty armii austro-węgierskiej.  
21 marca 1918 r. przeniesiony do 46 pułku 
piechoty baon „A”. Od 15 czerwca 1918 r. 
do 2 listopada 1918 r. służy w 90 pułku pie-
choty, awansując 20 lipca 1918 r. na stopień 
plutonowego. 15 listopada 1918 r. wraca  
z Ukrainy do kadry pułku w Jarosławiu. 
27 grudnia 1918 r. wstępuje ochotniczo do 
5 pułku piechoty Legionów w Radymnie, 
w którym zostaje sierżantem 20 stycznia 
1919 r. zaś 1 marca tego roku uzyskuje awans 
na podporucznika. Po sformowaniu 1 pułku 
piechoty Legionów 20 marca 1919 r. zosta-
je przydzielony do jego 10 kompanii. Kończy 
szkołę oficerską w Zambrowie. Jako dowód-
ca plutonu bierze udział we wszystkich wal-
kach 1pułku piechoty Legionów. 20 kwietnia 
1919 r. walczy w Wilnie. Stefan Pomarański: 
(…) „z drugiej strony oddział podporucznika 
Kuczka zajął ulice Dąbrowskiego i Orzeszko-
wej… około godziny 16 podporucznik Kuczek 
wzmocniony plutonem sierżanta Jabłońskie-
go z kompanji odwodowej, rozpoczął natar-
cie na plac Łukiski, zajmując ulicę Portową”. 
W trakcie wyprawy kijowskiej podczas na-
tarcia na Kahorlik 1 czerwca 1920 r. Adam 
Borkiewicz: (…) „pod wsią Nowosiółki szpi-
ca 10 kompanii natknęła się na słabą czatę 
rosyjską z jednym karabinem maszynowym. 
Dowódca straży przedniej ppor Kuczek Jan 
uderzył bez chwili wahania na placówkę nie-
przyjacielską i zmusił ją do odwrotu, sam jed-
nak poległ od pierwszych strzałów wroga (…). 
3 maja 1920 r. został pochowany w Kijowie. 
Pośmiertnie awansowany na stopień kapi-
tana. Odznaczenia: odznaka I Brygady „Za 
wierną służbę”, brązowy Medal Waleczno-
ści (Austro-Węgry), Krzyż Walecznych i po-
śmiertnie Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Mi-

litari V kl, nr 8001. Ul. kpt. Kuczka łączy  
ul. Jarosławską z ul. Lipy w kierunku mostu 
na Sanie w Rzuchowie.  

Roman Federkiewicz 
Dział Historyczno-Browarniczy

Muzeum Ziemi Leżajskiej

ciąg dalszy ze str. 17

Ze względu na pogłębiający się stan 
zagrożenia spowodowanego epidemią 
COVID-19 organizatorzy zostali zmu-
szeni odwołać Koncert Finałowy kon-
kursu, który miał odbyć się 30 paździer-
nika 2020 roku w sali konferencyjnej 
Muzeum Ziemi Leżajskiej.

W ramach rekompensaty organiza-
torzy przygotowali zestawienie najlep-
szych wykonań uczestników konkur-
su w formie prezentacji na platformie 
SWAY, aby w ten sposób docenić laureatów i umożliwić im prezen-
tację swoich umiejętności szerszemu gronu odbiorców.

Prezentacja dostępna na stronie wydarzenia.
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy przy-

czynili się do realizacji przedsięwzięcia: uczniom za wspaniałe pre-
zentacje, nauczycielom za zmotywowanie swoich podopiecznych do 

 
II Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Pianistycznego 

pod patronatem Starosty Leżajskiego
podjęcia wysiłku uczestnictwa w kon-
kursie, rodzicom za wsparcie oraz juro-
rom za trudną pracę przy ocenie uczest-
ników.

Słowa podziękowania kierują również 
do Starosty Leżajskiego Marka Śliża za 
objęcie honorowego patronatu nad II 
Ogólnopolskim Internetowym Konkur-
sem Pianistycznym Leżajsk 2020 i prze-
kazanie upominków dla nagrodzonych, 
jak również firmie Magnus, wspierającej 

Fundację w działaniach mających na celu upowszechnianie kultury 
muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

Nagrody i dyplomy dla laureatów i wyróżnionych zostaną prze-
słane pocztą. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa 
w wersji elektronicznej.

Grzegorz Wójcikiewicz Dyrektor artystyczny II OIKP

Estrada Laureatów
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„Bądź co bądź, po to właśnie pi-
sze się i czyta książki. Dobre czy złe, 
pomagają oszukać czas” – stwierdził 
kiedyś Stephen King. Autor oszuku-
je czas notorycznie, bo tempo, w ja-
kim ukazują się jego nowe powieści, 
nie zwalnia. Tym razem mistrz gro-
zy przedstawia czytelnikom kolejny 
ze swych zagadkowych i wciągają-
cych tytułów.

Flint City w stanie Oklahoma. 
W parku miejskim zostaje znalezio-
ne okaleczone ciało jedenastolet-
niego chłopca. Naoczni świadkowie 
i dowody nie pozostawiają złudzeń: 

sprawcą zbrodni jest jeden z najbardziej szanowanych obywateli 
miasta, Terry Maitland – trener młodzieżowych drużyn baseballo-
wych, nauczyciel angielskiego, mąż, ojciec dwóch córek. Brutalne 
morderstwo wstrząsa miasteczkiem, dlatego detektyw Ralph Ander-
son, w porozumieniu z prokuratorem okręgowym Billem Samuel-
sem, postanawia aresztować podejrzanego podczas meczu ligi miej-
skiej. Śledczy mają niezbite dowody, kluczowe w przebiegu sprawy. 
Świat nauczyciela oraz jego bliskich w ułamku sekundy wali się 
w gruzy. Maitland, laureat nagrody Flint City dla człowieka roku, 
staje się obiektem powszechnej nienawiści. Oskarżyciele nie wiedzą 

OUTSIDER, Stephen King jeszcze, jak skomplikowane będzie to postępowanie, zwłaszcza że 
na jaw wychodzą nowe fakty. Okazuje się, że Terry ma alibi: w dniu 
zabójstwa uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Między-
stanowe Koło Nauczycieli Angielskiego. Jak to możliwe, że ten sam 
człowiek przebywał jednocześnie w dwóch miejscach, co potwier-
dzają nagrania z kamer, odciski palców i zeznania świadków? Czy 
Terry Maitland, na pozór sympatyczny i spokojny, ma drugie obli-
cze? Odpowiedź szokuje – tak jak szokować potrafi Stephen King.

Powieść zaczyna się jak typowy kryminał. Autor wrzuca czytelni-
ka w samo centrum wydarzeń, jakie wstrząsnęły małym amerykań-
skim miasteczkiem. Akcja pędzi, domysły się piętrzą, a targany wąt-
pliwościami czytelnik dwoi się i troi, by rozwikłać tę fascynującą 
zagadkę. Dopiero później wydarzenia przechodzą stopniowo w pa-
ranormalny thriller, w którym „Wszechświat się nie kończy”. Czy-
telnik musi stawić mu czoła razem z bohaterami. I choć liczba stron 
może początkowo wystraszyć, książkę czyta się niezwykle szybko. 
Stephen King pisze w typowym dla siebie „gawędziarskim” stylu, 
oddając przy tym niepowtarzalny klimat amerykańskich miasteczek 
i ich mieszkańców.

Outsider to jedna z tych książek, w których właściwie od samego 
początku czuć, że coś jest nie tak, nie wiadomo tylko co. Odkrycie 
zagadki może nie fascynuje tak, jak samo dochodzenie do prawdy, 
ale z pewnością też intryguje. Sam finał nieco rozczarowuje – nie jest 
spektakularny, jest po prostu wyważony. Stephen King popełnił bar-
dzo dobrą powieść. Warto po nią sięgnąć, by poczuć dreszczyk emo-
cji i przekonać się, że strach niejedno ma imię.

GN

POWIATOWY REGAŁ KSIĄŻKOWY POLECA

Myślą przewodnią, która przyświecała placów-
ce w tworzeniu projektu było dążenie do długo-
falowej poprawy dostępu społeczeństwa do dóbr 
związanych z dziedzictwem materialnym naszego 
regionu, docieranie do użytkowników z niepełno-
sprawnościami, dotarcie do zwiedzających z róż-
nych zakątków naszego kraju, dążenie do długo-
falowej poprawy dostępu do wybranych kolekcji 
muzeum oraz przede wszystkim zwiększenie zain-

teresowania młodego pokolenia kulturą oraz tra-
dycją związaną z ziemią leżajską.

Wszystkie zdigitalizowane obiekty muzealne zo-
stały uzupełnione o niezbędne opisy merytorycz-
ne oraz metadane techniczne, które przygotowane 
zostały przez pracowników muzeum. Udostępnio-
ny katalog zbiorów będzie w przyszłości powięk-
szany o kolejne zdigitalizowane muzealia.

MZL

Uruchomiono katalog zbiorów cyfrowych 
Muzeum Ziemi Leżajskiej

Dzięki programowi Narodo-
wego Centrum Kultury „Kul-
tura w sieci”, Muzeum Ziemi 
Leżajskiej pozyskało środki fi-
nansowe w kwocie 78.000 zł. 
Jedną z części projektu było 
utworzenie Wirtualnego Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej nato-
miast druga część zakładała 
powstanie katalogu zbiorów 
cyfrowych on-line. W katalo-
gu tym można zapoznać się 
ze zdigitalizowanymi i naj-
bardziej reprezentatywnymi 
muzealiami, w których posia-
daniu jest placówka.

Zbiory cyfrowe można przeglądać pod linkiem: 
http://muzeum-lezajsk.pl/zbioryonline/ lub poprzez stronę Muzeum: 

www.muzeum-lezajsk.pl – zakładka zbiory cyfrowe.

http://muzeum-lezajsk.pl/zbioryonline/
http://muzeum-lezajsk.pl/
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17 października 2020 r. w hali sporto-
wej Solne Miasto w Wieliczce od-
były się Mistrzostwa Makroregionu 

Południowego z udziałem 109 zawodników 
reprezentujących ponad 40 klubów zrzeszo-
nych w strukturach Polskiego Związku Ka-
rate.

Zawody otworzył członek Rady Powiatu 
Wielickiego Lech Pankiewicz, a sędzią głów-
nym był shihan Andrzej Drewniak.

Bardzo dobrze zaprezentowali się zawod-
nicy Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate 
zdobywając indywidualnie 7 medali i zajmu-
jąc drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej:

•	 Julia	Żak	–	1	miejsce	kumite
•	 Ania	Szczuka	–	1	miejsce	kumite
•	 Oliwia	Wojtas	–	1	miejsce	w	kumite	i	2	w	kata
•	 Mikołaj	Złotek	–	1	miejsce	w	kumite	i	3	w	kata
•	 Julia	Wołoszyn	–	3	miejsce	kumite

7 listopada 2020 r. w miejscowości Zie-
lonka pod Warszawą odbyły się Mi-
strzostwa Polski Młodzieżowców i Ju-

niorów w Karate Kyokushin. W turnieju pod 
auspicjami Polskiego Związku Karate udział 
wzięło 162 zawodników reprezentujących 
70 klubów karate. Otwarcia zawodów doko-
nał Prezes Polskiego Związku Karate Shi-
han Andrzej Drewniak, który jednocześnie 
pełnił rolę sędziego głównego całej imprezy. 
Organizatorem mistrzostw był Klub Spor-
tów Walki w Zielonce kierowany przez sen-
sei Marcina Sieradzkiego. 

Bardzo dobrze zaprezentowali się w tych 
mistrzostwach zawodnicy Leżajskiego Klubu 
Kyokushin Karate, którzy wywalczyli 3 miej-

sce w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw 
Polski Juniorów 16-17 lat. 

Zawodniczka LKKK Oliwia Wojtas zdo-
była złoty medal w konkurencji kumite 
i srebrny w konkurencji kata. Oliwia wszyst-
kie swoje walki w kategorii kumite -55 kg wy-
grała w pięknym stylu pokonując swoje prze-
ciwniczki przez pełny punkt „ippon”. 

Tytuł Wicemistrza Polski Młodzieżow-
ców po bardzo ładnych walkach przypadł 
Ani Szczuce. Bardzo szkoda przegranej 
walki finałowej, w której Ania miała znacz-
ną przewagę i przez cały czas dominowała 
nad przeciwniczką. Dwóch sędziów zaliczyło 
kontrowersyjne trafienie na jodan, co prze-
chyliło szalę zwycięstwa na korzyść przeciw-
niczki.

Zawodnicy LKKK 
ponownie na podium

Do finału w konkurencji kata zdołali za-
kwalifikować się Natalia Kondeusz i Kewin 
Maczuga kończąc swój występ odpowiednio 
na 5 i 6 miejscu.

W walkach o półfinał swoje ładne i wyrów-
nane pojedynki przegrali Julia Sajdłowska, 
Natalia Kondeusz i Mikołaj Złotek.

LKKK
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W Godzieszach Wielkich obok 
Kalisza odbyły się Mistrzostwa 
Polski w jeździe dwójek i dru-
żyn na czas, w których znakomi-
cie pojechały dziewczyny z klu-
bu Smak Górno Poltino Azalia 
Brzóza Królewska zdobywając 
tytuł Mistrzyń Polski w katego-
rii juniorka młodsza. Mistrzow-
ska dwójka jechała w składzie 
Malwina Mul i Natalia Muskus. 
Dziewczyny wyprzedziły drugą 
dwójkę ze Stali Grudziądz o 16 
sekund i trzecią parę z UKS Je-
dynka Kórnik o 23 sekundy. Dru-
ga para z Azalii w składzie Jo-
anna Muskus i Amelia Bożek 
zajęła 6 miejsce ze stratą do dwój-
ki pierwszej 1 min 8 sekund. Są to 
młodsze zawodniczki z dobrymi 
perspektywami na przyszły rok.

Jeszcze większy sukces zawod-
niczki Azalii odniosły w Druży-
nowych Mistrzostwach Polski. 
Świetnie podsumowały sezon let-
ni zdobywając złoty medal i ko-
szulki z orłem na piersi. Jest to 
bardzo prestiżowa konkurencja 
pokazująca siłę zespołu. Medal 
zdobyty w jeździe drużynowej 
jest najbardziej ceniony w środo-
wisku kolarskim. Drużyna Aza-
lii jechała w składzie: Maliwna 
Mul, Natalia Muskus, Joanna 
Muskus oraz Amelia Bożek i wy-
przedziła drugi zespół Stal Gru-
dziądz o 44 sekundy, a trzeci ze-
spół o 1 min. 29 sekund. Po kilku 
dniach wypoczynku zawodnicy 
Azalii zaczną przygotowania do 
startu w wyścigach przełajowych.

Stanisław Zygmunt

Azalia znów 
sięgnęła po złoto
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podróż 87
Jest wiele wspaniałych miast 

na świecie. Są jednak miasta, 
które trudno ominąć na tury-
stycznym szlaku. Zazwyczaj peł-
nią one rolę miast tranzytowych, 
w których zbiegają się lotni-
cze trasy. Są i takie, których ze 
względu na swe walory tury-
styczne nie sposób ominąć. Ku-
ala Lumpur, stolica Malezji, po-
łożona na zachodnim wybrzeżu 
półwyspu Malajskiego w połu-
dniowo-wschodniej Azji ideal-
nie łączy zalety popularnego wę-
zła transportowego z atrakcjami, 
które koniecznie trzeba zoba-
czyć. To miasto, choć nie ma-
rzy o popularności pobliskiego 
Singapuru czy Bangkoku – ma 
znacznie więcej do zaoferowania 
niż tylko tanią egzotykę. Znaleźć 
tu można ultranowoczesną ar-
chitekturę, rewelacyjne jedzenie, 
dużo butików najznamienitszych 
projektantów i... wyjątkowo dro-
gie piwo. Tu okazji do wydawa-
nia pieniędzy nie brakuje i żad-
nej z nich się nie przepuszcza. 
Jest miejscem niezwykle koloro-
wym, gdzie cały czas coś się dzie-
je i nie ma miejsca na nudę.

Kuala Lumpur to idealne mia-
sto, by rozpocząć podróżniczą 
przygodę z Azją południowo-
-wschodnią. Dzięki dobrze roz-
winiętej komunikacji, otwartym 
ludziom, powszechności języka 
angielskiego, nawet początku-
jący podróżnicy szybko odnaj-
dą się w tym egzotycznym mie-
ście. Mieszkańcy tej aglomeracji 
to barwna mozaika kulturowa, 
w której skład wchodzą Malajo-
wie, Chińczycy, Hindusi oraz Eu-
ropejczycy. Religią dominującą 
jest Islam. Turyści obawiający się 
jednak twardej egzekucji prawa 
szariatu, mogą się pozbyć obaw. 
Zarówno stolica, jak i cała Ma-
lezja jest krajem tolerancyjnym, 
choć dumnym ze swych muzuł-
mańskich tradycji. 

Stolica Malezji doskonale od-
zwierciedla azjatyckie kontrasty. 
To niewielkie niegdyś miastecz-
ko, dzisiaj jest prawdziwą metro-

Kuala 
Lumpur
Malezja

polią, w której zrealizował się sen 
o „szklanych domach” na miarę 
XXI wieku. Nowoczesność i hi-
storia, biznes i mistycyzm, inny-
mi słowy typowo azjatycki model 
współczesnego miasta. 

Ale od początku. 
Po kilkunastu godzinach po-

dróży właśnie w Kuala Lum-
pur rozpoczynamy przygodę 
z Malezją. Szczęśliwie ląduje-
my na Kuala Lumpur Interna-
tional Airport. To gigantyczne 
lotnisko – jedno z największych 
w Azji – może obsłużyć 35 milio-
nów pasażerów rocznie. Jednak 
wyjście z lotniska zajmującego 
powierzchnię 100 km kwadrato-
wych zmusza nas do skorzystania 
z automatycznej kolejki. Łączy 
ona terminal nr 2, obsługujący 
loty międzynarodowe z termina-
lem nr 1, realizującym loty we-
wnętrzne oraz obsługę pasaże-
rów.

Po kilku minutach jesteśmy 
na terminalu nr 1. Zastanawia-
my się jednak, jak dojechać do 
centrum miasta? Możliwości jest 
kilka. Choć połapanie się w nich 
okazało się nie lada wyzwaniem. 
W końcu instalujemy aplikację 
i Grabem, odpowiednikiem eu-

ropejskiego Ubera, za 65 ringi-
tów ruszamy do centrum miasta. 
Cena za 4 osoby wydaje się być 
bardzo atrakcyjna. 

Ze względu na znaczną odle-
głość lotniska od centrum miasta 
– blisko 50 km – dopiero po go-
dzinie oglądamy światła tej no-
woczesnej metropolii. Już stąd 
możemy zobaczyć jeden z naj-
wyższych wieżowców świata: Ex-
change 106 o wysokości 492 m, 
który zdetronizował bliźniacze 
wieże Petronas o 40 metrów. 
Obecnie to najwyższy budynek 
w Malezji. Później nieco więcej 
o tym rekordziście. Podjeżdża-
my pod hotel Expressionz Sui-
tes, w którym zarezerwowaliśmy 
najbliższe dwa noclegi. Wyglą-
da imponująco. A dlaczego aku-
rat ten? Przekonamy się już nie-
długo. 

Wchodzimy do mieszkania. 
Czy to możliwe? Dwie kondyg-
nacje, trzy sypialnie, designer-
skie łazienki i widok na roz-
świetlone miasto. A to jeszcze 
nie wszystko za 62 zł od osoby 
za noc. 

Jednak dopiero rano, może-
my docenić otaczający nas wi-
dok i basen na 14 piętrze nasze-

go 40 piętrowego hotelu. Patrząc 
na basen, otaczającą go zieleń 
i wodospad, wydawać by się mo-
gło, że powinniśmy od razu sko-
rzystać z atrakcji tego miejsca. 
A jednak to tylko przedsmak 
tego, co zachęciło nas do rezer-
wacji noclegu w tym hotelu.

Jeszcze mały drink i wjeżdża-
my na samą górę. 

Wychodzimy na zewnątrz, 
a przed nami rozpościera się wi-
dok, który powalił nas na kolana: 
basen tuż przy krawędzi budyn-
ku z panoramą na Kuala Lum-
pur. Czy można wyobrazić so-
bie bardziej efektowne miejsce 
na basen? Pewnie tak, ale to na 
pewno będzie w ścisłej czołówce.

Korzystając z uroków tego 
miejsca spoglądamy z lotu ptaka 
na miasto.

Kuala Lumpur to stolica i naj-
bardziej zaludnione miasto 
w Malezji. Na powierzchni po-
nad 200 kilometrów kwadrato-
wych, mieszka ponad półtora mi-
liona ludzi. To jedno najchętniej 
odwiedzanych przez turystów 
miast świata. W 2018 roku Kuala 
Lumpur odwiedziło 13,5 mln tu-
rystów. To również jedno z naj-
szybciej rozwijających się miast 

Wejście do świątyni Batu Cavez

Wodospad na 14 piętrze naszego hoteluBasen na 40 piętrze z widokiem na miasto

cz.1
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Azji Południowo-Wschodniej, 
z przyrostem gospodarczym po-
wyżej 10% w skali rocznej. Jed-
nak nie wszystko wygląda tak 
pięknie. Co prawda, nad central-
ną dzielnicą miasta wznoszą się 
wysokie i nowoczesne wieżowce, 
ale miasto boryka się z poważ-
nymi problemami komunikacyj-
nymi i mimo wybudowania kil-
ku obwodnic, paraliżowane jest 
przez nieustanne korki. Miasto 
rozbudowywane jest bez ładu ar-
chitektonicznego. Obok central-
nej dzielnicy miasta z autostra-
dami i wieżowcami, znajdują się 
dzielnice z tradycyjnymi niskimi 
domami i wąskimi uliczkami co 
dodaje miastu uroku, ale i przy-
sparza wielu problemów.

Trudno opuścić to miejsce, ale 
Malezja to nie tylko hotelowy 
basen z imponującym widokiem

I znowu Grab okazał się naj-
tańszy. Jedziemy na obrzeża 
miasta, do miejsca, które odwie-
dziliśmy już kilka lat temu, jed-
nak z przyjemnością tu wracamy.

Przed nami Batu Caves. Jed-
nak zanim wejdziemy do słyn-
nej jaskini, to dobry moment by 
zacząć dbać o siebie. Nie daj-
my się zwieść tutejszej pogodzie. 
Jest niesamowicie parno i dusz-
no. Niepozorne, wydawać by się 
mogło, słońce schowane za cie-
niutką warstwą chmur, zaczyna 
niezauważenie przypiekać każdą 
nieosłoniętą część ciała. Godzi-
na-dwie i możemy cierpieć przez 
kolejne dni. 

Na rozległym placu wita nas 
największa na świecie hindui-
styczna statua bóstwa Marugan – 
boga śmierci i wojny. Jak na takie 
wcielenie, bóstwo wydaje się nad 
wyraz przyjazne. I taka też panu-
je atmosfera na placu – beztro-
ska i swobodna. Choć do sztuki 
hinduistycznej mamy mieszane 
uczucia – te wszystkie jaskrawe 
kolory, baśniowo-fantastyczne 
bóstwa – trzeba przyznać, że sta-

tua na tle wapiennych, pokrytych 
tropikalną roślinnością urwisk 
robi wrażenie. 

Jednak ten złotawy posąg to 
tylko skromny wstęp do tego, co 
nas czeka. 

Dochodzimy do bogato zdo-
bionej, barwnej bramy. Od tego 
momentu by wspiąć się na kolo-
rowe schody, musimy przestrze-
gać obowiązujących tu zasad 
ubioru. Ciekawe, że ramion nie 
trzeba zakrywać, ale spódnica za 
kolana obowiązkowo musi być. 
U mężczyzn, krótkie spodnie są 
akceptowane ale nie szorty. 

Przed nami 272 barwne stop-
nie. Zadzieramy więc głowę do 
góry i krok za krokiem zbliżamy 
się do celu. 

Ze zdziwieniem rozglądamy 
się wokół siebie. Kilka lat temu 
grasowały tu małpie gangi wy-
dzierając pielgrzymom i tury-
stom nie tylko banany. Inte-
resowało je wszystko, co było 
w zasięgu ich wzroku. Dzisiaj pa-
nuje tu dziwny spokój. Gdzie się 
podziały? Podobno służby po-
rządkowe wypowiedziały im woj-
nę – jak widać skuteczną. 

Zmieniły się również same 
schody. Przybrały tęczowe bar-
wy. Czy wyglądają lepiej? Na 
pewno schludniej. 

Zdyszani i spoceni jesteśmy 
u wejścia do jaskiń. Wchodzimy 
głębiej. Przed nami roztacza się 
olbrzymia przestrzeń wypełnio-
na kolorowymi światłami. Czuje-
my się jak w dużej, średniowiecz-
nej katedrze. Jednak stropem 

jest wapienny dach z dwoma bez-
kształtnymi oknami, przez któ-
re przeciska się światło tworząc 
magiczne smugi. Gdzieniegdzie 
zwisają olbrzymie stalaktyty, że-
bra krasowe i nietoperze. Wokół 
unosi się zapach kadzideł, palo-
nych darów i mniej przyjemny 
zapach nieczystości, o których 
zapomniano.

Kolejne schody i kolejna jaski-
nia, której natura zabrała strop. 
Fachowo to krasowa studnia. 

Są i sprytne małpy, które wy-
patrują hojności turystów. Ale 
trzeba być czujnym. 

Hindusi, których w Malezji 
nie brakuje już od ponad 100 lat, 
właśnie pod koniec XIX wieku 
postanowili „zagarnąć” ten skarb 
natury dla swoich celów. Tym sa-
mym, główne jaskinie i strome 
stoki południowych wzgórz zo-
stały zagospodarowane dla ce-
lów religijnych, a dziś trochę też 
komercyjnych. Jakbyśmy nie oce-
niali tego miejsca, musimy przy-
znać, że ta skalna świątynia, robi 
na pielgrzymach i turystach wra-
żenie. Teoretycznie należące do 
natury, ale w nietypowy sposób 
przeistoczone przez człowieka 
dla jego duchowych celów. Nie-
stety, zapłaciło za to swoją cenę, 
bo jaskinia tak naprawdę jest 
mocno zdewastowana. Nie ma 
już klasycznego spągu, czyli pod-
łoża ze stalagmitami. Praktycznie 
wyginęły też unikalne endemicz-
ne gatunki zwierząt, występują-
cych tu wcześniej. Zmieniła się 
również okolica, niegdyś poroś-

nięta, bujną tropikalną roślinnoś-
cią. Dzisiaj zastąpiły ją betono-
we blokowiska, podchodzące pod 
samo wzgórze. 

Nastał czas na rozpoczęcie ku-
linarnej przygody. Kuchnia ma-
lezyjska, stanowi mieszankę ku-
linarnych tradycji chińskich 
i indyjskich. A my, nie należąc do 
turystów, którzy szukają za gra-
nicą kotleta schabowego z zacie-
kawieniem testujemy miejscowe 
potrawy. Jedną z nich jest Roti 
canai. To cienki, kruchy placko-
-naleśnik, wywodzący się z połu-
dnia Indii.

Zręczni kucharze rozlewają 
porcję płynnego ciasta na roz-
grzaną patelnię lub metalową 
płytę, po czym sprawnie rozcie-
rają tworząc sporej wielkości na-
leśnik i po złożeniu na 4 serwują 
do konsumpcji.

Roti podawane jest z miseczką 
sosu curry i dodatkami – mniej 
lub bardziej pikantnymi. Oczy-
wiście jemy palcami. Co prawda, 
dostaliśmy sztućce, ale odmawia-
jąc ich użycia zaskarbiliśmy sobie 
sympatię wszystkich obecnych. 
Cena porcji – ilość dodatków bez 
limitu – około 2 zł. Czy Roti było 
smaczne? Tak, pod warunkiem, 
że nie będziemy zbyt dociekliwie 
przyglądać się higienie wokół.

Syci, próbujemy jeszcze dostać 
się do drugiej jaskini, która bar-
dziej przypomina muzeum. Nie-
stety, obecnie jest w remoncie.

c.d.n
tekst, zdjęcia – Ireneusz Wołek

You Tube – Malezja

Orzeszek w czekladzie – OK Roti canai – popularne danie kuchni indyjskiej

Świątynna jaskinia Barwne schody prowadzące do grot
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Dla bezpieczeństwa pacjentów z CO-
VID-19, których stan zdrowia pozwa-
la na odbycie izolacji w domu Mini-
sterstwo Zdrowia uruchamia program 
Domowej Opieki Medycznej. To system 
zdalnego monitoringu parametrów cho-
rych – saturacji krwi i tętna. Program 
pozwala na szybkie wykrycie pacjentów, 
którzy ze względu na pogorszenie sta-
nu powinni trafić na leczenie szpitalne. 
Skierowany jest do osób z grup podwyż-
szonego ryzyka, których wskażą lekarze 
POZ. Pacjenci otrzymują pulsoksymetry 
jako narzędzie diagnostyczne oraz ko-
rzystają z sytemu PulsoCare do przeka-
zywania i monitorowania danych.

Kto skorzysta z programu DOM?

Lekarz POZ będzie decydował o ob-
jęciu osoby programem Domowej Opie-
ki Medycznej. Decyzję podejmie na 
podstawie zdiagnozowanej choroby wy-
wołanej koronawirusem oraz na podsta-
wie wywiadu o stanie zdrowia chorego.

Program skierowany jest przede 
wszystkim dla pacjentów z grup ryzyka, 
leczonych w warunkach domowych, za-
grożonych nagłym pogorszeniem się sta-
nu zdrowia. Są to m.in. osoby powyżej 
55 roku życia oraz pacjenci z choroba-
mi współistniejącymi tj.: choroby serca, 
niewydolność nerek, choroby nowotwo-
rowe, cukrzyca typu 2 i inne.

Lekarz POZ zakwalifikował Cię do 
programu Domowej Opieki Medycz-
na? Będziesz monitorował stan swoje-
go zdrowia przy pomocy pulsoksymetru.

Ważne!

Rolą lekarza POZ jest wyłącznie za-
pisanie pacjenta do programu. Monito-

ring stanu zdrowia, telekonsultacje oraz 
pozostałe działania realizują konsultan-
ci i lekarze z Centrum Kontaktu DOM 
– infolinia Domowej Opieki Medycznej: 
22 735 39 40. Centrum Kontaktu jest do-
stępne dla pacjentów przez 7 dni w tygo-
dniu przez 24 godziny na dobę.

Jak działa program  
Domowej Opieki Zdrowotnej?

1. Jeśli otrzymałeś pozytywny wyniku 
testu na COVID-19, a Twój lekarz 
POZ skierował Cię do programu 

Domowej Opieki Zdrowotnej, otrzy-
masz SMS z hasłem do systemu.

2. Pulsoksymetr otrzymasz za pośred-
nictwem Poczty Polskiej. W paczce 
znajdziesz również instrukcję obsłu-
gi, ulotkę na temat programu DOM 
oraz kopertę do zwrotu sprzętu.

3. Zaloguj się do systemy na stronie in-
ternetowej: www.pulsocare.mz.gov.pl 
lub zainstaluj aplikację PulsoCare.

4. Po zalogowaniu się do systemu lub 
aplikacji będziesz mógł przeprowa-
dzić badanie z użyciem pulsoksy-

Ministerstwo Zdrowia wdraża program 
Domowej Opieki Medycznej

Pulsoksymetr 
będzie monitorował 
stan zdrowia 
pacjentów w domu

http://www.pulsocare.mz.gov.pl/
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metru. Aplikacja w prosty i intuicyj-
ny sposób prowadzi Cię przez cały 
proces, na który składa się badanie 
Pulsoksymetrem i wywiad medyczny 
w postaci ankiety.

5. Badaj się co kilka godzin zgodnie 
z zaleceniami, a wyniki wpisz w sy-
stemie PulsoCare.

6. Wszystkie wyniki badań są przesyła-
ne do centralnej bazy danych i na bie-
żąco monitorowane przez Centrum 
Kontaktu. Konsultanci i lekarze we-
ryfikują wyniki Twoich pomiarów. 
W sytuacji niepokojącej zostaniesz 
skierowany na zdalną konsultację, 
która odbędzie się w formie telepo-
rady. W razie konieczności zostanie 
wezwane Pogotowie Ratunkowe.

Jak wykonać pomiar pulsoksymetrem?

Pulsoksymetr mierzy saturację, czy-
li nasycenie krwi tlenem. U osób zdro-

wych prawidłowa saturacja wynosi ok. 
95-100%.

Pamiętaj o kilku ważnych kwestiach 
wykonując pomiar:
• pomiary wykonuj po kilku minutach 

odpoczynku
• przed wykonaniem pomiarów umyj 

ręce
• pomiary wykonuj w pozycji siedzącej
• podczas korzystania z pulsoksymetru, 

nie możesz mieć pomalowanych pa-
znokci

• badaj się co kilka godzin zgodnie z za-
leceniami

• wpisuj wszystkie wyniki do systemu 
PulsoCare

Co może wpłynąć na nieprawidłowy 
pomiar pulsoksymetru?
• ruch palca podczas pomiaru
• wilgotna dłoń

• paznokcie pomalowane lakierem
• zbyt długie paznokcie

Wiarygodne źródła wiedzy 
o koronawirusie

Pamiętaj, aby korzystać ze sprawdzo-
nych źródeł wiedzy opartych na dowo-
dach naukowych i obowiązującym sta-
nie prawnym. Zachęcamy do bieżącego 
śledzenia strony poświęconej tematy-
ce koronawirusa – gov.pl/koronawirus. 
Wszystkie publikowane na tej stronie 
informacje to oficjalne komunikaty po-
twierdzone przez Główny Inspektorat 
Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia. 
Wiedza naukowa i sprawdzone źródła 
to najskuteczniejsze narzędzie w walce 
z koronawirusem.

Jeśli masz więcej pytań na temat ko-
ronawirusa zajrzyj do zakładki Pytania 
i odpowiedzi.

Źródło: www.gov.pl/web/koronawirus

http://gov.pl/koronawirus
file:///F:/00%20biezace/KURIER%20nr%2011/24-26%20komunikaty/b/gis
file:///F:/00%20biezace/KURIER%20nr%2011/24-26%20komunikaty/b/gis
https://www.gov.pl/web/zdrowie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
http://www.gov.pl/web/koronawirus
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Dzięki programowi osoby 
w wieku powyżej 70 lat uzyskają 
niezbędną pomoc w czasie pan-
demii, bez konieczności wycho-
dzenia z domu. Wystarczy kon-
takt z dedykowaną infolinią. 
Wsparcie w postaci np. niezbęd-
nych produktów zostanie dostar-
czone do domu seniora.

Jak to działa?
Krok 1

Senior dzwoni na infolinię 
i informuje, że decyduje się po-
zostać w domu dla własnego 
bezpieczeństwa – infolinia od-
syła sprawę z numerem telefonu 
do właściwej gminy i lokalnego 
ośrodka pomocy społecznej.

Krok 2
Gmina kontaktuje się z senio-

rem i ustala potrzeby z gotowego 
katalogu (np. zakupy spożywcze, 
wyrzucenie śmieci, wyprowadze-
nie psa).

Krok 3
Gmina prowadzi wykaz (listę) 

seniorów potrzebujących pomo-
cy i przypisuje do każdego se-
niora osobę, która zajmie się już 
bezpośrednio pomocą.

Wesprzyj seniora
Osoby, które chcą weprzeć 

i pomóc seniorom mogą zgłosić 
się:
• telefonicznie – dzwoniąc na 

infolinię
• przez internet – wypełniając 

ankietę na stronie www.wspie-
rajseniora.pl

• osobiście zgłaszając się do lo-
kalnego ośrodka pomocy spo-
łecznej
Wolontariuszem może zostać 

osoba, która ukończyła 18 rok 
życia.

Źródło: 
www.gov.pl/web/koronawirus

STOP COVID-19 
– SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS 

WSPARCIA SENIORÓW
Przed zakażeniem koronawirusem powinniśmy szczególnie chronić osoby starsze.  

To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

http://www.wspierajseniora.pl/
http://www.wspierajseniora.pl/
file:///F:/00%20biezace/KURIER%20nr%2011/24-26%20komunikaty/koronawirus
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BLOK REKLAMOWY
OGŁOSZENIE PŁATNE

czynne pon.-pt. 8.30-16.30
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