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Wiersz miesiąca
NADZIEJA

Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy,
Że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem,
I że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie.
A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem,
Są niby ogród, kiedy stoisz w bramie.

Wejść tam nie można. Ale jest na pewno.
Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli,
Jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną
W ogrodzie świata byśmy zobaczyli.
Niektórzy mówią, że nas oko łudzi
I że nic nie ma, tylko się wydaje,
Ale ci właśnie nie mają nadziei.
Myślą, że kiedy człowiek się odwróci,
Cały świat za nim zaraz być przestaje,
Jakby porwały go ręce złodziei.

Czesław Miłosz
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„Wesoły nam dzień dziś nastał…
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,
Alleluja…”

Drodzy Mieszkańcy Ziemi Leżajskiej!
Jezus zmartwychwstał dla nas. Abyśmy mieli pewność, że prawda zawsze zwycięży, 

że dobro jest silniejsze niż zło, że miłość jest wieczna. 
Zmartwychwstał na znak dla nas. Bo ogarniają nas wątpliwości, zniechęcenie, 

zmęczenie i strach. Szczególnie teraz, gdy tyle niepewności i zagrożeń.
Dlatego z wiarą, że Bóg z nami, że zawsze z nami, musimy powstawać na przekór 

wszystkiemu. Budować cywilizację życia, chronić co najdroższe i najcenniejsze,  
bronić prawdy i nie ustawać na tej drodze często krzyżowej, bo krzyż to brama,  

jak w wierszu Norwida: „Gdzie się podział krzyż? Stał się nam bramą.”
My, Polacy mocni w wierze śpiewamy przez wieki w poranek wielkanocny:  

„Wesoły nam dziś dzień nastał...”. 
Śpiewaliśmy nawet w najczarniejsze noce zniewolenia i okupacji,  

bo tego dnia Chrystus Zmartwychwstał i to jest ta nasza moc i siła i radość,  
że nigdy nie ma beznadziei.

Trzeba nam bardzo na nadchodzące dni i lata, mocy i siły Zmartwychwstałego,  
tej nadziei i tej Bożej radości. Chociaż to niełatwe.
Tej radości płynącej ze Zmartwychwstania Jezusa  

życzę wszystkim Mieszkańcom ziemi leżajskiej na czas Świąt Wielkiej Nocy  
i na każdy kolejny dzień naszego życiowego trudu.  

Wierzę, że w domach naszych będziemy dzielić się jajkiem wielkanocnym z miłością, 
radością i wdzięcznością za jeszcze jedną Wielkanoc oraz z nadzieją na kolejne 

Zmartwychwstania w zdrowiu i pokoju.
Janina Sagatowska

Senator RP

Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkiej Nocy  

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności,  

szczęścia, pogody ducha i wiary w sens odradzają-
cego się życia.

Niech Zmartwychwstały Chrystus  
na nowo wypełni nasze serca nadzieją,  

dzięki której spojrzymy z ufnością w przyszłość.

Wielkanoc to czas pełen zadumy i wiary. Zmartwychwsta-
nie Pańskie w swej tajemnicy  
niesie nam budzące nadzieje,  

przesłanie miłości pokoju i dobra.  
Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia zdro-

wych, radosnych, pełnych spokoju  
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  

Niech wiara, nadzieja i miłość  
będą zawsze obecne w naszym życiu!

Życzą:
Radny Sejmiku  

Województwa Podkarpackiego 
Karol Ożóg

Senator RP 
Stanisław Ożóg

W imieniu  
Zarządu Powiatu Leżajskiego

Przewodniczący
Marek Śliż

W imieniu  
Rady Powiatu Leżajskiego

Przewodniczący
Adam Wylaź
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Z okazji  
Świąt Wielkanocnych  
przekazujemy  
Mieszkańcom powiatu leżajskiego  
najserdeczniejsze życzenia  
spokoju, bezpieczeństwa,  
zdrowia i radości.  
Niech wiosenny nastrój  
oraz rodzinna atmosfera  
wypełnią każdy dom,  
by tegoroczne Święta Wielkiej Nocy  
stały się inspiracją  
do okazywania sobie  
wzajemnego szacunku i miłości.

Żeby śmiały się pisanki,  
uśmiechały się baranki,  

mokry Śmigus  
zraszał skronie,  
dużo szczęścia  
sypiąc w dłonie  

– z okazji  
Świąt Wielkanocnych 

życzy  
Mieszkańcom  

powiatu leżajskiego

Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Leżaj-

sku
Monika Smoleń  

wraz z pracownikami

Przewodniczący Rady 
Kazimierz Krawiec 

Wójt Gminy Leżajsk 
Krzysztof Sobejko 

Wielkanoc 2021
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25 lutego odbyła się XXXV sesja Rady 
Powiatu Leżajskiego. Spotkanie przebiegło 
z wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość ze względu na panujące ob-
ostrzenia epidemiczne. Po przyjęciu porząd-
ku obrad i protokołu z poprzedniej sesji rad-
ni zapoznali się z informacją z działalności 
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 
z zakresu pomocy społecznej za 2020 r.

Następnie podjęli uchwały w sprawie:

 Yuchwalenia „Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Powiecie Le-
żajskim na lata 2021-2030”,

 Yokreślenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych przezna-
czonych na realizację tych zadań w 2021 r.;
 Y zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywi-
zacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających 
bez pracy w powiecie leżajskim (VII)” 
w ramach Działania 7.2 – Poprawa sytu-
acji osób bezrobotnych na rynku pracy – 
projekty pozakonkursowe PUP RPO WP 
na lata 2014-2020;
 Y zatwierdzenia do realizacji projektu „Ak-
tywizacja osób młodych pozostających bez 

XXXV SESJA 
RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO

pracy w powiecie leżajskim (VI)” w ra-
mach Osi Priorytetowej I Rynek pracy ot-
warty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wspar-
cie osób młodych na regionalnym rynku 
pracy – projekty pozakonkursowe, Pod-
działanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Ini-
cjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mło-
dych Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego;
 Y zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 
rocznych za trwały zarząd;
 Y zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 
2021 r.;
 Ywprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 
na 2021 r.

Po przyjęciu uchwał starosta przedsta-
wił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu 
w okresie międzysesyjnym.

NN

Już od końca stycznia pierwsze 
osoby mogły skorzystać z możliwości 
transportu realizowanego przez straż 
pożarną. Do 2 marca strażacy z po-
wiatu leżajskiego pomogli dotrzeć do 
punktów szczepień 40 osobom.

W ramach prowadzonych działań 
strażacy będą dystrybuować materiały 
informacyjne na temat szczepień oraz 
profilaktyki COVID-19. Przypomina-
my, że pod numerem 989 można uzy-
skać dostęp do bezpłatnej, całodobo-
wej infolinii Narodowego Programu 
Szczepień przeciw COVID-19.

Kto może skorzystać 
ze specjalnego transportu:

– osoby niepełnosprawne, które  
posiadają aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności (w stopniu 
znacznym o kodzie R lub N) lub 
odpowiednio I grupę z ww. scho-
rzeniami,

– osoby, które mają obiektywne i nie-
możliwe do przezwyciężenia we 
własnym zakresie trudności w sa-
modzielnym dotarciu do najbliższe-
go punktu szczepień – w przypadku 
miast poniżej 100 tys. osób, gmin 
miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Opracowanie: 
bryg. Wojciech Długosz, 

KP PSP Leżajsk

Strażacy pomagają w transporcie 
osób do punktów szczepień

W ramach ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw COVID-19 strażacy pomagają dotrzeć do punktów szczepień 
osobom, które nie mogą tam dojechać we własnym zakresie. Akcja jest prowadzona we współpracy z punktami 
szczepień oraz jednostkami samorządu terytorialnego. 

Potrzebę transportu należy 
zgłaszać do koordynatorów 

miejskich i gminnych  
w godzinach 7.30-15.30  

pod numerami telefonów:
Miasto Leżajsk: 535 032111

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna:  
786 100606

Gmina Kuryłówka: 782 290631
Gmina Leżajsk: 729 882997

Gmina Grodzisko Dolne: 
17 2428265

Zdjęcia: Karolina Adamiak, Jaromir Burek



KURIER POWIATOWY n nr 3/2021 (194)8

POWIAT

Motywacja bywa napraw-
dę różna. Obecnie w Lokalnym 
Ośrodku Wiedzy i Edukacji rea-
lizowane są 4 kursy.

Pasjonaci tańca, którzy cier-
pią na brak aktywności fizycz-
nej, chcą rozruszać ciało i wy-
zwolić endorfiny, uczęszczają na 
ZUMBĘ. Zajęcia okazały się tak 
wciągające, że uczestniczki z nie-
cierpliwością czekają na każde 
kolejne spotkanie z charyzma-
tyczną prowadzącą, która zara-
ża dobrą energią i motywuje do 
wysiłku.

Ci zaś, którym porozumiewa-
nie się w języku ojczystym nie wy-
starcza zdecydowali się na KURS 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO lub 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Osoby,które nie wyobraża-
ją sobie życia bez śpiewania 
i potrafią wydobyć z siebie czy-
sty dźwięk postanowiły roz-
wijać swoje umiejętności na 
ZAJĘCIACH MUZYCZNO-AR-
TYSTYCZNYCH. W programie 
m.in. praca nad poprawną emisją 
głosu, nauka utworów wielogło-
sowych (sakralnych i świeckich).

Zwolennicy teorii, iż je się 
najpierw oczami, którzy odkry-
li w sobie pasję do kreatywne-
go dekorowania łakoci i prag-
ną zmieniać wyroby cukiernicze 
w dzieła sztuki wybrali KURS 
DEKORATORA CIAST I WY-
ROBÓW CUKIERNICZYCH.

Mury LOWE opuścili uczest-
nicy trzech aktywności, które już 
dobiegły końca. Miłośnicy pra-
cy biurowej, którzy dobrze czują 
się w świecie faktur, rachunków 
i rozliczeń wybrali KURS KSIĘ-
GOWOŚCI. Nabyli solidne pod-
stawy z zakresu rachunkowości 
zarówno pod względem teore-
tycznym, jak i praktycznym. Po 
ukończeniu 80-godzinnego kur-

LOWE 
wrzuca kolejny bieg
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Leżajsk 
nie zwalnia tempa,jeszcze szerzej otwiera swoje drzwi 
i zaprasza  mieszkańców powiatu leżajskiego do korzy-
stania z bogatej oferty. A chętnych nie brakuje. Przy-
chodzą, bo chcą rozwijać zainteresowania, zadbać 
o formę, podnosić swoje kompetencje, nawiązać nowe 
znajomości,zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

su otrzymali certyfikat i zaświad-
czenie MEN.

Osoby, którym przyjemność 
sprawia zajmowanie się dru-
gim człowiekiem i czują, że mo-
głyby robić to zawodowo wybra-
ły KURS OPIEKUNA OSÓB 
STARSZYCH I DZIECI. Na za-
jęciach łączących teorię z prakty-
ką kursanci zdobyli widzę m.in. 
na temat komunikowania się, 
pielęgnacji, odżywiania, aktyw-

ności osób starszych i dzieci. Po 
ukończeniu 80-godzinnego kur-
su uczestnicy również otrzymali 
certyfikat i zaświadczenie MEN. 
Osoby te zostaną także prze-
szkolone z udzielania pierwszej 
pomocy i obsługi defibrylatora 
AED.

Ci zaś, którzy rozważali zmia-
nę nawyków żywieniowych, ale 
nie wiedzieli, jak się za to za-
brać, uczestniczyli w WARSZTA-

TACH DIETETYCZNYCH pro-
wadzonych przez doświadczoną 
dietetyczkę. Dowiedzieli się, jak 
jeść smacznie i zdrowo nie spę-
dzając przy tym w kuchni wielu 
godzin.

Ośrodek zaprasza do zapisów 
na aktywności, na które zostały 

jeszcze wolne miejsca:
– certyfikowane szkolenia z za-

kresu udzielania pierwszej po-
mocy,

– zajęcia muzyczno-artystyczne,
– kurs języka angielskiego (po-

ziom zaawansowany),
– zajęcia rekreacyjno-ruchowe,
– warsztaty dla rodziców,
– kurs animatora imprez oko-

licznościowych,
– wyjazdy szkoleniowe.

Udział w zajęciach jest bezpłat-
ny – projekt „Familijne Lowe”, 
w ramach którego realizowa-
ne jest przedsięwzięcie LOWE 
w Gminie Leżajsk współfinanso-
wany jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

LOWE
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Często za takim wyborem kry-
je się przebodźcowanie nadmia-
rem informacji i innymi treś-
ciami. Nasza uwaga kieruje się 
wówczas ku temu, co nas od 
tego odetnie, a zarazem dostar-
czy świetnej zabawy i przy okazji 
wniesie w nasze życie jakąś war-
tość dodaną. Oczywistym pomy-
słem wydają się gry planszowe, 
które już od paru dobrych lat cie-
szą się niesłabnącym zaintereso-
waniem, ale to puzzle przeżywa-
ją obecnie swój renesans.

W czym tkwi fenomen puz-
zli, dlaczego warto je układać 
i w jaki sposób wpływają na nasz 
rozwój – na te pytania może od-
powiedzieć lokalna popularyza-
torka tej formy spędzania czasu, 
leżajszczanka Marta Zaborow-
ska, która układaniem puzzli zaj-
muje się od wielu lat:

– Układanie puzzli świetnie sty-
muluje mózg i jest doskonałym 
treningiem koncentracji oraz spo-
strzegawczości. Wpływa bardzo 
pozytywnie na nasze samopoczu-
cie, ponieważ podczas układania 

Piosenką Bogusława Meca „Naprawdę jaka jesteś” rozpoczęła się 
część artystyczna spotkania, w której panowie czytając wiersze o ko-
bietach, zgłębiali tajniki umysłu i urody kobiecej natury. Piosenki 
„Najwięcej witaminy”, „Baby, ach te baby” czy choćby „Dziewczyny, 
które mam na myśli” wniosły nieco humoru do tej podniosłej uro-
czystości.

Miła atmosfera towarzyszyła spotkaniu przy kawie i torcie aż do 
końca spotkania

Moment, w którym panie zostały obdarowane tulipanami idealnie 
zgrał się ze słowami z piosenki Meca: „W tańczących wokół szarych 
lustrach dni, rozbłyska Twój złoty śmiech”.

Agnieszka Potejko

Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt
Bo tego nie wiesz nawet sama Ty
W tańczących wokół szarych lustrach dni
Rozbłyska Twój złoty śmiech

Kwiaty, wiersze, piosenki, 
miłe słowa, kawa, ciasto 
– tak właśnie Dzień Kobiet 
świętowali mieszkańcy Do- 
mu Pomocy im. Józefa Żura-
wia w Brzózie Królewskiej.

PUZZLE 
wróciły 
do łask

Pandemia przeniosła wie-
le aspektów naszego życia 
do internetu, ale, co ciekawe, 
zintensyfikowała również 
potrzeby, które ze światem 
wirtualnym nie mają nic 
wspólnego. Potrzeby te ukie-
runkowane są na spędzanie 
wolnego czasu – a tego z racji 
niekończących się kwaran-
tann nam przybyło – z dala 
od komputera i telewizora. 

wyciszamy się i maksymalnie sku-
piamy na osiągnięciu efektu, czy-
li ułożeniu obrazka, wykluczając 
wszystko wokół. Zatem układanie 
puzzli jest czymś w rodzaju dobro-
czynnej medytacji, co z kolei ma 

pośrednio wpływ na nasz stan fi-
zyczny. Dowiodły tego również ba-
dania.

Zainteresowania Marty od 
zawsze związane były z myśle-
niem strategicznym, więc, poza 
układaniem puzzli, gra również 
w szachy i rozwiązuje krzyżów-
ki. Ponadto wzięła udział w kilku 
teleturniejach. Jednak to właś-
nie puzzle są jej pasją wiodącą 
i to im poświęca najwięcej uwagi. 
Obecnie rozważa założenie klu-
bu lub szkółki o tej tematyce dla 
osób w różnych grupach wieko-
wych. Ułożone dotychczas puz-
zle Marta utrwala w formie opra-
wionych obrazów, które oferuje 
na sprzedaż (kontakt przez re-
dakcję „Kuriera Powiatowego” 
17 240 45 72).

NN

NAPRAWDĘ JAKA JESTEŚ NIE WIE NIKT
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Pochodzącego z Grodzi-
ska Dolnego Stanisława los nie 
oszczędzał już od najmłodszych 
lat. Prowadził spokojne życie, 
a jako dorosły mężczyzna pra-
cował w Spółdzielni Inwalidów 
w Przeworsku szyjąc na maszy-
nie cholewki butów. 

Ciosem dla 36-latka był wylew, 
który wywrócił całe jego życie do 
góry nogami. Paraliż objął prawą 
część ciała, co dla praworęczne-
go człowieka było bardzo cięż-
kim doświadczeniem, bo wszyst-
kiego trzeba było się uczyć od 
nowa, począwszy od trzymania 
łyżki i jedzenia lewą ręką, któ-
ra wcale nie chciała trafić pro-
sto do ust. Trzeba było na nowo 
nauczyć się ubierać, zapiąć ko-
szulę, usiąść, wstać, chodzić, bo 
niedowład objął też nogę. Nowy 
początek najczęściej kojarzy się 
z czymś pozytywnym, ale nowy 
początek w życiu Stanisława 
okupiony był wielkim wysiłkiem. 
Niemożliwym wydawało się na-
pisanie choćby litery, nie mówiąc 
już o podpisaniu się. Ale ciężka 
praca w końcu zaowocowała i re-
konwalescent nauczył się jeść, 
chodzić, pisać, a nawet malować.

Duszę artysty odkryto u Sta-
nisława, kiedy trafił do ŚDS 
w Laszczynach w 2010 r. To właś-
nie tam zaczął malować obrazy. 
Oleje bardzo mu się spodobały. 
Jednymi z jego pierwszych prac 
był m.in. portret papieża oraz 
obraz przedstawiający kościół 
w Grodzisku Dolnym.

W 2014 roku zdarzył się wy-
padek, w wyniku którego doszło 
u Stanisława do złamania ko-
ści biodrowej. Czas rehabilita-
cji miał spędzić już nie w domu, 
ponieważ mieszkał sam, lecz 
w Domu Pomocy Społecznej 
w Brzózie Królewskiej. Po raz 
kolejny silna wola i dążenie do 
celu pomogły mu w walce z cho-
robą. Przy życzliwej pani Ha-
lince, fizjoterapeutce, stanął na 
nogi na tyle, aby znów zapalić 
w sobie nadzieję na pokonanie 
trudności. W wolnym od ćwiczeń 
czasie chętnie uczestniczył w za-
jęciach terapii zajęciowej, gdzie 
rozwijał swoje zdolności arty-
styczne, uczestniczył w impre-
zach, a także jeździł na wycieczki, 
spacery do lasu oraz spotkania 
integracyjne. Chętnie też spę-
dzał czas w parku znajdującym 

Na przekór słabościom 
zacząć od nowa
W lutowym numerze „Kuriera Powiatowego” ukazał się 
artykuł o Patryku Grabie, nagrodzonym w ogólnopol-
skim konkursie wyróżnieniem „Człowieka bez barier” 
mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Kró-
lewskiej. Ale Patryk to niejedyny utalentowany rezydent 
brzóźniańskiego DPS-u. Niezywkłą pasję pielęgnuje 
również 61-letni Stanisław Moszkowicz.

się obok budynku DPS-u, spa-
cerując lub siedząc na ławeczce 
w towarzystwie współmieszkań-
ców. Po częściowym odzyskaniu 
sprawności postanowił na stałe 
zamieszkać w DPS-ie.

Dziś po blisko 7 latach ma na 
swoim koncie wiele osiągnięć ar-
tystycznych oraz udział w kon-
kursach plastycznych. Jego prace 
zdobyły niejednokrotnie wyróż-
nienia oraz I miejsce na wysta-
wie prac osób z niepełnospraw-
nością „Razem Piękniej” przy 
WDK w Rzeszowie. Obraz, któ-
ry namalował podczas pleneru 

„W Kręgu Pogranicza” w 2019 
roku, można było oglądać na wy-
stawie poplenerowej w Domu 
Kultury w Łańcucie.

Pandemia uniemożliwiła zro-
bienie wystawy prac Stanisława, 
ale prędzej czy później wydarze-
nie dojdzie do skutku. Stanisław 
to kolejna osoba, która udowad-
nia, że ograniczenia wynikają-
ce z niepełnosprawności nie od-
bierają możliwości realizowania 
swoich pasji, choć to na pewno 
wymaga ciężkiej pracy. Mimo to, 
zawsze warto próbować.

Agnieszka Potejko
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Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Koordynatorem projektu 
ze strony polskiej była Edyta 
Łyko, nauczyciel języka fran-
cuskiego, natomiast ze strony 
meksykańskiej projekt koordy-
nowali Magdalena Czalo oraz 
Riccardo Trujillo, nauczycie-
le języka francuskiego w Que-
retaro.

Celem projektu było promo-
wanie nauki języka francuskie-
go oraz prezentacja kraju, tra-
dycji, kultury Polski i Meksyku. 
Uczniowie z obydwu szkół mie-
li doskonałą okazję do dosko-
nalenia swoich umiejętności 
nie tylko językowych. Od same-
go początku bardzo szybko na-
wiązali kontakt między sobą, 
bardzo kreatywnie i chętnie 
współpracowali. Na szczegól-
ną uwagę i pochwałę zasługuje 
grupa uczniów z klasy języko-
wej, która doskonale poradziła 
sobie językowo, mimo iż języka 
francuskiego uczą się dopiero 
drugi rok. 

Projekty o takim charakterze 
nie tylko służą doskonaleniu 
umiejętności językowych, kul-
turowych, ale również sprzy-
jają poszerzaniu horyzontów, 
niwelują uprzedzenia oraz god-
nie promują nasz region i szko-
łę w świecie.

ZSL

Polsko-francuska 
wideokonferencja 

z udziałem 
młodzieży  

z ZSL w Leżajsku 
i Collège Carol 

Baur w Queretaro 
w Meksyku

Szkolenia odbywają się raz 
w tygodniu w małych grupach 
z wykorzystaniem środków 
ochrony osobistej. W czasie za-
jęć młodzież realizuje zagadnie-
nia z pierwszej pomocy przedme-
dycznej, strzelectwa sportowego, 
musztry, regulaminów SZ RP, te-
renoznawstwa – pracując z mapą 
i kompasem – oraz pożarnictwa. 
W najbliższym czasie zaplanowa-
ne są marsze kondycyjne w celu 
poprawy zdolności fizycznych 
oraz przyrzeczenie strzeleckie 
dla uczniów klas pierwszych, któ-
rzy w ubiegłym roku rozpoczę-
li kształcenie w klasach mundu-
rowych.

Adrian Rauza

12 lutego br. 15 osobowa 
grupa młodzieży z klasy 
językowej z Zespołu Szkół 
Licealnych uczestniczyła 
w wideokonferencji z mło-
dzieżą ze szkoły Carol Baur 
w Queretaro w Meksyku. 

Szkolenia praktyczne 
uczniów klas mundurowych

W lutym br. uczniowie 
klas wojskowych i pożar-
niczych Zespołu Szkół Li-
cealnych im. B. Chrobrego 
w Leżajsku wznowili zaję-
cia praktyczne realizowane 
w Centrum Szkolenia Klas 
Mundurowych w Nowej 
Sarzynie. 
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Zespół Szkół Technicznych w LeżajskuZST
W LEŻAJSKU

Po raz kolejny świetne wyni-
ki osiągnęli uczniowie Zespołu 
Szkół Technicznych w Leżajsku: 

Poziom I: 

I miejsce – Mikołaj Buba 
z maksymalną ilością punktów 

II miejsce – Mateusz Hader
III miejsce – Katarzyna 

Goździewska
IV miejsce – Krzysztof Krówka

Poziom III: 

II miejsce ex aequo – Paweł 
Bosak i Jakub Misiło

Prace uczniów ZST zostały 
wysłane do organizatora, który 
wyłoni zwycięzców spośród naj-
lepszych prac nadesłanych z ca-
łego województwa. 

Konkurs Matematyczny im. 
prof. Jana Marszała jest organi-
zowany przez I Liceum Ogólno-
kształcące w Łańcucie pod pa-

tronatem Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie i Starostwa Powia-
towego w Łańcucie oraz honoro-
wym patronatem Stowarzysze-

nia Dolina Lotnicza. Uroczyste 
podsumowanie tegorocznej edy-
cji odbędzie się 26 marca w I LO 
w Łańcucie. 

20 uczniów klas technikum mechanicznego oraz bran-
żowej szkoły I stopnia rywalizowało o tytuł mistrza 
w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

Trzecia edycja konkursu, podobnie jak poprzednie, przebiega-
ła w trzech etapach: test, zadanie teoretyczne i zadanie praktyczne. 
Laureatami zostali: 

w pionie branżowej szkoły I stopnia: 
I miejsce – Łukasz Błajda 
II miejsce – Patryk Zych 

III miejsce ex aequo – Maciej Majewski oraz Mateusz Kuras 
Organizatorzy przyznali również dwa wyróżnienia uczniom z kla-

sy pierwszej: Bartoszowi Decowi i Dawidowi Rogali 
w pionie technikum: 

I miejsce – Dominik Gumieniak 
II miejsce ex aequo – Kamil Grabarz oraz Patryk Siwiec 

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez: Radę Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Leżaj-
sku, Pracownię Praktycznej Nauki Zawodu Zespołu Szkół Technicz-
nych w Leżajsku oraz P.H.U. „MATEL” Tadeusz Gałda. 

ZST

Operatorzy obrabiarek skrawających 
walczyli o tytuł mistrza w zawodzie

Świetne wyniki uczniów ZST
w Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała

Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała od lat jest największą na Podkarpaciu areną zmagań młodzieży 
uzdolnionej matematycznie. W tym roku, ze względu na pandemię, konkurs odbył się w zmienionej – jednoetapo-
wej formie. 

ZST
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Natalia Nowicka: 23 lutego, jak zwykle włą-
czam sobie radio o poranku. Pan redaktor 
wiodącej stacji przypomina, że obchodzimy 
Dzień Walki z Depresją, po czym dodaje 
zadowolony, że niektórzy walczą z depresją 
farmakologicznie, a niektórzy otwiera-
ją lodówki. Przyznam szczerze, że mnie 
zamurowało. Tak szkodliwej wypowiedzi 
na ten temat dawno nie słyszałam. Czy jest 
ona dowodem na to, że jeszcze jest sporo do 
zrobienia w kwestii uświadamiania ludzi, 
czym jest depresja, czy to raczej jednorazo-
wy popis ignorancji i jest lepiej niż myślę?

Łukasz Dudek: Wciąż pozostaje sporo do 
zrobienia. Być może jest w  tym opisie rze-
czywistości walki z depresją, polegającym na 
otwieraniu lodówki coś, co powinno nas za-
ciekawić, ale z takiej perspektywy, że istnieją 
różne rodzaje depresji i że nie każda depre-
sja przebiega jednakowo. Nadmierny wzrost 
apetytu może być jednym z  jej objawów 
i  wtedy faktycznie zaglądanie do lodów-
ki, bądź też rozwijając ten wątek – próba 
zmniejszenia napięcia wewnętrznego: uczuć 
smutku, lęku poprzez jedzenie – może być 
jednym z  objawów tego schorzenia, oczy-
wiście niejedynym. Kompulsywne jedzenie 
może służyć „samoleczeniu” przykrych sta-
nów emocjonalnych, jednak nie powoduje 
uwolnienia się od depresji. Każda próba po-
wstrzymania się od tej czynności, wzmaga 
tylko niedosyt i wprost prowadzi do niekon-
trolowanego rozładowania, które może przy-
jąć postać objadania się i tak koło się zamyka. 
Tutaj dochodzimy do takiego punktu, gdzie 
interwencja lekarza i/lub psychoterapeuty 
wydaje się najlepszym rozwiązaniem, także 
wtedy, gdy depresja nie jest typowa – typo-
wo kojarzymy ją ze spadkiem apetytu, zain-

teresowań, aktywności – bądź występuje na 
tle zaburzeń lękowych lub zaburzeń osobo-
wości.

W  obecnym czasie widoczny jest wzrost 
ilości pacjentów potrzebujących pomo-
cy psychologicznej, wynikający z warunków 
pandemii oraz także z szerszego trendu me-
dykalizacji nastroju, czyli chęci skierowania 
swoich trosk i  problemów do specjalistów 
zdrowia psychicznego, opowiedzenia o nich 
w kategoriach medycznych – zaburzeń psy-
chicznych. Warunki, w  których żyjemy od 
ubiegłego roku sprzyjają wręcz rozmowie 
o  psychicznych skutkach pandemii, w  tym 
depresji, zarówno w  odniesieniu do całego 
społeczeństwa, jak i do jednostek, które mie-
rzą się psychologicznymi skutkami po przej-
ściu koronawirusa. 

Według raportu opublikowanego w ubie-
głym roku przez NFZ na depresję cierpi około 
3% Polaków. Na tle innych krajów nie brzmi 
to zatrważająco, ale w raporcie podkreślono, 
że dane te najprawdopodobniej są zaniżo-
ne, bo nie wszyscy decydują się zwrócić po 
pomoc. Podejrzewam, że ma to związek 
zarówno z bagatelizowaniem objawów 
przez samego chorego, jak i społecznym 
odbiorem depresji, w którym wciąż obecne 
są stygmatyzacja i tabuizacja depresji. Co, 
pana zdaniem, jest źródłem takiej postawy?

Nadal, pomimo tych trudności, jakie na-
potykamy w walce z pandemią, przewlekło-
ści różnych obostrzeń i ograniczeń, jesteśmy 
przecież społeczeństwem, które wywiera pre-
sje sukcesu, osiągnięć, powiększania zysków. 
Lęk przed niepowodzeniem i społeczną oce-
ną jest tego naturalną konsekwencją, zwłasz-
cza, że w naszej kulturze na porażkę chętniej 

DEPRESJA
niejedno ma imię
Zajmuje czwarte miejsce na liście najpoważniejszych problemów 
zdrowotnych świata, a według szacunków Światowej Organizacji 
Zdrowia do 2030 roku będzie najczęściej występującą chorobą. Jej 
obraz jest bardzo zróżnicowany, a osoby zmagające się z nią często 
nie sięgają po pomoc, dlatego tak ważna jest edukacja społeczna 
w tym zakresie. 

O depresji, jej obliczach i leczeniu rozmawiamy 

z Łukaszem Dudkiem, 
psychologiem i psychoterapeutą 
z Poradni Zdrowia Psychicznego w Leżajsku.

patrzy się przez pryzmat dyspozycji, cech 
danej osoby, w mniejszym stopniu w ocenie 
złożonej sytuacji uwzględniając czynniki sy-
tuacyjne. Może to prowadzić do przyjmowa-
nia takiej dewizy typu „dam radę” i ciągłego 
odwlekania momentu podjęcia leczenia albo 
do interwencji dopiero wtedy, gdy stan jest 
naprawdę poważny i pojawiają się na przy-
kład myśli samobójcze.

Stygmatyzujące może być też stwierdze-
nie, że chorujący na depresję lub inną cho-
robę psychiczną ma predyspozycje do ni-
skich osiągnięć, że zajmie słabszą pozycję 
- na przykład na rynku pracy, co jest oczywi-
ście nieprawdą.

Domyślam się, że leczenie farmakologiczne 
na ogół przynosi poprawę, ale chyba równie 
ważna jest także psychoterapia. Jak długo 
powinna ona trwać i w jaki sposób pracu-
je się podczas niej z osobą zmagającą się 
z depresją?

Byłoby idealnie, gdyby każdy z  chorych 
na depresję mógł skorzystać z psychoterapii 
podtrzymującej, która polega na zapewnie-
niu edukacji o chorobie, zarówno pacjentowi, 
jak i jego rodzinie, ale także na opracowaniu 
postępowania w sytuacjach stresowych. De-
presja, która nawraca może wymagać jeszcze 
więcej uwagi w zakresie identyfikacji pierw-
szych sygnałów zbliżającego się pogorsze-
nia, tak, aby zanim do niego dojdzie, zgło-
sić się do lekarza i  zmodyfikować leczenie. 
Terapie psychologiczne bazujące na rozmo-
wie polegają na próbie dotarcia do przyczyn 
problemów pacjenta i  modyfikacji sposo-
bu postrzegania otoczenia, siebie, przyszło-
ści. W  przypadku, gdy depresja rozwija się 
na gruncie zaburzeń charakteru, odpowie-
dzią może być głębsza terapia, która opie-
ra się o analizę mechanizmów psychologicz-
nych towarzyszących nawiązywaniu relacji 
międzyludzkich, zrozumieniu ważnych utrat 
w  życiu pacjenta oraz rozwiązaniu konflik-
tów emocjonalnych.

Jak najbliższe otoczenie może wesprzeć oso-
bę chorującą na depresję? I czego nie należy 
mówić takiej osobie?

Negatywne są postawy, które należą do 
skrajności. Zarówno takie, które polega-
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ją na przytłoczeniu chorego chęcią pomo-
cy i wyręczania go z  każdej aktywności, bo 
nie zostawiają przestrzeni na rozmowę i to-
warzyszenie w chorobie, jak i takie, które ba-
gatelizują i zaprzeczają problemowi. Komu-
nikat: „weź się w  garść, zacznij coś robić” 
pozostawia chorego z poczuciem osamotnie-
nia i niezrozumienia. Pomocne będzie wyka-
zanie się cierpliwością, towarzyszenie w mil-
czeniu, zapewnienie o możliwości rozmowy 
i  wysłuchania chorego, zainteresowanie się 
procesem leczenia, w  tym przyjmowanymi 
lekami, kontakt z lekarzem w przypadku po-
jawienia się myśli samobójczych.

Pandemia wywróciła do góry nogami naszą 
codzienność. Wymusiła przewartościowanie 
potrzeb i pokazała jak radzimy – a może 
bardziej trafnie będzie powiedzieć: nie 
radzimy sobie emocjonalnie z zamknięciem 
w domach. A przynajmniej większość z nas. 
Wyobrażam sobie, że jest to niezwykle 
trudny czas przede wszystkim dla osób cho-
rujących na depresję. Czy w ciągu ostatniego 
roku zwiększyła się liczba osób, które zwró-
ciły się po pomoc psychologiczną i u których 
zdiagnozowano depresję?

Istnieje grupa pacjentów, która jeszcze 
przed pandemią korzystała z psychotera-
pii i/lub farmakoterapii i można się za-
stanawiać na ile to doświadczenie utra-
ty dotychczasowego świata dodatkowo 
może nasilać już istniejące zaburzenia. 
Można też przypuszczać, że sam fakt 
pozostawania w odpowiednim leczeniu 
psychoterapeutycznym może na tych 
pacjentów działać stabilizująco nawet 
w  warunkach pandemicznego świata, 
w  którym to często słuchawka telefonu 
lub ekran monitora służą do utrzyma-
nia wspierającego kontaktu, pomimo wie-
lu ograniczeń – jest to kontakt nadal ocze-
kiwany, czasem jedyna możliwość rozmowy. 

Zaistnienie tak wyjątkowych warun-
ków mogło być czynnikiem wyzwalającym 
lub nasilającym trudności psychiczne, któ-
re wydawały się już wcześniej zażegnane, na 
przykład uzależniania od substancji psycho-
aktywnych, czy nadmiarowe używanie por-
nografii. Samo uzależnienie albo objaw lęku 
jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej 
i  wymaga zaplanowania oddziaływań tera-
peutycznych zarówno w obszarze uzależnia-
nia, jak i pracy nad zaburzeniami tworzenia 
więzi, poczuciem własnej wartości, radzenia 
sobie z negatywnymi afektami, relacjami ro-
dzinnymi. 

Osoby, które zgłaszały się do gabine-
tów w  poczuciu utraty kontroli nad swo-
im życiem, narastającego obciążenia stresem 
i  zmniejszającej się wydolności psycholo-
gicznych sposobów radzenia sobie odsła-
niały depresyjną część swojego przeżywa-
nia, która towarzyszyła im na długo przed 
pojawieniem się wirusa SARS-Cov-2. Co 
to znaczy ta depresyjna część przeżywania? 
To na przykład stan długotrwałego poczucia, 
że tworzone przez te osoby związki są po-
wierzchowne i  towarzyszy im poczucie we-

wnętrznej pustki, braku satysfakcji, niemoż-
ność rozmowy o  ważnych sprawach, to tak 
jakby zamknięcie w  skorupie, pomimo fi-
zycznej obecności innych ludzi obok. Tyl-
ko w warunkach względnie stabilnych, jakie 
mieliśmy przed 2020 r. ten smutek wynikają-
cy z braku relacji mógł być nieodczuwany tak 
wprost. Mógł być w większym stopniu kom-
pensowany za pomocą różnorodnych aktyw-
ności, zarówno tych mających pozytywnych 
wpływ na zdrowie psychiczne np. twórcza 
praca, czy zainteresowania, jak i  tych ne-
gatywnie wpływających np. używki. Sytua-
cja pandemii zmieniła tę organizację o 180 
stopni. W zaskakującej „nowej normalności”, 

często związanej z przejściem na zdalną for-
mę wykonywania obowiązków zawodowych 
potrzeba rozmowy przy fizycznej obecności 
drugiego człowieka zostaje mocno sfrustro-
wana, dochodzi do odizolowania się od kon-
taktów społecznych. 

W obszarze zainteresowania są również ci 
pacjenci, którzy przechodzili infekcję SARS-
-Cov-2, i u których mogą rozwijać się zabu-
rzenia psychiczne takie jak: depresja, zabu-
rzenia stresu pourazowego, czy zaburzenia 
lękowe jako następstwo koronawirusa.

Mam wrażenie, że sporo osób nadużywa 
słowa „depresja” do określenia stanów, któ-
re nie mają z nią nic wspólnego, na przykład 
kiedy są przygnębieni i smutni z jakiegoś 

powodu. Ale załóżmy, że to przygnębienie 
i smutek utrzymują się już dłuższy czas. Kie-
dy powinna włączyć mi się lampka ostrze-
gawcza, że to coś poważniejszego?

Nadużywanie słowa „depresja” może wy-
nikać z medykalizowania języka, którym po-
sługujemy się, by opisywać swoje stany we-
wnętrzne. Kiedy powinna włączyć się lampka 
ostrzegawcza? Smutek w  depresji jest inny 
niż ten, który znamy z  takich zdarzeń, jak 
utrata bliskiej osoby, czy ważnych dla nas ce-
lów życiowych. Trwa dużej i nie jest zależny 
od sytuacji. Ma w sobie coś z obojętności – to 
taki stan, gdy można słyszeć, rozumieć treść 
tego, co jest przekazywane, ale jednocześnie 

być niezdolnym do zareagowania albo ta re-
akcja może być tylko powierzchowna. Do-
chodzi do utraty zainteresowania sprawami, 
które dotychczas nas zajmowały: nasze ulu-
bione zajęcia, bądź też sprawy, którym się 
oddawaliśmy, stają się przykrą koniecznością, 
czymś, co robimy już tylko na przymus. Fi-
zycznie towarzyszy temu poczucie utraty wi-
goru, energii życiowej, do takiego stopnia, że 
każda czynność staje się niezwykłym wysił-
kiem. Zawsze w  wypadku wątpliwości od-
nośnie tego, czy nasza autodiagnoza depresji 
jest właściwa – należy skontaktować się z le-
karzem i omówić to, co się dzieje, niż nara-
zić się na ryzyko rozwoju głębszych postaci 
tego zaburzenia. 
Bardzo dziękuję za rozmowę.
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W średniowieczu Imperium 
Osmańskie opanowało Bałkany 
i efekty wielowiekowego podpo-
rządkowania widoczne są do dziś 
w kulturze tego regionu. Kiedy 
pod koniec XIX wieku imperium 
słabło i traciło kolejne ziemie, 
Austro-Węgry podbiły Bośnię 
i Hercegowinę. Na miejscową 
ludność, w jednej trzeciej mu-
zułmańską, narzucono obowią-
zek służby wojskowej i tworzono 
kolejne jednostki odznaczające 
się pewnym lokalnym kolorytem. 
Na długo przed oficjalną aneksją 
Bośni i Hercegowiny (1908 r.) 
powstały tam cztery pułki pie-
choty i jeden batalion strzelców. 
Oficjalne nazwy tych jednostek 
zawierały element „bośniacko-
-hercegowiński”, numeracja puł-
ków była oddzielna (1–4), a ba-
talion strzelców w ogóle nie nosił 
numeru.

O ile mundury bośniackich 
żołnierzy nie różniły się specjal-
nie od mundurów reszty strzel-
ców i piechoty, o tyle widząc na-
krycia głowy Bośniaków nie dało 
się ich pomylić z innymi żołnie-
rzami. Nosili oni bowiem zarów-
no do munduru paradnego jak 
i polowego typowe dla krajów 
muzułmańskich fezy wykona-
ne z czerwonego sukna. Do fezu 
przymocowany był czarny chwost 
(frędzel) zwisający z tyłu. Choć 
przepisowym nakryciem głowy 
oficerów jednostek bośniackich 
było czako lub wysoka usztyw-
niona czapka, mogli oni także 
nosić fez, jeśli byli muzułmana-
mi. Poeta i prozaik Józef Witt-
lin pisał w „Soli ziemi”, że fez był 
kurtuazją katolickiego rządu c.k. 
monarchii wobec islamu. Po wy-
buchu I wojny światowej okaza-
ło się, że czerwone fezy nie po-
zwalały noszącym ich żołnierzom 
skutecznie uchronić się przed 
wzrokiem przeciwnikiem. Z cza-
sem więc wprowadzono fezy ko-
loru szarozielonego, takiego jak 
reszta nowego umundurowania 

o lepszych właś-
ciwościach ka-
muflażowych.

Pozostawmy 
jednak na boku 
kwestie mun-
durowe i zo-
baczmy, co 
i kiedy Boś-
niacy robili 
w okolicy Le-
żajska. Sformowany 
w Wiedniu II Korpus c.k. armii, 
który pojawił się tu w październi-
ku 1914 roku, miał w swoim skła-
dzie dwie jednostki bośniackie. 
Był to 1. Bośniacko-Hercego-
wiński Pułk Piechoty rekrutowa-
ny w Sarajewie i Bośniacko-Her-
cegowiński Batalion Strzelców. 
Obie przed wojną stacjonowa-
ły co prawda w garnizonach na 
terenie Austrii, ale ich komendy 
uzupełnień pozostawały w Sara-
jewie. Wiedeński korpus nie był 
w stanie, jak to planowano, sfor-
sować Sanu pod Dębnem, ponie-
waż napotkał silny opór Rosjan 
i nie dysponował dostateczną 
ilością środków przeprawowych. 
W drugiej połowie października 
w zasadzie jedynie zabezpieczał 
długi odcinek Sanu na terenie 
dzisiejszego powiatu leżajskie-
go. Do pierwszych dni listopa-
da 1. B-HPP zajmował stanowi-
ska vis-à-vis Rzuchowa. Batalion 
Strzelców kwaterował chwilowo 
w Giedlarowej, po czym 19 paź-
dziernika pomaszerował na po-
łudnie, do Woli Buchowskiej, 
gdzie toczył przez kolejne dni 
zacięte boje. Najważniejszym 
wydarzeniem w rejonie Leżaj-
ska w drugiej połowie paździer-
nika była rosyjska próba prze-
prawienia się przez San, ale atak 
został szybko odparty przez pułk 
Deutschmeistrów („Kurier Po-
wiatowy” 12/2020). Druga poło-
wa października 1914 była dość 
spokojnym okresem na tym od-
cinku frontu, ale nawet walki po-
zycyjne nie obywały się bez ofiar. 

Bośniacy na Leżajszczyźnie
Jednymi z najbardziej egzotycznych jednostek 
wojskowych, które w czasie I wojny świato-
wej walczyły na Leżajszczyźnie, były austro-
-węgierskie pułki rekrutowane w Bośni 
i Hercegowinie. Wyraźnie odróżniały się od 
reszty wojska składem narodowościowym, 
wyznaniem i nakryciami głowy.

Z dostępnych danych wynika, 
że jesienią 1914 roku w rejonie 
Wierzawic pochowano 12 Boś-
niaków, a na cmentarzu w Gied-
larowej kolejnych dwóch.

Drugi epizod walk z udzia-
łem Bośniaków był dużo krótszy, 
ale o wiele bardziej dynamiczny. 
Kiedy w połowie czerwca 1915 
roku po miesiącu walk pozycyj-
nych armia austro-węgierska 
wznowiła ofensywę na wschód, 
konieczne było uzupełnienie 
frontu pod Leżajskiem nowymi 
jednostkami. W ten sposób tra-
fiła tu 2. Dywizja Piechoty, któ-
ra niecałe dwa tygodnie wcześ-
niej uczestniczyła w odbiciu 
Twierdzy Przemyśl. W jej skła-
dzie był kolejny bośniacko-her-
cegowiński pułk – tym razem był 
to rekrutowany w Mostarze pułk 
noszący numer 4. Ale powiedz-
my nieco więcej o 2. Dywizji: 
nie dość, że sformowana zosta-
ła w Jarosławiu, to w jej składzie 
był wówczas m.in. jarosławski 90. 
Pułk Piechoty i 40. Pułk Piechoty 
z Rzeszowa. Oznacza to, że dy-
wizja w połowie czerwca 1915 r. 
walczyła w rejonie, z którego re-
krutowała się niemała część jej 
żołnierzy.

Rosyjski front na prawobrze-
żu Sanu „zwijano” atakami z po-
łudnia: odbito z rąk rosyjskich 
Sieniawę, a po ciężkich bojach 
14 czerwca opanowano Piskoro-
wice. Wieczorem tego dnia pod 
Rzuchowem za San przeprawi-
ły się oddziały 2. DP i dołączyły 

do walki. Następnego dnia skła-
dający się z dwóch batalionów 
4. B-HPP pod ciężkim ostrza-
łem zbliżył się o skarpy prado-
liny Sanu, na której znajdowały 
się stanowiska rosyjskie dominu-
jące nad okolicą. Bośniacy wzię-
li szturmem ważny odcinek tych 
stanowisk i utrzymali go mimo 
kontrataków. Do końca dnia 2. 
DP udało się znacznie rozsze-
rzyć przyczółek i podejść pod 
Dornbach, jak wówczas nazywał 
się Tarnawiec. 17 czerwca jaro-
sławska dywizja zajęła Kuryłów-
kę i podjęła pościg za wycofują-
cymi się oddziałami rosyjskimi. 
Obecnie niewiele wiadomo na 
temat strat Bośniaków z czerwca 
1915 roku. Na Leżajskim cmen-
tarzu pochowano wówczas co 
najmniej trzech żołnierzy 4. B-
-HPP, a czterech kolejnych na 
polach Wierzawic. Groby dwóch 
Bośniaków, zapewne zmarłych 
w 1915 roku, znajdowały się na 
cmentarzu przy leśniczówce na 
pograniczu Jelnej i Brzózy Kró-
lewskiej.

W okresie I wojny światowej 
Bośniacy dali się poznać jako 
żołnierze wytrzymali i nieustra-
szeni, a ich jednostki uważane 
są za elitarne. Ponad dwudzie-
stu żołnierzy z tej odległej kra-
iny zakończyło swoje życie na 
Leżajszczyźnie. Na kwaterze wo-
jennej w Leżajsku, która w mię-
dzywojniu stała się czymś w ro-
dzaju cmentarza zlikwidowanych 
cmentarzy wojennych, upamięt-
nia ich od niedawna niezwykły 
nagrobek w formie słupa zwień-
czonego fezem.

Sławomir Kułacz

Bośniacki nagrobek na kwaterze 
wojennej w Leżajsku fot. UM Leżajsk
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Zaostrzenie wytycznych zwią-
zanych z epidemią zatrzymało 
organizację briefingu prasowe-
go uroczyście rozpoczynającego 
działania – po ustaleniu ze stroną 
ukraińską, w zamian został stwo-
rzony spot reklamowy, który tra-
fił do mediów i jest tam cyklicz-
nie emitowany. Została również 
założona strona projektu na Fa-
cebooku, na której zamieszcza-
ne są materiały promocyjne i re-
lacje z postępów projektu.

W listopadzie odbyły się tak-
że dwa szkolenia przeprowadzo-
ne przez eksperta muzealnego 
dotyczące szkoleń kierowników 
muzeów na Ukrainie – ze wzglę-
du na pandemię szkolenia te od-
były się w formie zdalnej, ale po-
zwoliły wypracować koncepcję 
rozwoju turystyki związanej z lo-
kalnymi zasobami historycznymi 
i bogactwem kulturowym.

Ponadto ekspert historycz-
ny już w grudniu rozpoczął gro-
madzenie oraz opracowanie 
materiału do stworzenia stro-
ny internetowej, która będzie 
zawierała informacje o Laso-
wiakach i Łemkach. Przez cały 
grudzień odbywały się lekcje 
pokazowe z zakresu malarstwa 
i rzeźby zmierzające do założenia 
klubów rzemiosła tradycyjnego – 
łącznie odbyło się 10 takich spot-
kań z dziećmi i młodzieżą z tere-
nu gminy Leżajsk. W efekcie do 

GOK GMINY LEŻAJSK 
Realizację projektu „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 GOK Gminy Leżajsk rozpoczął we wrześniu od spotkania roboczego ze stroną ukraińską, 
na którym wspólnie ustalono szczegółowy harmonogram działań.

obu klubów rzemieślniczych za-
pisało się łącznie 50 uczestników 
– po 25 na każdy.

W styczniu oba kluby reali-
zowały przewidziane w projek-
cie działania – w efekcie powsta-
ło wiele pięknych prac malarskich 

i rzeźb. Będzie można je obejrzeć 
podczas Forum Kultury, które-
go organizacja jest zaplanowana 
w połowie bieżącego roku.

W ramach projektu powstała 
także imponująca wystawa zdjęć 
„O ludziach, dla ludzi…” obra-

zująca Lasowiaków i ich życie 
na przestrzeni lat. Pomimo epi-
demii projekt realizowany jest 
zgodnie z założeniami zmierza-
jąc do osiągnięcia wszystkich 
jego wskaźników.

GOK Gminy Leżajsk

na półmetku działań projektowych
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Żołnierze NiezłomniZ kart nasZej historii

Józef 
Zadzierski

Ur. 5 września 1923 r. w Ko-
stopolu na Wołyniu. Po ukoń-
czeniu 16 lat we wrześniu 1939 r. 
uciekł z domu i zaciągnął się do 
wojska. Służył w 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich w Grupie Operacyj-
nej „Polesie” generała Francisz-
ka Kleeberga. Z uwagi na młody 
wiek został zwolniony z niewo-
li i przybył do Warszawy, gdzie 
wkrótce wszedł w skład struktur 
podziemia narodowego, uzyskał 
maturę na tajnych kompletach 
i konspiracyjną podchorążów-
kę NOW w Dańkowie w powie-
cie grójeckim. Zagrożony aresz-
towaniem został skierowany 
wiosną 1943 r. do Okręgu NOW 
(Centralnego Okręgu Przemy-
słowego), gdzie do grudnia służył 
w oddziale Franciszka Przysięż-
niaka, aby następnie utworzyć 
własny oddział partyzancki pod-
legły Komendzie Okręgu NOW 

Oni walczyli dalej

(COP). Jednym z jego głównych 
zadań była ochrona ludności pol-
skiej przed napaściami ukraiń-
skimi, wyłapywanie Ukraińców 
służących w formacjach niemie-
ckich i likwidowanie konfiden-
tów. Oddział „Wołyniaka” ope-
rował głównie na Zasaniu od 
Biłgoraja po Sieniawę stając się 
przeciwwagą dla uzbrojonych 
Ukraińców. W lutym i marcu 
1944 r. współpracował w walce 
przeciw Niemcom również z so-
wieckimi oddziałami dywersyj-
nymi Piotra Wernyhory. W trak-
cie ofensywy sowieckiej w lipcu 
1944 r. wskazał ich oddziałom 
wygodny bród na Sanie w oko-
licach Rzuchowa. Rosjanie nie 
napotykając oporu zajęli Leżajsk 
24 lipca. Zadzierski po Bolesła-
wie Czyżu został komendantem 
milicji w mieście. We wrześniu 
1944 r. został aresztowany przez 
NKWD, osadzony w więzieniu 
na Zamku w Rzeszowie, wyty-
powany na wywózkę do łagru 
w ZSRR i przewieziony do obo-
zu w Bakończycach k/ Przemyśla. 
26 listopada zbiegł z transportu 
w okolicach Lwowa. W grudniu 
tego roku dotarł do Tarnawca, 
gdzie zaczął skupiać wokół sie-
bie dawnych członków swojego 
oddziału. W sensie formalnym 
podlegał ponownie „Ojcu Jano-
wi”. W odwecie za pacyfikację 
przez Ukraińców Wiązownicy 17 
kwietnia 1945 r. Zadzierski do-
wodził polskimi oddziałami w Pi-
skorowicach w nocy 18 kwietnia 
1945 r., gdzie zgromadzeni byli 
Ukraińcy przygotowani do wy-
wózki do ZSRR. Wiosną 1945 r. 
do oddziałów leśnych licznie za-
częli przybywać doskonale wypo-
sażeni w broń dezerterzy z LWP. 
Z informacji wywiadu NOW wy-

nikało, że siły NKWD z Biłgora-
ja zamierzają na nich uderzyć, 
więc postanowiono dokonać 
koncentracji polskich oddzia-
łów partyzanckich w Kuryłów-
ce, gdzie 6 maja 1945 r. doszło 
do jednej z największych bitew 
polskiego podziemia z NKWD. 
Zadzierski dowodząc najliczniej-
szym oddziałem odegrał w tym 
zwycięstwie niepoślednią rolę. 
Przez jego oddział przewinęło 
się ponad 300 osób. Mianowa-
ny do stopnia kapitana w 1945 r. 
przez komendanta NOW (COP) 
Józefa Sałabuna. Z biegiem cza-
su narastająca presja komuni-
stycznych organów ścigania spra-
wia, że w końcu 1946 r. pozostało 
wokół niego kilkunastu towarzy-
szy. 13 listopada 1946 r. w czasie 
obławy w Tarnawcu został ranny 
w prawą rękę, niestety w czasie 
wigilii w bunkrze w lesie Górki, 
próbował podnieść erkaem i nie-
zrośnięta jeszcze ręka rozstąpiła 
się, a w ranę wdała się gangrena. 
28 grudnia 1946 r. przebywając 
w przysiółku Szegdy strzałem 
z rewolwera w usta popełnił sa-
mobójstwo. Pochowany został 
potajemnie na cmentarzu w Tar-
nawcu, gdzie w 1976 r. na gro-
bie pojawił się metalowy krzyż 
z chromoniklowaną tabliczką, 
na której znajdował się wygrawe-
rowany orzeł w koronie i napis 
„Naród swemu Obrońcy”.Józef 
Zadzierski był człowiekiem nie-
zwykle odważnym, pełnym fan-
tazji. Kazimierz Mirecki komen-
dant Okręgu Rzeszów NOW 
wspominał po latach: W krót-
kim czasie „Wołyniak” wybił się 
na najdzielniejszego partyzanta. 
Posiadał cechy szaleńczej odwa-
gi. W wielu wypadkach miał coś 
z sienkiewiczowskiego Kmicica 

Dla wielu członków podziemia niepodległościowego dzia-
łających na terenie Leżajszczyzny i Zasania, II wojna 
światowa nie zakończyła się wraz z wkroczeniem Armii 

Czerwonej i usunięciem okupanta niemieckiego w lipcu 1944 r. 
Przeciwnie, stali się oni celem prześladowania przez powstają-
ce organa Urzędu Bezpieczeństwa, NKWD i ukraińskich nacjo-
nalistów spod znaku Ukraińskiej Powstańczej Armii. W obliczu 
narastającego terroru nowych władz komunistycznych i rozpa-
noszonych band rabunkowych,oddziały podziemia niepodległoś-
ciowego stanowiły realną ochronę polskiej ludności. Już wczesną 
jesienią 1944 r. nowe władze podporządkowane Sowietom roz-

poczęły proces inwigilacji i aresztowań członków Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Część z nich z pobudek patriotycznych zdecy-
dowało się podjąć nierówną walkę. Wielu przypłaciło ją śmiercią, 
brutalnym śledztwem i więzieniem. 

Do najbardziej znanych „Żołnierzy Niezłomnych” w naszym 
regionie należeli: Józef Zadzierski ps. „Wołyniak”, Franciszek 
Przysiężniak ps. „Ojciec Jan”, Ludwik Więcław ps. „Śląski” oraz 
Józef Baran Chrząszczyński ps. „Lucjan”. Wywodzili się oni 
z szeregów Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), pocho-
dzili z różnych stron Polski, ale łączyła ich wspólna miłość do oj-
czyzny.

Franciszek 
Przysiężniak

Ur. 22 listopada 1909 r. w Kru-
pem, pow. Krasnystaw. Po zda-
niu matury w Brodnicy w 1932 r. 
wstąpił do Szkoły Podchorą-
żych Piechoty we Włodzimierzu 
Wołyńskim. W czasie II świato-
wej walczył w 16 Pułku Artyle-
rii Lekkiej. Pod Tomaszowem 
Lubelskim dostał się do niewo-
li. Uciekł z kolumny jenieckiej 
w okolicach Ostrowca Święto-
krzyskiego i następnie ukrywał 
się. Po nawiązaniu kontaktów 
z podziemiem narodowym został 

– pierwszy rzucał się w wir walki 
i nawet z najbardziej niebezpiecz-
nych sytuacji wychodził zawsze 
obronną ręką. Zaraz na począt-
ku swego pobytu w oddziale party-
zanckim zyskał uznanie przełożo-
nych i sympatię kolegów (…) na 
polu walki latał podobny do pta-
ka, wszędzie go było pełno i wy-
glądało, że stawia ponad wszystko 
pogardę śmierci (…).
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skierowany do Krasnegostawu 
jako oficer organizacyjny. Aresz-
towany przez Niemców w lip-
cu 1942 r. , po tygodniu zbiegł. 
Będąc „spalonym” w swoich ro-
dzinnych stronach, został skie-
rowany w Lasy Janowskie z roz-
kazem sformowania oddziału 
partyzanckiego, którego był do-
wódcą do lipca 1944 r. W wal-
kach z Niemcami brał udział 
m.in. w rozbiciu więzienia w Uj-
ściu w 1943 r. Współpracował 
w tym czasie z sowieckimi od-
działami partyzanckimi Piotra 
Wernyhory czy Mikołaja Kuni-
ckiego. Oddział „Ojca Jana” pod 
dowództwem jego zastępcy por. 
Bolesława Usowa ps. „Konar”, 
w bitwie na Porytowym Wzgó-
rzu w nocy z 14 na 15 czerwca 
1944 r. wyprowadził z okrążenia 
– bez strat – ok. 2500 partyzan-
tów sowieckich i Armii Ludowej. 
W styczniu 1944 r. bierze pota-
jemny ślub z Janiną Oleszkiewicz 
ps. „Jaga” z Kuryłówki. Po roz-
wiązaniu oddziału w lipcu 1944 r. 
zamieszkał u teściów. Zagroże-
ni aresztowaniem przenoszą się 
do Jarosławia. 30 marca 1945 r. 
funkcjonariusz UB z Niska o na-
zwisku Machaj śmiertelnie po-

strzelił w Kuryłówce Janinę 
Oleszkiewicz-Przysiężniak, będą- 
cą w siódmym miesiącu ciąży, 
która nie wyjawiła miejsca poby-
tu swego męża, podczas przesłu-
chania w Leżajsku. Morderca zo-
stał zlikwidowany w lecie 1945 r. 
podczas rozbrajania posterun-
ku MO w Kamieniu. Począt-
kiem kwietnia 1945 r. Franciszek 
Przysiężniak w stopniu majo-
ra objął dowodzenie nad nie-
zdekonspirowanymi oddziałami 
NOW na Zasaniu m.in. „Woły-
niaka” oraz dezerterami z LWP 
i wojsk wewnętrznych i prowa-
dzi ich do bitwy pod Kuryłów-
ką 6 maja 1945 r. I lipca 1945 r. 
zapadła decyzja o rozformowa-
niu „oddziałów leśnych” Okręgu 
„San” NZW. Wyjechał na Pomo-
rze gdzie do grudnia 1945 r. do-
wodził Okręgiem XIII Pomor-
skim Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego. Aresztowany 15 
maja 1946 r. w Gdańsku i skaza-
ny wyrokiem Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie 10 
stycznia 1947 r. na 4 lata więzie-
nia. Zwolniony na mocy amne-
stii 5 marca 1947 r. Ponownie 
aresztowany 3 września 1948 r. 
i w procesie z 4 marca 1949 r. 

skazany na 15 lat więzienia. Pro-
kurator żądał dla niego najwyż-
szego wyroku kary. Podczas pro-
cesu na sali sądowej ważną rolę 
odegrała przemowa Mikołaja 
Kunickiego, z którym współpra-
cował przez jakiś czas w walkach 
przeciw Niemcom. Wyrok odby-
wał we Wronkach do zwolnienia 
24 grudnia 1954 r. Osiedlił się 
w Jarosławiu, gdzie zmarł na za-
wal serca 20 września 1975 r. De-
kretem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polski z dnia 1 września 
1989 r. majorowi Franciszkowi 
Przysiężniakowi został nadany 
honorowy stopień pułkownika 
Polskich Sił Zbrojnych. Nadanie 
to zostało dokonane z inicjatywy 
rządu na emigracji.

Do konspiracji niepodległoś-
ciowej należały w okolicy całe 
rodziny jak np. Kosiarscy z Brzy-
skiej Woli: senior rodu Józef 
i jego dzieci: Ludwik, Stefan, 
Marian. Synowie swoją działal-
ność przypłacili aresztowaniami, 
brutalnym śledztwem i pobytem 
w więzieniach. Nie można rów-
nież zapomnieć o „Dziewczy-
nach Wyklętych” bohaterkach 
książki Szymona Nowaka, takich 
jak: Władysława Jedynacka (pri-

mo voto Więcław z d. Gwóźdź) 
„Wiktoria”, Józefa Wagner (z d. 
Podubna), „Ziuta”, Irena Lidia 
Chmura (z d. Gröger) „Marta” 
czy Krystyna Winiarz (z d. Świą-
toniowska) „Krystyna”. 

Sylwetki Ludwika Więcława, 
Józefa Barana Chrząszczyńskie-
go i Henryka Dublagi ukazały się 
w nr 1 i 2/2021 Kuriera Powiato-
wego. 
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/2017/przysiezniak_zyciorys.pdf

Roman Federkiewicz 
Muzeum Ziemi Leżajskiej

Mając do czynienia z którymkolwiek z re-
portaży Ilony Wiśniewskiej trudno opędzić 
się odidée fixe, jaką jest nieodparta chęć 
dowiedzenia się po co, u licha, młoda Pol-
ka jedzie zamieszkać sobie w tak skrajnie 
nieprzyjaznym ludziom regionie. Ale próż-
no szukać w książkach Wiśniewskiej oczy-
wistych i satysfakcjonujących odpowiedzi. 
A już na pewno nie w „Hen. Na półno-
cy Norwegii”, drugim z kolei, po świetnym 
„Białe. Zimna wyspa Spitsbergen”, reporta-
żu Polki, którym rozpoczęła swoją odyseję 
spod znaku wichru, śniegu i mrozu. 

Niezdrowa ciekawość dotycząca motywa-
cji autorki do zamieszkania na północy Nor-
wegii przestaje mieć znaczenie w momen-
cie, gdy całkowicie pochłaniają czytelnika 
historie ludzi, których Wiśniewska portretu-
je. Zwłaszcza wątek dotyczący Saamów, po-
tomków pierwotnych mieszkańców Skandy-
nawii porusza w człowieku te czułe struny, 
o istnienie których nawet siebie nie podej-
rzewał. Wiśniewska świetniepunktuje grze-
chy polityki asymilacyjnej prowadzonej 
przez tzw. postępowe południe, które na 
północ kraju spoglądało z nieskrywaną po-
gardą.Naiwnym byłoby myślenie, że Nor-
wegia nie ma w swojej historii kart, których 
mogłaby się wstydzić, ale, mimo wszystko, 

rozmiar brutalności, z jaką trzebiono kul-
turę mniejszości etnicznych oraz ich tożsa-
mość narodową i tak poraża.

Autorka poruszając się po terytorium 
Finnmarku zagląda do wyludnionych osad 
i miasteczek, w których, mimo trudnych wa-
runków zarówno atmosferycznych, jak tych 
gospodarczych, wciąż można spotkać ko-
goś, kto ma do zaoferowania swoją historię. 
Odnosi się wrażenie, że na utrwaleniu tych 
właśnie historii Wiśniewskiej najbardziej za-
leżało. Można pokusić się o stwierdzenie, że 
w takim samym stopniu jak czytelnik chce 
poznać powody, dla których autorka obra-
ła sobie za drugi dom mroźną Północ, ona 
chciała poznać jej historię, a przede wszyst-
kim motywację ludzi, którzy w tę Północ 
wrośli tak głęboko, że nie chcą widzieć sie-
bie już w żadnym innym miejscu. Wraz 
z przeczytaniem ostatniego zdania w książce 
człowiek przestaje się dziwić dlaczego. Lek-
tura obowiązkowa.

P.S. A o tym, co wygnało Ilonę Wiśniew-
ską na ten mroźny koniec świata można do-
wiedzieć się się ze świetnej rozmowy z nią 
na stronie www.bezdzietnik.pl (tytuł artyku-
łu: „Białe morze, czarne kruki”).

NN

POWIATOWY REGAŁ KSIĄŻKOWY poleca
HEN. 
NA PÓŁNOCY NORWEGII
Ilona Wiśniewska

https://aordycz.blogspot.com/2015/02/janina-oleszkiewicz-przysiezniak-1922.html
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http://www.kurylowka.pl/asp/pliki/2017/przysiezniak_zyciorys.pdf
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Wzorem lat ubiegłych, w 2021 
podczas przerwy zimowej w roz-
grywkach ligowych adepci piłki 
nożnej zrzeszeni w Sparcie bra-
li udział w wielu turniejach ha-
lowych, gdzie osiągali czołowe 
miejsca oraz zdobywali nagrody 
indywidualne. W lutym na obiek-
tach Zespołu Szkół Licealnych 
w Leżajsku została zorganizowa-
na kolejna, już ósma edycja LE-
ŻAJSK CUP 2021. Tegoroczny 
cykl turniejów ze względu na wy-
mogi sanitarne musiał odbywać 
się bez udziału kibiców i przy za-
chowaniu nadzwyczajnych środ-
ków ostrożności. Mimo to nie 
brakowało emocji. Z uwagi na 
wysoki poziom rozgrywek od 
ośmiu lat turniej na ziemi leżaj-
skiej cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem klubów nie 
tylko z województwa podkarpa-
ckiego. Nadmienić trzeba, że do-
ceniana jest organizacja turnie-
ju, w związku z czym w mediach 
społecznościowych znajdują się 
liczne podziękowania i słowa 
uznania dla jego organizatorów.

13 lutego, w pierwszym dniu 
zawodów, w leżajskiej hali przy 
ZSL rywalizowały drużyny rocz-
nika 2011. Młodzi piłkarze wal-
czyli o puchary ufundowane 

przez Starostę Leżajskiego Mar-
ka Śliża. Turniej rozgrywany był 
systemem każdy z każdym, co da-
wało do rozegrania 21 meczów, 
które ustaliły końcowy wynik: 
miejsce 1: JSRR JAROSŁAW, 
miejsce 2:  STAL II RZESZÓW, 
miejsce 3:  UKS SMS 
  STAL MIELEC II, 
miejsce 4: SPARTA LEŻAJSK, 
miejsce 5: UKS SMS STAL MIELEC I, 
miejsce 6:  AP KLON KAWĘCZYN, 
miejsce 7:  AP MŁODE NADZIEJE 
  NOWA SARZYNA. 
Nagrody indywidualne otrzy-
mali: Kamil Piątkowski – król 
strzelców (JSRR Jarosław) Pa-
tryk Słowik – najlepszy zawod-
nik (UKS SMS Mielec II), Pa-
tryk Smuga – najlepszy bramkarz 
(Stal II Rzeszów).

Nagrody wręczyli również 
sponsorzy turnieju: Tadeusz 
Rauza nagrodził najlepszego 
zawodnika gospodarzy w oso-
bie Szymona Stawarza (Spar-
ta Leżajsk), zaś Andrzej Maru-
szak nagrodził Karola Galucha 
(JSRR Jarosław).

Podczas turnieju sędziowa-
li: Andrzej Maruszak, Janusz 
Kuszpa, Tadeusz Rauza, Paweł 
Niemczyk, a obsługę medyczną 
świadczył Konrad Baj.

VIII LEŻAJSK CUP 2021
Mimo trudnej sytuacji w kraju i licznych ograniczeń z po-
wodu pandemii COVID-19, dzięki zaangażowaniu Za-
rządu Klubu „Sparta Leżajsk” udało się zorganizować 
kolejną edycję Leżajsk CUP 2021.

W drugi dzień zawodów, 14 
lutego, rywalizowały drużyny 
rocznika 2013 i młodsi. Młodzi 
piłkarze walczyli o puchary ufun-
dowane przez dyrektora Zespo-
łu Szkół Licealnych Zbigniewa 
Trębacza. Turniej rozgrywany 
był systemem każdy z każdym, 
co dawało do rozegrania 15 me-
czów, których wyniki są następu-
jące: 
miejsce1:  FOOTBALL ACADEMY 
 NISKO, 
miejsce 2:  SIARKA TARNOBRZEG, 
miejsce 3:  SPARTA LEŻAJSK I, 
miejsce 4:  AKADEMIA PIŁKARKA 
 MŁODE NADZIEJE 
 NOWA SARZYNA, 
miejsce 5:  SPARTA LEŻAJSK II, 
miejsce 6:  BŁĘKIT ŻOŁYNIA.

Nagrody indywidualne wrę-
czono Janowi Bednarzowi (FA 
Nisko), który został królem 
strzelców, Piotrowi Chabzdzie 
(Siarka Tarnobrzeg) jako najlep-
szemu zawodnikowi oraz Kacpro-
wi Wierzbińskiemu dla najlepsze-
go bramkarza (Sparta Leżajsk).

Puchary i nagrody pod nie-
obecność dyrektora ZSL Leżajsk 
wręczał wicedyrektor Walde-
mar Tłuczek oraz zaproszeni go-
ście: Jan Domarski i Henryk Ro-
żek, działacze Podkarpackiego 
Związku Piłki Nożnej. Jan Do-
marski był w 1973 r., strzelcem 
bramki w meczu Anglia-Polska 
na stadionie Wembley w Lon-
dynie. Bramka ta przesądziła 
o awansie reprezentacji Polski 
do mistrzostw świata w Niem-
czech. Henryk Rożek to zna-
ny leżajskim kibicom były tre-
ner i zawodnik Pogoni Leżajsk. 
Nie wypada pominąć sędziów 
i ratownika medycznego, któ-
rych obecność przyczyniła się do 
bezpiecznego rozegrania zawo-
dów, czyli odpowiednio: Andrze-
ja Maruszaka, Janusza Kuszpę, 
Krzysztofa Cicha, Janusza Heli-
niaka oraz Konrada Baja.

Trzeci dzień zawodów – 
20.02.2021 r. (sobota) na leżaj-
skiej hali przy Zespole Szkół Li-
cealnych rywalizowały drużyny 
rocznika 2010. Młodzi piłkarze 
walczyli o nagrody i puchar ufun-
dowane przez Dyrektora leżaj-
skiego MOSiR-u Pana Wojcie-
cha Surmę, turniej rozgrywany 
był w dwóch grupach. Poszcze-
gólne mecze ustaliły końcową 
kolejność: 
miejsce 1:  SPARTA LEŻAJSK 
 (NIEBIESKA) 
miejsce 2:  SPARTA LEŻAJSK 
 (CZERWONA) 
miejsce 3:  ORLIK PRZEMYŚL, 
miejsce 4:  START BRZÓZA 
 STADNICKA, 
miejsce 5:  GRYF GMINA ZAMOŚĆ 
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miejsce 6:  BŁĘKIT ŻOŁYNIA, 
miejsce 7:  PERFECT PRZEWORSK, 
miejsce 8:  AKADEMIA PIŁKARSKA 
 MŁODE NADZIEJE 
 NOWA SARZYNA

Zawodnicy Sparty pod wodzą 
trenera Dariusza Szmuca wyka-
zali się wyjątkową „niegościn-
nością” zajmując dwa pierwsze 
miejsca.

Nagrody indywidualne wręczo-
no: Lenie Januszyńskiej (Start 
Brzóza Stadnicka) jako królowej 
strzelców, Piotrowi Niemczykowi 
(Sparta Leżajsk) jako najlepsze-
mu zawodnikowi, Jakubowi Bar-
dzińskiemu (Orlik Przemyśl) jako 
najlepszemubramkarzowi.

Meczom sędziowali: Paweł 
Niemczyk, Janusz Maczuga, Ja-
kub Jagiełło, Andrzej Maru-
szak, zaś obsługę medyczną peł-
nił Konrad Baj. 

Podczas czwartego dnia za-
wodów, czyli 21 lutego, na leżaj-
skiej hali przy ZSL rywalizowały 
drużyny rocznika 2010. Mło-
dzi piłkarze walczyli o nagrody 
i puchar ufundowane przez Bur-

mistrza Leżajska Ireneusza Ste-
fańskiego.

Turniej rozgrywany był syste-
mem każdy z każdym, co przy 
sześciu zespołach, które zamel-
dowały się na turnieju dawało do 
rozegrania 15 meczów, w wyniku 
których: 
miejsce 1: JSRR JAROSŁAW, 
miejsce 2:  FOOTBALL  
 ACADEMY NISKO, 
miejsce 3: BŁĘKITOWI ŻOŁYNIA, 
miejsce 4: SPARCIE LEŻAJSK, 
miejsce 5: AKADEMII PIŁKAR
 SKIEJ MŁODE NADZIEJE 
 NOWA SARZYNA 
miejsce 6: PERFECTOWI 
 PRZEWORSK.

Królem strzelców został Jakub 
Kosior (Błękit Żołynia), najlep-
szym zawodnikiem Tymon Klim-
czak (Football Academy Nisko), 
a najlepszym bramkarzem: Ma-
teusz Foryś (JSRR Jarosław)

Funkcję sędziów sprawowali: 
Janusz Kuszpa, Krzysztof Cich, 
Andrzej Maruszak i Janusz Heli-
niak, a obsługę medyczną pełnił 
niezmiennie Konrad Baj.

Zarząd Klubu Piłkarskiego 
SPARTA LEŻAJSK składa ser-
deczne podziękowania wszystkim 
osobom zaangażowanym w or-
ganizację tegorocznego turnie-
ju m.in. Staroście Leżajskiemu 
Markowi Śliżowi, Burmistrzo-
wi Leżajska Ireneuszowi Stefań-
skiemu, Dyrektorowi MOSiR 
w Leżajsku Wojciechowi Sur-
mie, Dyrektorowi ZSL w Leżaj-
sku Zbigniewowi Trębacz oraz 
sędziom i opiece medycznej.

W piłkarskim kalendarzu czas 
biegnie nieubłaganie i po zakoń-
czonym cyklu turniejów w ra-
mach VIII Leżajsk CUP 2021 
oraz udziale zawodników w wie-
lu innych prestiżowych turnie-
jach rozpoczęły się przygoto-
wania do rozgrywek wiosennej 
rundy sezonu 2020/2021. Zarząd 
klubu ma nadzieję, że wszyst-
ko ruszy zgodnie z termina-
rzem, czyli początkiem kwietnia 
2021. Runda wiosenna zapowia-
da obfite rozgrywki, gdyż zawod-
nicy Sparty Leżajsk w katego-
riach: Junior Starszy, Trampkarz 
Młodszy, Młodzik Starszy, 2 dru-
żyny Młodzik Młodszy, Orlik 
Starszy, Orlik Młodszy mają do 
rozegrania jako gospodarze 32 
mecze oraz 3 turnieje orlikowe 
natomiast na wyjeździe czeka 
ich do rozegrania 34 mecze oraz 
7 turniejów orlikowych. Wszyst-
kich młodych zawodników rocz-
ników od 2002 do 2015 chcących 
brać czynny udział w życiu Spar-
ty zarząd klubu zaprasza na stro-
nę www.sparta.lezajsk.pl, gdzie 
można dowiedzieć się więcej.

Sparta Leżajsk 
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Makau
cz. 2

Kiedy usłyszymy słowo hazard, 
przed naszymi oczami rysuje się 
tylko jeden obraz: Las Vegas. 
A jednak od kilku lat to nie Las 
Vegas jest niepisaną stolica ha-
zardu a… Makau – obecnie Spe-
cjalny Region Administracyjny 
Chińskiej Republiki Ludowej. 

Podróżując po Azji Wschod-
niej nie mogliśmy pominąć Ma-
kau. 

Od kilku godzin przeciskamy 
się przez labirynt uliczek starego 
miasta. Mijamy dziesiątki sklepi-
ków, obwieszonych krzykliwymi 
szyldami, neonami i bezwładnie 
zwisającymi przewodami elek-
trycznymi. Niestety, dzisiaj por-
tugalską przeszłość, skutecznie 
maskuje współczesna chińska by-
lejakość. 

Zachęceni unoszącymi się 
w powietrzu zapachami zatrzy-
mujemy się przy jednym ze sto-
isk. Z ciekawością spoglądamy 
na ręce sprzedawcy, który od-
cina nożycami kawałki mięsne-
go „placka” zachęcając nas do 
spróbowania. To Bakkwa albo 
pork jerky i beef jerky, czyli suszo-
na wołowina. Choć Makau wcale 
nie jest miejscem, skąd wywodzi 
się ta zakąska, to sprzedawana 
jest dosłownie na każdym rogu. 
Zanim dokonamy zakupu, warto 
jednak spróbować i ocenić, czy 
dany smak będzie odpowiadał 
naszemu podniebieniu. Bo może 
nas zaskoczyć. Z chilli, z pie-
przem, z sosem sojowym, solą, 
curry czy wędzone jeszcze prze-
łkniemy – ale na słodko?! Cieka-

wość jednak zwycięża. I po degu-
stacji na kilku stoiskach, szybko 
zapominamy o głodzie.

A teraz chyba najpopularniej-
szy zabytek miasta. Katedra św. 
Pawła, a raczej to, co z niej zosta-
ło. Dziś jest tylko samotną fasa-

dą, co nadaje jej malowniczego, 
ale też nieco upiornego wyglą-
du. Katedrę zbudowali w XVII 
wieku jezuici wraz z japońskimi 
chrześcijanami, którzy schroni-
li się w Makau przed prześlado-
waniami. Była wówczas jednym 

z największych kościołów kato-
lickich w Azji. Niestety, wraz ze 
spadkiem znaczenia Makau bu-
dynek powoli popadał w ruinę. 
Dzieła zniszczenia dokonał po-
żar, który wybuchł podczas tajfu-
nu w 1835 roku. Ocalona fasada, 
nigdy nieodbudowanego kościo-
ła dziś jest jednym z turystycz-
nych symboli Makau, a nade 
wszystko doskonałym tłem do 
pamiątkowego selfie. 

Idąc w stronę wzgórza, nie-
spodziewanie wkraczamy w baj-
kowy las. Niestety, zauroczenie 
nie trwa długo. Miasto szyb-
ko przypomina o sobie. Idziemy 
coraz wyżej, by w końcu stanąć 
przed omszałym murem Forta-
leza do Monte. Fort został zbu-
dowany w XVII wieku na wzgó-
rzu, w celu obrony posiadłości 
jezuitów podczas portugalskie-
go panowania. Fort aż do 1965 
był głównym obiektem obron-
nym regionu. Wtedy to, koszary 
zostały zamienione na obserwa-
torium pogodowe, a sam fort ot-
warty dla publiczności. Dwa lata 
później obserwatorium przenie-
siono na wyspę Taipa, a budynki 
wykorzystano na Muzeum Ma-
kau. 

Turyści przychodzą tutaj jed-
nak nie dla historii, ale wido-
ków. To właśnie w miejscu, 
gdzie wyeksponowano zabytko-
we armaty, nieustannie trzaska-
ją migawki aparatów, bo trudno 
wyobrazić sobie bardziej charak-
terystyczne miejsce miasta. 

Chwilę wytchnienia znajduje-
my na Placu Tap Seac. To głów-
ny plac publiczny Sao Lázaro 

Labirynt uliczek starego miasta Pozostałość Katedry św. Pawła

Ogród Lou Lim leoc Widok z fortu
Miejscowy przysmak. Bakkwa albo pork jerky 
i beef jerky

https://pl.wikipedia.org/wiki/1965
https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_L%C3%A1zaro
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– najmniejszej dzielnicy, a zara-
zem parafii w Makau. 

Przecznicę dalej trafiamy na 
ogród Lou Lim Ieoc. To najbar-
dziej chiński ze wszystkich ogro-
dów Makau. Został założony 
przez bogatego XIX-wieczne-
go chińskiego kupca Lou Kau. 
W obrębie wysokiego muru 
stworzono krajobraz z wąskimi 
ścieżkami wijącymi się przez gaje 
bambusów i kwitnących krzewów 
oraz betonowe „góry” wpadają-
ce do dużego stawu wypełnio-
nego złotymi karpiami i kwiata-
mi lotosu. Obok, most wijący się 
zygzakiem tak, aby był przeszko-
dą dla złych duchów, które wg le-
gendy mogą poruszać się tylko 
w linii prostej. 

I tak nastała noc. Zrobiło się 
przyjemnie ciepło, a na ulicę wy-
szli chyba wszyscy mieszkańcy 
miasta. Makau o gęstości zalud-
nienia wynoszącej ponad 18 tys. 
osób na km2 należy do najbar-
dziej zaludnionych miast świa-
ta. 95% populacji Makau sta-
nowią Chińczycy; marne 2% to 
ludność pochodzenia portugal-
skiego. Przyrost naturalny Ma-
kau jest jednym z najniższych na 
świecie za to miasto znajduje się 
w czołówce pod względem dłu-
gości życia, ze średnim wiekiem 
ponad 84 lat. 

Jak Makau to oczywiście ha-
zard. O tej porze trudno wybrać 
się gdzie indziej, jak nie w kie-
runku błyszczących fasad, miga-
jących neonów, świecących tele-
bimów i nachalnych reklam. 

Ciekawostką jest fakt, że do 
1962 roku branża hazardowa 
w Makau obsługiwana była tyl-
ko i wyłącznie przez należącą 
do Stanleya Ho spółkę Socieda-
de de Turismo e Diversoes de 
Macau, która uzyskała od rządu 
monopol na prowadzenie kasyn. 
Monopol zakończył się w 2002 
roku. Od tego momentu do Ma-
kau zaczęli ściągać zagranicz-
ni operatorzy kasyn. Rząd Ma-
kau zagwarantował koncesje na 
prowadzenie działalności hazar-
dowej sześciu spółkom, a wśród 
nich potentatom z Las Vegas 
i Australii.

Symbolem Makau jest Casyno 
Grand Lisboa. Wszystko zaczę-
ło się pod koniec lat 60. w małym 
trzykondygnacyjnym budynku. 
W 2006 roku rozbudowano kasy-
no, aby konkurować z nowo ot-
wartym Wynn Macau, znajdują-
cym się tuż obok.

Położony w samym sercu cen-
tralnej dzielnicy biznesowej, 

Grand Lisboa to najwyższy bu-
dynek w Makau. Czterdziesto-
piętrowa wieża hotelu została 
zaprojektowana tak, aby przypo-
minać kształt kwitnącego loto-
su, a podium, na którym znajdu-
ją się kasyna i punkty usługowe, 
przypomina ozdobne jajko Fa-
bergé umieszczone w kępie me-
talowych liści. Ten niesamowity 
architektonicznie i geometrycz-
nie projekt obejmuje kopułę 
pokrytą 24 karatowym złotem. 
Dzięki programowalnym opra-
wom LED, zakrzywiona po-
wierzchnia podium kasyna służy 
jako duży ekran wideo. 

Trzeba przyznać, że efekt, 
choć nieco kiczowaty jest nad 
wyraz sugestywny. My również 
jak ćmy – wabione feerią świa-
teł – przyszliśmy właśnie tutaj, by 
zobaczyć ten niezwykły budynek 
i spróbować szczęścia w kasynie. 

Niestety, filmowanie i fotogra-
fowanie w kasynie jest zabronio-
ne. Zresztą nasz pobyt tam nie 
trwał długo. Skromny budżet, 
jaki przeznaczyliśmy na początek 
wielkiej fortuny, w wysokości 20 
dolarów, stopniał równie szybko 
jak nasz pobyt w kasynie.

Mijając ekskluzywne sklepy, 
głównie z wyrobami jubilerskimi, 
wracamy do historycznego cen-
trum miasta. 

Ponownie jesteśmy na Senado 
Square. Jakże odmiennie w noc-
nej porze wygląda ten uroczy 
plac. 

Dobiega końca kolejny dzień 
naszej podróży. Powoli wracamy 
do hotelu.

Wcześnie rano ruszamy w stro-
nę lotniska. Mijamy wieżę tele-
wizyjną i wjeżdżamy na most Sai 
Van. Most ma ciekawą dwupo-
kładową konstrukcje. Pod nami 
są osłonięte rezerwowe pasy ru-
chu, które mogą być dostępne 
w przypadku silnych tajfunów, 
gdy pozostałe dwa mosty są za-
mknięte. Mijamy Galaxy Ma-
cau – hotel składający się z sześ-
ciu wieżowców. Venetian Macao 
– luksusowy hotel i kasyno wzo-
rowany na siostrzanym obiek-
cie The Venetian Las Vegas. To 
drugie co do wielkości kasyno na 
świecie. Kolejne hotele-kasyna 
to: Crown Hotel i City of Dreams 
Macau.

Kiedy planowaliśmy tę podróż, 
Makau brzmiało bardzo egzo-
tycznie. Odległe, nieznane, gdzieś 
w głowie kasyna i dominacja por-
tugalska, o której gdzieś,... coś,… 
na lekcji historii. To nie było tak, 
że marzyło nam się Makau, ale 
będąc w Hongkongu uznaliśmy, 
że jesteśmy tak blisko, że głupio 
nie zajrzeć, nie poznać, nie wy-
brać się chociaż na chwilę!

Czy niespełna dwa dni wystar-
czyło, aby poznać to miasto? Za-
pewne nie, ale wystarczyło, by 
choć trochę poczuć charakter 
chińskiej enklawy, rządzącej się 
kapitalistycznymi prawami, zbu-
dowanej na fundamentach por-

tugalskiej kolonii. Zobaczyliśmy 
morze przerażającego kiczu ka-
syn i przylepionych do nich hote-
li. Jest tu wieża Eiffla, Zakazane 
Miasto, mini Wenecja i parę in-
nych cudów. Kto był w Las Ve-
gas, wie, o co chodzi, kto nie był, 
niech wyobrazi sobie chaotycz-
ną konkurencję bogatych inwe-
storów, którym przyświeca jeden 
cel: „Mój hotel i moje kasyno bę-
dzie naj”. Powstają więc wybitne 
i skrajnie paskudne budowle.

Legenda głosi, że swoją nazwę 
miasto zawdzięcza kłopotom 
z porozumieniem się pierwszych 
portugalskich żeglarzy. Wylądo-
wali oni na brzegu, niedaleko 
świątyni A-Ma wybudowanej ku 
czci bogini Mazu, patronki ryba-
ków i żeglarzy. Zapytali tubylców 
o nazwę tego miejsca, usłysze-
li odpowiedź A-Ma-gao. Dzisiaj 
wydaje się, że wszyscy doskona-
le sie rozumieją i wiedzą, o co tu-
taj chodzi. A chodzi o pieniądze. 
Makau to idealny przykład mia-
sta zbudowanego dla zysku. I nic 
w tej kwestii przez wieki się nie 
zmieniło.

Ten portugalsko-azjatycki 
miks ma jednak w sobie coś nie-
typowego, odmiennego, magicz-
nego i zapadającego na długo 
w pamięć. My również zapamię-
tamy to oryginalne miejsce, ale 
czy zapragniemy przyjechać tu 
jeszcze raz?

Tekst, zdjęca - Ireneusz Wolek
Niezwykly Swiat Makau  – You Tube

Casyno Lisboa

Bujna roślinność parku Venetian Macao

Zabudowa Makau

https://en.wikipedia.org/wiki/Macau
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oczekiwana_dalsza_d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87_trwania_%C5%BCycia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oczekiwana_dalsza_d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87_trwania_%C5%BCycia
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanley_Ho&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_de_Turismo_e_Divers%C3%B5es_de_Macau&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_de_Turismo_e_Divers%C3%B5es_de_Macau&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_de_Turismo_e_Divers%C3%B5es_de_Macau&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wynn_Macau
https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://en.wikipedia.org/wiki/Casino
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Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że 
w związku z wejściem w życie antykryzysowej tarczy 
branżowej wydłużono do 30 czerwca 2021 r. termin 
udzielania pomocy w ramach niżej wymienionych in-
strumentów: 

•	 Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy 
dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd);

•	 Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy 
dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda);

•	 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych (art. 15zzc);

•	 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od nich składek na 
ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębior-
ców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 
15zzb);

•	 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od nich składek na 
ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarzą-
dowych (art. 15zze);

•	 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz składek na ubezpieczenia spo-
łeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej 
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Państwa do innych kościołów i związ-
ków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organiza-
cyjnej (art. 15zze2).

O wsparcie może się ubiegać przedsiębiorca lub orga-
nizacja, która nie korzystała wcześniej z w/w wspar-
cia lub wnioskowała o wsparcie na okres krótszy 

niż 3 miesiące. Jeżeli przedsiębiorca lub organizacja 
otrzymała w 2020 r. dofinansowanie na 1 miesiąc 
może ubiegać się o dofinansowanie na kolejne 2 mie-
siące.

Wnioski można składać od 1 stycznia 2021 
do 10 czerwca 2021 r.

Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się 
z aktualnymi dokumentami dotyczącymi wsparcia, 
o które przedsiębiorca/organizacja zamierza się 
ubiegać. 

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych form 
pomocy, w tym obowiązujące instrukcje i zasady oraz 
wszystkie wnioski wraz z załącznikami, znaleźć moż-
na na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrud-
nienia: 

https://lezajsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-
-przedsiebiorcow/tarcza

(Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwal-
czaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz 
wywołanych nimi  sytuacji  kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 2255)

Źródło finansowania

Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-
2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

Sporzadziła: Elżbieta Buszta

Kontynuacja wsparcia  
dla przedsiębiorców i pracodawców  

realizowanego w ramach  
tzw. Tarczy Antykryzysowej
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Kto może ubiegać się o bon na zasiedlenie 
lub staż w ramach projektu?

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i męż-
czyźni w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełno-
sprawnościami (tj. osoby, które mają ukończone 18 
lat, do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku 
życia), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Leżajsku jako bezrobotne, spośród których co 
najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą 
w kształceniu* i szkoleniu** (tzw. młodzież NEET 
zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyj-
nym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
* Osoby, które nie uczestniczą w kształceniu, tj. nie 
uczestniczą  w  kształceniu  formalnym  w  trybie  sta-
cjonarnym  rozumianym  jako  kształcenie w  formach 
szkolnych w trybie dziennym,
** Osoby, które nie szkolą się, tj.  nie  uczestniczą 
w  pozaszkolnych  zajęciach  mających  na  celu  uzy-
skanie,  uzupełnienie  lub  doskonalenie  umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych 
do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych 
ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni 
przed przystąpieniem do projektu PO WER).
Co najmniej 20% uczestników projektu stanowią 
osoby znajdujące się w szczególnie trudniej sytuacji 
na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami, 
osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich 
kwalifikacjach.
Wsparcie dla osób przystępujących do projektu bę-
dzie udzielane w ciągu 4 miesięcy od dnia przystą-
pienia do projektu.
Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wspar-
cia byłym uczestnikom projektów z zakresu włącze-
nia społecznego realizowanych w ramach celu tema-
tycznego 9 – Promowanie włączenia społecznego, 
walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w Re-
gionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 spełniającym po-
wyższe warunki oraz współpracuje w tym zakresie 
z działającymi na obszarze realizacji projektu insty-
tucjami pomocy i integracji społecznej.

Do kiedy można składać wnioski na 
bon na zasiedlenie lub staż?

Nabór wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania 
środków przeznaczonych na ten cel.

Uwaga!!!
Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z warunka-
mi i zasadami przyznawania przez PUP w Leżajsku 
bonu na zasiedlenie lub organizacji stażu.
Wniosek i regulamin jest dostępny do pobrania na 
stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy 
w Leżajsku pod adresem: http://lezajsk.praca.gov.pl 
w zakładce „Dla Bezrobotnych i poszukujących pra-
cy” – „Dokumenty do pobrania” – w menu „Bon na 
zasiedlenie” lub „Nabór wniosków na staż dla osób 
do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
leżajskim (V)”.

Gdzie należy złożyć wniosek?
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56 
 – przygotowane dokumenty należy złożyć w koper-
cie do oznaczonej skrzynki podawczej ustawionej 
przy wejściu do budynku.

Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
Bon na zasiedlenie: pok. 26, tel. 17 242 73 73 wew. 39
Staże: pok. 21, tel. 17 242 73 73 wew. 42

Zapraszamy do udziału!!!

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie  
lub zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że prowadzi bezterminowy nabór wniosków o przyznanie bo-
nów na zasiedlenie lub zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu pn.„Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)” – Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

http://lezajsk.praca.gov.pl
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Na stronie gov.pl/mapapunktowszczepien pojawiła się mapa punktów szczepień na terenie całego kraju. Poniżej 
udostępniamy listę lokalizacji punktów szczepień na terenie powiatu leżajskiego.

MIASTO  
LEŻAJSK

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku l ul. Leśna 22 l tel. 17 240 05 25

2. Zenon Zawilski, Wiesław Witek, Danuta Gramatyka – Spółka Partnerska Lekarzy l ul. Plac Mariacki 9 l tel. 17 240 27 05

3. Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej „Medyk” M. Hoffman, B. Iwanicka-Brudniak, M. Paluch, E. Sas-Gontarz Sp. j.  
l ul. Kołłątaja 2 l tel. 17 242 00 36

4. Lekarz Rodzinny Mariusz i Mateusz Kocój Sp. c. l ul. Kołłątaja 2 l tel. 17 242 11 79

5. Stacja dializ z przychodnią lekarzy specjalistów l ul. Przytorze 8b l tel. 17 853 66 69

6. Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej MEDICA E. Wojtera, L. Słyszyńska Sp. p. l ul. M. Curie-Skłodowskiej 1,  
l tel. 17 242 18 88

MIASTO I GMINA 
NOWA SARZYNA

7. Gabinet szczepień l ul. Azalii Pontyjskiej 1A l tel. 509 907 373

8. Przychodnia nr 1 w Nowej Sarzynie l ul. Konopnickiej 4 l tel. 17 241 36 20

GMINA LEŻAJSK 9. Z. Zakrzewski, W. Tryka Sp. c. l Giedlarowa 287 l tel. 17 242 51 25

GMINA 
GRODZISKO 

DOLNE

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej G. Lefek-Dąbek l Wólka Grodziska 119a l tel. 17 243 60 59

11. Ośrodek Zdrowia w Grodzisku Dolnym l Grodzisko Dolne 125 l tel. 17 243 60 05

GMINA  
KURYŁÓWKA

12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne P. Mazur-Chromiak l Kuryłówka 529 l tel. 17 243 80 12

13. Punkt Lekarski w Brzyskiej Woli l Brzyska Wola 74 l tel. 17 242 91 39

PUNKTY SZCZEPIEŃ NA TERENIE POWIATU LEŻAJSKIEGO

BLOK REKLAMOWY

SKLEP ROWEROWY
ŻOŁYNIA 
ul. Białobrzeska 1

NAJWIĘKSZY SKLEP
SPORTOWO-ROWEROWY
Leżajsk ul. Mickiewicza 74,  I piętro
(obok dworca nad Rossmannem)

OG
ŁO
SZ
EN
IE
 P
ŁA
TN
E

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
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czynne pon.-pt. 8.30-16.30
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