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DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na przygotowaniu 
i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych  

w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 
Kwota dofinansowania: 83 186 zł 
Kwota wkładu własnego: 27 302 zł 
Całkowita wartość zadania: 110 488 zł

Powiat Leżajski po raz drugi w tym roku  
otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. 

 „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022
ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki, które jest częścią 

POLSKIEGO ŁADU.
Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na 

dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi 
wskazanymi przez Ministra przyjętymi do dofinansowania w ramach w/w przedsięwzięcia.

Na podstawie zawartego porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/1536 o udzielenie wsparcia fi-
nansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Po-
znaj Polskę” Powiat Leżajski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 
83 186 zł.

Spośród złożonych przez dyrektorów szkół wniosków o udzielenie wsparcia finansowego 
w roku 2022 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” siedem otrzy-
mało dofinansowanie na organizację wycieczek szkolnych w wysokości do 80% kosztów każ-
dej wycieczki (20% to wkład własny finansowy uczestników danej wycieczki). Są to wycieczki 
dwudniowe i trzydniowe. 

Wykaz szkół, którym zostały przyznane środki finansowe z MEiN na dofinansowanie wycieczek szkolnych

EZ

https://www.gov.pl/web/polski-lad


LVII SESja
Rady 
Powiatu 
Leżajskiego

– udzielenia przez Powiat Leżajski pomocy finansowej Gmi-
nie Leżajsk ze środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych;

– udzielenia przez Powiat Leżajski pomocy finansowej Gmi-
nie Nowa Sarzyna ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

– uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/81/2019 Rady Po-
wiatu Leżajskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 
3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski;

– zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2022;

– zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczające-
go poza rok budżetowy 2022 na realizację zadania inwe-
stycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi w związku z rozbiór-
ką istniejącego mostu i budową nowego (JNI 1008079) 
w ciągu drogi powiatowej Nr 1266R Biedaczów – Gro-
dzisko Górne w km 0+074 – opracowanie dokumentacji 
projektowej”;

– zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Leżajskiego;

– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.;

– ustalenia zasad naliczania diet przysługujących radnym.

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem starosty 
z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

.

28 września w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła 
się LVII sesja rady. Podczas posiedzenia radni podjęli uchwa-
ły w sprawie:
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W ćwiczeniu, które odbyło się 28 września, 
udział wzięły Miasto i Gmina Nowa Sarzy-
na oraz Gmina Leżajsk, zaś współdziałający-
mi byli: Komendant Powiatowy Policji w Le-
żajsku, Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Leżajsku oraz Szpitalny Od-
dział Ratunkowy w Leżajsku.

W tegorocznych ćwiczeniach szczególną 
uwagę zwrócono na sprawdzenie funkcjono-
wania łączności oraz na doskonalenie proce-
dur działania administracji publicznej po wy-
stąpieniu ataku cybernetycznego. Podczas 
ćwiczeń, zarówno w Starostwie Powiatowym 
w Leżajsku, jak i urzędach gmin został urucho-
miony stały dyżur.

W czasie ćwiczenia realizowane były pro-
cedury wynikające z planów operacyjnych 
ćwiczących. Praktycznie została uruchomio-
na Akcja Kurierska w gminie Leżajsk oraz Mie-
ście i Gminie Nowa Sarzyna jak również stałe 
dyżury w ww. jednostkach.

W ćwiczeniu uczestniczyli również: dyrektor 
PUP w Leżajsku Monika Smoleń, dyrektor ZDP 
Marcin Czubat, przedstawiciele PPP i SP ZOZ 
w Leżajsku, dyrektor PCPR w Leżajsku Mariusz 
Konior, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Leżaj-
sku Andrzej Wilk, Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego Arkadiusz Ból, zastępca dy-
rektora Powiatowej Inspekcji Sanitarnej Janusz 
Nowak oraz pracownicy Starostwa Powiato-
wego w Leżajsku, którzy zaprezentowali za-
dania operacyjne zgodnie z Kartami Realizacji 
Zadań Operacyjnych, będących załącznikami 
do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Po-
wiatu Leżajskiego w warunkach zewnętrz-

Atak cybernetyczny, wyciek amoniaku, napaść na kuriera Akcji Kurierskiej, czyli

Powiatowe Ćwiczenie Obronne „OPAL 2022”

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podkarpackiego, jako dodatek do szkolenia obronnego, w tym roku w powiecie leżajskim odbyło się Powiatowe 
Ćwiczenie Obronne pod kryptonimem „OPAL 2022”. Jego głównym celem było doskonalenie współdziałania organów administracji publicznej, 
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz podmiotów leczniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

nego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny.

Ćwiczenia przeprowadzono przy założeniu 
wprowadzenia dezinformacji, w wyniku któ-
rego poprzez nieautoryzowany dostęp do 
strony www została zmieniona treść z nume-
rem konta bankowego oraz nastąpił atak typu 
DDoS (Distributed Denial of Service) skiero-
wany przeciwko serwerowi www Starostwa 

Powiatowego w Leżajsku, na którym utrzy-
mywana jest strona starostwa, uniemożliwia-
jąc skorzystania z GEOPORTALU.

Scenariusz ćwiczenia zakładał również, 
że budynek HORTINO Zakład Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego w Leżajsku Sp. z o.o., 
który jest Zakładem Zwiększonego Ryzyka 
został zaatakowany przez terrorystów i do-
szło do rozszczelnienia instalacji chłodniczej 
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z amoniakiem. Strażacy z Komendy Powia-
towej PSP w Leżajsku musieli zająć się ewa-
kuacją osób i odcięciem instalacji z wydoby-
wającym się amoniakiem, rolą policjantów KP 
Policji w Leżajsku było obezwładnienie i za-
trzymanie napastników, natomiast ratownicy 
pogotowia mieli za zadanie przejąć poszko-
dowanych pacjentów. Drugi incydent doty-
czył dostarczenia Kart Powołania, przez ku-

riera Starostwa Powiatowego w Leżajsku do 
Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, pod-
czas którego doszło do napaści i zniszczenia 
kart.

Kierownik Ćwiczenia Starosta Leżajski Marek 
Śliż dziękując uczestnikom ćwiczenia za wło-
żony wysiłek, pozytywnie ocenił realizację po-
wierzonych zadań obronnych.

ZK
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Boisko przy ZST od dawna wymagało od-
świeżenia i dostosowania do współczesnych 
standardów zwłaszcza w kwestii nawierzchni. 
Plany udało się urzeczywistnić dzięki dofinan-
sowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach programu Sporto-
wa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infra-
struktury Sportowej w kwocie 331 297,85 zł, 
przy zapewnieniu przez Powiat Leżajski wkła-
du własnego w wysokości 331 297,86 zł.

W efekcie powstały dwa boiska wielofunk-
cyjne z nawierzchnią sportową syntetycz-
ną, nowym ogrodzeniem i bramą wokół 
nich i dwoma furtami. Ponadto zamontowa-

no piłkochwyty, wykonano ciągi komunika-
cyjne z kostki brukowej, wyposażono boiska 
w bramki do piłki ręcznej, kosze do koszyków-
ki, zestawy do siatkówki oraz tenisa ziemne-
go. Na poliuretanowych płytach boisk zostały 
wydzielone pola do gier: piłki ręcznej, teni-
sa, koszykówki i siatkówki 18x9m. Uzupełnie-
niem jest wyposażenie skrajni boisk w ele-
menty małej architektury: stojak na rowery, 
ławki oraz kosz na śmieci.

W przypadku drugiej inwestycji, z uwa-
gi na zabytkowy charakter obiektu, koniecz-
ne było przede wszystkim wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej ścian piwnicznych oraz 
fundamentowych od strony wschodniej, za-

chodniej i południowej budynku. Wykonano 
również tynki renowacyjne w strefie cokoło-
wej, wyremontowano i wymieniono okładziny 
schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem 
balustrad stalowych. Zakres prac obejmuje 
również: wykończenie schodów zewnętrz-
nych okładziną z kamienia, rekonstrukcje tyn-
ków na kolumnach frontonu, wykonanie za-
daszenia nad wejściem bocznym od strony 
wschodniej, przebudowę pochylni dla osób 
z niepełnosprawnościami przy wejściu od 
strony wschodniej.

Zadanie zostało dofinansowane przez Pod-
karpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków kwotą 100 000 zł. 

Nowe inwestycje:

Priorytetami wśród tegorocznych zadań inwe-
stycyjnych Powiatu Leżajskiego były poprawa 
infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół 
Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku oraz 
przebudowa zabytkowego budynku DPS w Pi-
skorowicach wraz z  infrastrukturą towarzy-
szącą. Na początku października zakończono 
realizację pierwszego z  nich, drugie zrealizo-
wane zostanie do końca bieżącego roku.

boisko przy ZST w Leżajsku 
i przebudowa zabytkowego dworu 
w Piskorowicach-Mołyniach

NN
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Środki finansowe na ten cel pochodziły 
z Funduszu Solidarnościowego. Uczestnicy 
Programu nie ponosili odpłatności za świad-
czone wsparcie.

Zadaniem objęto 30 osób z niepełno-
sprawnością: znaczną, sprzężoną i umiarko-
waną, w tym 9 dzieci z powiatu leżajskiego, 
kolbuszowskiego, niżańskiego. Praca asy-
stentów polegała na wsparciu w codzien-
nych czynnościach, asystowaniu w życiu 
religijnym, kulturalnym, rekreacyjnym, po-
maganiu w włączeniu się osoby z niepeł-
nosprawnościami w życie społeczne. Przez 

7 miesięcy asystenci towarzyszyli swoim 
podopiecznym podczas wizyt u lekarzy spe-
cjalistów, w spotkaniach z rodziną, znajomy-
mi, załatwianiu spraw urzędowych, rekreacji 
w ośrodkach wypoczynkowych i wycieczkach 
turystyczno-krajoznawczych.

Potrzeba na usługi asystenta osobistego 
osób z niepełnosprawnościami jest ogrom-
na, w związku z tym Stowarzyszenie będzie 
ponownie aplikować o środki na ten cel aby 
zapewnić osobom potrzebującym wsparcie 
w zakresie objętym programem.

MH

W ofercie:
- udzielanie porad i pomocy psychologicznej, która odbywa się w wa-

runkach zapewniających intymność i bezpieczeństwo z zachowa-
niem zasad poufności i etyki zawodowej specjalisty,

- poradnictwo społeczno-prawne to m.in. wyjaśnianie praw i upraw-
nień przysługujących osobom z niepełnosprawnością,

- udzielanie informacji o dostępnych usługach, m.in. asystenckich, 
opiece wytchnieniowej, opiece zdrowotnej, likwidacji barier, moż-
liwościach dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, zakupu 
bądź wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, jego naprawy, pomo-
cy technicznej, itp.

Jeżeli chcesz skorzystać z oferty  
i otrzymać więcej szczegółów na temat  

terminów udzielania poradnictwa przez specjalistów umów się  
na spotkanie osobiście w Zakładzie Aktywności Zawodowej 

w Nowej Sarzynie, przy ulicy Łukasiewicza 3A.  
Możesz także zadzwonić pod nr telefonu 576 211 398  

lub napisać na adres e-mail: poradnictwo@dobrydom.org

Okres realizacji zadania: od 15 września 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. 
Realizowane zadanie dofinansowano ze środków PFRON będących 
w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

MH

Poradnictwo psychologiczne i społeczno-prawne dla osób z niepełnosprawnościami
Stowarzyszenie „Dobry Dom” z siedzibą w Woli Zarczyckiej zaprasza ponownie osoby z niepełnosprawnościami  
do skorzystania z nieodpłatnego wsparcia, jakie oferuje w ramach realizowanego projektu pn. 

Pomagamy, a nie wyręczamy
Stowarzyszenie „Dobry Dom” w okresie od 18 marca 2022 r. do 30 września 2022 r. realizo-
wało program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą Asystent osobisty osoby 
z niepełnosprawnością edycja 2022, którego celem było aktywizowanie osób z niepełnospraw-
nością do samodzielnego życia, wspomaganie w  szeroko pojętej komunikacji z  otoczeniem, 
przywracając ich na łono społeczeństwa i wzmacniając ich wiarę we własne możliwości.

„Poradnictwo psychologiczne  
i społeczno-prawne wzbogacone informacją 
o uprawnieniach, usługach i pomocy 
technicznej osób z niepełnosprawnością”.
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„NIC O NAS BEZ NAS” 
II  edycja spotkania poświęconego osobom z niepełnosprawnościami
„NIC O NAS BEZ NAS”

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia 
jest Patryk Grab, twórca wielu publikacji i fil-
mów ukazujących codzienność osób z nie-
pełnosprawnościami oraz redaktor własnego 
kanału na YT „Całe życie na kołach”. Patryk na 
co dzień mieszka w Domu Pomocy Społecz-
nej w Brzózie Królewskiej oraz na stałe pracu-
je w Zakładzie Aktywności Zawodowej w No-
wej Sarzynie.

Współorganizatorem wydarzenia był ogól-
nopolski portal wspierający osoby z niepełno-
sprawnościami Rampa.pl oraz Powiat Leżajski. 
W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Leżajskiego 
w wydarzeniu uczestniczyła radna powiatowa 
Dorota Wylaź oraz członek zarządu Krzysztof 
Trębacz. Pamiątkowe statuetki ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku wrę-
czyli: członek zarządu Powiatu Leżajskiego 
Krzysztof Trębacz, Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Brzózie Królewskiej Wojciech Li-
piński oraz Dyrektor Zakładu Aktywności Za-
wodowej Tomasz Sieńko.

Organizatorzy serdecznie dziękują za 
otwartość i dobre serca które spotykali w trak-
cie organizacji tego wydarzenia. Szczególne 
podziękowania kierują do Starostwa Powia-
towego oraz do lokalnych sponsorów którzy 
przyczynili się do powstania wydarzenia.

MB

7 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej odbyła się druga edycja wydarze-
nia „Nic o nas bez nas” dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami. Na scenie wystąpiły 
m.in. osoby z niepełnosprawnościami, które opowiedziały o swojej codzienności, problemach, 
z  jakimi się zmagają, a  także o  tym, że niepełnosprawność nie ogranicza ich w  normalnym 
funkcjonowaniu i spełnianiu marzeń.

Kwota minimalnego dofinansowania to: 
l 2,9 mln zł dla każdej gminy; 
l 6,1 mln zł dla każdego powiatu; 
l 32,7 mln zł dla każdego województwa.

Powiat Leżajski otrzyma dofinansowanie w wysokości 6,076 mln zł. 
Będzie ono mogło zostać przeznaczone na wydatki bieżące oraz 
na obniżenie kosztów energii, a także rozwój energooszczędnych 
technologii.
Środki otrzymają również gminy:

l Miasto Leżajsk – 2 888 418,57 zł
l Gmina Leżajsk – 2 888 418,57 zł
l Gmina Nowa Sarzyna – 2 888 418,57 zł

Dofinansowanie dla Powiatu Leżajskiego
Rząd przekaże samorządom w całej Polsce blisko 13,7 mld zł. Odpo-
wiednie przepisy ustawy weszły już w życie, a pierwsza transza środ-
ków trafi do samorządów niebawem. Będzie to 1/3 z kwoty 13,7 mld zł. 
Następne transze będą wypłacane w listopadzie i grudniu.

l Gmina Kuryłówka – 2 888 418,57 zł
l Gmina Grodzisko Dolne – 2 888 418,57 zł

Nowe środki będzie można przeznaczyć również na wydatki bieżą-
ce. To szansa na kolejne inwestycje w regionie i lokalny rozwój. 

10 października w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spotkanie, 
podczas którego promesy na realizację ww. zadań wręczył przedsta-
wicielom samorządów Poseł na Sejm RP Jerzy Paul.

.
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Była nim budowa siłowni plenerowej wraz 
z zagospodarowaniem otoczenia (ławeczki, 
pergole, nasadzenia) na działce Zespołu Szkół 
w Dębnie. Wieś zyskała miejsce pozwalające 
na aktywny wypoczynek oraz rekreację dla 
młodzieży i dorosłych.

W lutym 2022 r., gdy Samorząd Wojewódz-
twa Podkarpackiego ogłosił kolejny nabór 
wniosków w ramach realizacji PPOW, gru-
pa nie zastanawiała się długo. Sołectwo wraz 
z Gminą Leżajsk i Stowarzyszeniem Rozwo-
ju Wsi Dębno zgłosiło do dofinansowania za-
danie pn. ,,Budowa placu zabaw wraz z zago-
spodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół 
w Dębnie”. Pozytywna ocena wniosku i pod-
pisana w sierpniu umowa o dofinansowanie 
pozwoliła na rozpoczęcie inwestycji, której za-
kończenie miało miejsce w ostatnich dniach 
września. W jej ramach wykonano plac zabaw 
wraz z otoczeniem, tj. ułożono nawierzchnię 
bezpieczną i nawierzchnię z kostki bruko-
wej, ogrodzono plac zabaw, zasadzono krze-
wy. Wspomniany zakres współfinansowany 
jest przez Samorząd Województwa Podkar-
packiego w kwocie 12 000,00 zł i Gminę Le-
żajsk w kwocie 134 904,28 zł. Łączna wartość 
wykonanych prac wynosi 146 904,28 złotych. 
Natomiast Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dęb-
no, będące Partnerem projektu, za kwotę 
3 600,00 zł wykonało i zamontowało pergo-

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Dębno tworzy przestrzeń rekreacyjno-sportową

dla swoich mieszkańców
W 2020 roku grupa inicjatywna społeczników ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno, Ochotni-
czej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej oraz Rady Rodziców przy Zespole 
Szkół opracowała w ramach II edycji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi (PPOW) dokument 
zwany Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Dębno na lata 2021-2025. Wspomniany dokument pozwo-
lił na określenie najważniejszych celów, planów i zamierzeń dotyczących miejscowości, możli-
wych do spełnienia w okresie bieżącego programowania. Po akceptacji strategii przez Samorząd 
Województwa Podkarpackiego w 2021 roku wspólnymi siłami zrealizowano pierwsze zadanie.

le oraz zakupiło tuje, tawuły i powojniki, które 
w ramach pracy własnej posadzili mieszkań-
cy sołectwa.

Wybudowany przez Gminę Leżajsk, Sto-
warzyszenie oraz mieszkańców plac za-
baw jest kolejnym etapem tworzenia cen-
trum rekreacyjno-sportowego znajdującego 
się w kluczowym miejscu wsi. Jest to teren 
ogólnodostępny, zlokalizowany obok siłow-
ni plenerowej, boiska piłkarskiego i niedaleko 
skateparku, łączący aktywny wypoczynek i re-
kreację, spełniający oczekiwania mieszkańców 
co do zagospodarowania przestrzeni publicz-
nej. Nowy plac zabaw dostarczył wiele radości 

Zadanie pn. ,,Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia przy Zespole Szkół w Dębnie”.

zrealizowane przy pomocy środków 
z budżetu Województwa Podkarpackiego 

w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2021-2025.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

dzieciom Zespołu Szkół w Dębnie, które z nie-
cierpliwością czekały na jego otwarcie. Jest to 
dla nich niezwykle ważne miejsce, ponieważ 
dzięki beztroskiej zabawie rozwijają swoją kre-
atywność i pobudzają wyobraźnię.

Przed grupą inicjatywną kolejny, trzeci na-
bór wniosków o dofinansowanie i następne 
zadania zaplanowane do realizacji w strate-
gii rozwoju.

Kazimierz Krawiec
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Zespół Szkół Licealnych 
w Leżajsku

Staże obejmowały 300 godzin na stanowi-
sku spedytora i umożliwiły uczniom spraw-
dzenie użyteczności wiedzy teoretycznej 
w praktyce oraz rozwinięcie umiejętności zdo-
bytych w toku kształcenia.

Do głównych korzyści uczniów z realizacji 
płatnych staży u Partnera Projektu należą: 
– ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej 

po zakończeniu nauki w szkole,
– możliwość zdobycia dodatkowego do-

świadczenia i lepszego dopasowania do lo-
kalnego rynku pracy wykraczającego poza 
zakres kształcenia praktycznego, 

– sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodo-
wych w rzeczywistych warunkach pracy,

– pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, 
umiejętności, kompetencji zawodowych 
w rzeczywistych warunkach pracy, 

– nawiązanie kontaktu z potencjalnym pra-
codawcą i możliwość zainicjowania dalszej 
współpracy, mającej na celu zatrudnienie 
ucznia.

Staże poprzedzone były specjalistycznymi 
warsztatami przeprowadzonymi przez przed-
stawiciela wyższej uczelni. Rozwinęły one 
kompetencje społeczne i uniwersalne nie-
zbędne w pracy spedytora. 

Koordynatorzy projektu
Agnieszka Kolano, Urszula Szyszka

Oprócz zwiedzania wielu niezwykłych 
miejsc, młodzież miała przede wszystkim 
możliwość sprawdzenia swoich umiejętno-
ści językowych w codziennych sytuacjach: na 
zakupach, w restauracji, ale przede wszystkim 
podczas rozmów z goszczącymi ich rodzina-
mi brytyjskimi. 

Pierwszego dnia uczestnicy wyjazdu zwie-
dzali Londyn. Rozpoczęli od słynnego Mu-
zeum Brytyjskiego, największego muzeum 
Wielkiej Brytanii i jednego z największych na 
świecie. Następnie obejrzeli budynek par-
lamentu ze słynną wieżą zegarową Big Ben 

oraz położoną w pobliżu katedrę Westmi-
nister. Spacerowali po St. James’s Park, skąd 
udali się pod Buckingham Palace. Zobaczy-
li również Piccadilly Circus, Leicester Square 
i Covent Garden. Wędrówkę po Londynie 
skończyli w sercu miasta – Trafalgar Square. 
Wieczorem spotkali się z goszczącymi ich ro-
dzinami i wraz z nimi udali się do domów na 
kolację.

Kolejny dzień przywitał uczniów piękną po-
godą, więc tym chętniej wyruszyli do Leeds 
Castle. Następnie pojechali do Canterbury, 
jednego z najstarszych miast Anglii. Tutaj rów-

33 spedytorów ukończyło płatne staże wakacyjne w projekcie

„Spedytor na maksa!”
24 sierpnia 2022 roku zakończyły się płatne 
staże zawodowe uczniów ZSL w  zawodzie 
Technik Spedytor u Partnera projektu Styro-
pianex Transport sp. z o.o. sp. k. Celem staży 
było zdobycie przez uczestników umiejętno-
ści pożądanych przez pracodawców i nawią-
zanie trwałej współpracy szkół zawodowych 
z firmami z branży spedycyjnej. 

Projekt współfinansowany ze środków EFS oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4. 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego, nr projektu: RPPK.09.04.00-18-0001/19

Chrobry na warsztatach językowych w Londynie
Zespół Szkół Licealnych 
w  Leżajsku to szkoła, która 
oferuje swoim uczniom wiele 
możliwości edukacyjnych. 
Jedną z  nich są warsztaty 
językowe w Londynie. W tym 
roku wyjazd ten odbył się 
w  dwóch grupach w  dniach 
12-17 września (I grupa) i 19-
24 września (II grupa). Łącz-
nie z warsztatów skorzystała 
grupa 97 uczniów, a  każdy 
dzień przyniósł nowe wraże-
nia i doświadczenia.

nież zwiedzili Katedrę Canterbury, najważniej-
szą świątynię kościoła anglikańskiego.

Czwartkowy poranek to długa podróż uli-
cami zatłoczonego Londyn na Baker Street do 
muzeum figur woskowych Madame Tussauds. 
Każdy z uczniów znalazł tu coś dla siebie. Ro-
bili zdjęcia z figurami gwiazd filmu, muzyki, 
sportu oraz polityków i członków rodziny kró-
lewskiej. W kinie 4D obejrzeli super bohate-
rów uniwersum Marvela, a następnie pojecha-
li do Cambridge, gdzie załapali się na Open 
Day dla kandydatów na studentów pierw-
szego roku. Odwiedzili również kolegia King’s 
College, Trinity College, Corpus Christi i Clare 
College.

W piątkowy poranek pożegnali się z rodzi-
nami goszczącymi i udali do centrum Londy-
nu. Victoria Station, jedna z głównych stacji 
kolejowych w Londynie, zrobiła na wszystkich 
wrażenie. Gdy dotarli do Londynu, pierwszym 
punktem na trasie zwiedzania była twierdza 
Tower of London i Tower Bridge. Stamtąd uda-
li się do dzielnicy Westminster do London Eye, 
aby podziwiać stolicę Anglii z wysokości 135 
metrów. Następnie katamaran zabrał ich do 
Greenwich, gdzie stanęli na południku zero-
wym, skąd mogli podziwiać panoramę Lon-
dynu. W Greenwich zakończyła się angielska 
przygoda uczniów ZSL oraz ich opiekunów 
i około godziny 16.00 udali się w podróż po-
wrotną do Leżajska.

Anna Mielniczek
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Zespół Szkół Technicznych 
w Leżajsku

Rozpoczynająca naukę w szkole młodzież 
usłyszała tego dnia wiele ciepłych słów i ży-
czeń powodzenia w dalszym zdobywaniu 
wiedzy. Wśród nich znalazły się życzenia m.in. 
od Starosty Leżajskiego Marka Śliża, Dyrektor 
ZST Haliny Samko, Przewodniczącej Rady Ro-
dziców Jadwigi Buczkowskiej-Rydzik. Następ-
nie nadszedł czas na najważniejszą część uro-
czystości – ślubowanie na sztandar szkoły. 
Jego symbolicznym dopełnieniem był pod-
pis przewodniczących klas na wspólnym Ak-
cie Ślubowania w kronice szkoły oraz zawiąza-
nie społeczności klasowych. 

Ceremonia ślubowania klas pierwszych
W obecności dyrekcji szkoły, władz samorzą-
dowych, Rady Rodziców ZST, wychowawców, 
nauczycieli i rodziców 5 października odbyła 
się ceremonia ślubowania klas pierwszych.

Ceremonię uświetnił program artystyczny 
w wykonaniu uczniów ZST oraz Zespołu Pie-
śni i Tańca „Ziemia Leżajska”. 

Na koniec warto zaznaczyć, że uroczystość 
ślubowania integruje nie tylko uczniów klas 
pierwszych, ale całą społeczność Zespołu 

Szkół Technicznych – dyrekcję, wychowaw-
ców, nauczycieli i uczniów, zwłaszcza Samo-
rząd Uczniowski, którzy dbają o to, aby ten 
dzień pozostał w pamięci jako niezwykle 
udany. 

ZST

IX Festiwal 
TechnikiNa czym polega programowanie? Co potrafią 

roboty przemysłowe? Czy trudno zbudować 
drona i  drukarkę 3D? Jakie zjawiska zacho-
dzą na niebie? Jak działa silnik samochodu 
a  jak samolotu? Jak pracują: grafik kompu-
terowy, diagnosta samochodowy, mechanik 
i  elektryk? Czego o  świecie uczą matema-
tyka, fizyka i  chemia? Na te i  wiele innych 
pytań odpowiedzi szukali uczestnicy Festi-
walu Techniki, który odbył się w Zespole Szkół 
Technicznych w Leżajsku 7 października.

Ideą zorganizowanego już po raz dziewią-
ty festiwalu jest rozbudzanie wśród uczniów 
szkół podstawowych zainteresowań naukowo
-technicznych. I właśnie temu służyły przygo-
towane przez nauczycieli i uczniów ZST oraz 
zaproszonych gości (m.in. firm: ASTOR, Supe-
rior Industries, Borg Warner, RSTechnology) 
stoiska z pokazami i prezentacjami. 

Aby dotrzeć do małych odbiorców, przyję-
to zasadę „uczyć przez zabawę”. Dodatkowo 
został przygotowany szereg niespodzianek 
w postaci konkursów, warsztatów np. malo-
wania światłem, rakietowych, zegarów sło-
necznych, pokazów tarczy słonecznej, po-
kazów chemicznych, możliwości przejażdżki 
gokartem, samochodami przygotowanymi 
przez uczniów ze Szkolnego Kółka Motoryza-
cyjnego (oczywiście pod okiem doświadczo-
nych instruktorów), skosztowania słodkości 
serwowanych przez uczniów klas technikum 
żywienia i usług gastronomicznych. 

ZST
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Ośrodek Szkolno- 
-Wychowawczy w Leżajsku

1 czerwca 2016 roku na zawsze zapi-
sał się w pamięci wszystkich osób związa-
nych z ośrodkiem. Tego dnia cała jego spo-
łeczność: nauczyciele, uczniowie i ich rodzice 
oraz bardzo wielu zaproszonych gości, prze-
żywała uroczystość nadania imienia placów-
ce, której patronem został św. Jan Paweł II 
– polski papież. Z wielką radością i dumą sta-
wała się szkołą jego imienia. Warto wrócić pa-
mięcią choć na chwilę do tych wzruszających 
zdarzeń.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świę-
tą w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku. 
W trakcie eucharystii ksiądz arcybiskup Józef 
Michalik poświęcił sztandar ośrodka, ufun-
dowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego. 
Społeczność szkoły aktem woli przyjęła go 
z wszystkimi zobowiązaniami, jakie wynikają 
z faktu bycia ośrodkiem im. św. Jana Pawła II. 
Tym kulminacyjnym momentem było przeka-
zanie sztandaru przez władze Powiatu w ręce 
ówczesnej dyrektor SOSW Bożeny Garbackiej 
i uroczyste ślubowanie, jakie złożyli ucznio-
wie szkoły. Miało to miejsce podczas oficjalnej 
części uroczystości w sali widowiskowej Miej-
skiego Centrum Kultury w Leżajsku. Od tej 
pory sztandar z wizerunkiem Godła Polskie-
go i portretem św. Jana Pawła II stał się naj-
ważniejszym symbolem szkolnej tożsamości. 
Od tej pory cała społeczność ośrodka stała się 
wspólnotą ludzi połączoną osobą wielkiego 
Polaka. Radość i duma przeplatały się ze świa-
domością odpowiedzialności za wychowanie 
uczniów w duchu nauczania patrona szkoły.

Sześć lat, jakie upłynęły od tamtych wy-
darzeń, pokazały, że zarówno uczniowie, jak 
i nauczyciele wywiązują się z podjętych wte-
dy zobowiązań. Nauczanie papieskie jest dro-
gowskazem w kształtowaniu i wychowaniu 
dzieci oraz młodzieży. Uczniowie SOSW biorą 
aktywny udział w różnych przedsięwzięciach 
wynikających z faktu, iż uczą się w ośrodku 
imienia św. Jana Pawła II. Niewątpliwie jed-
nym z najważniejszych wydarzeń w ciągu 
roku szkolnego jest udział przedstawicieli każ-
dego poziomu nauczania na czele z pocztem 
sztandarowym ośrodka w Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Rodziny Szkół im. św. Jana Paw-
ła II na Jasnej Górze w Częstochowie. Jest 
to czas uświadomienia sobie, jak wielką rze-
szę młodych ludzi łączy polski papież. Na Ja-
snej Górze przed obrazem Czarnej Madonny 

– Królowej Polski, gromadzi się około dziesię-
ciu tysięcy uczniów ze szkół papieskich z całej 
Polski. Wśród ponad dwustu pocztów sztan-
darowych zawsze jest obecny sztandar leżaj-
skiego ośrodka. 

SOSW uczestniczy także w spotkaniach Ro-
dziny Szkół im. Św. Jana Pawła II Archidiecezji 
Przemyskiej i województwa podkarpackiego. 
Przykładem zaangażowania był udział w zjeź-
dzie przedstawicieli podkarpackich szkół, któ-
rym patronuje św. Jan Paweł II oraz Kardynał 
Stefan Wyszyński w Katedrze Rzeszowskiej 
3 czerwca 2019 roku. Zjazd ten odbył się w 40 
rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II 

do Ojczyzny oraz w 28 rocznicę wizyty pa-
pieża w Rzeszowie. Okres pandemii znacznie 
ograniczył organizację tego typu uroczysto-
ści, ale już teraz widać, że Rodzina Szkół Pa-
pieskich pragnie się spotykać i wznawia swoją 
działalność na terenie województwa podkar-
packiego. 19 maja 2022 roku miała miejsce 
Majówka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Ar-
chidiecezji Przemyskiej w Chałupkach koło 
Przeworska z udziałem ks. arcybiskupa Ada-
ma Szala oraz dyrektorów i nauczycieli z za-
proszonych placówek.

Wszystkie spotkania na poziomie ogólno-
polskim lub wojewódzkim są doskonałą oka-

„NIE LĘKAJCIE SIĘ MŁODOŚCI”
Październik jest miesiącem, w którym w spo-
sób szczególny Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w  Leżajsku wspomina 
rocznice związane ze św. Janem Pawłem II 
– jego wybór na Stolicę Piotrową oraz inau-
gurację pontyfikatu.
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zją do wymiany doświadczeń i poglądów oraz 
nawiązania nowych kontaktów, które mają na 
celu jeszcze ściślej zintegrować środowiska 
szkół noszących imię św. Jana Pawła II. Nadal 
jednak najważniejszą działalnością podkreśla-
jącą przynależność do tej wspólnoty jest pra-
ca dydaktyczna z uczniami. Niezwykle cieszy 
zaangażowanie młodzieży w przygotowanie 
uroczystości szkolnych z okazji Dni Papieskich. 
Są to zawsze piękne akademie przedstawiają-
ce patrona na tle wydarzeń we współczesnym 
świecie. Tytułem tegorocznego spotkania 
z okazji rocznicy nadania imienia było: „JAN 
PAWEŁ II – PAPIEŻ POKOJU”. Oprócz okazjo-
nalnych uroczystości realizowane są corocz-
nie autorskie programy edukacyjne nawiązu-
jące do papieskiego nauczania skierowanego 
do młodzieży. W bieżącym roku szkolnym zo-
stał opracowany program dla uczniów z klas 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy pt.: „SPO-
TKANIA Z WUJKIEM. Nauczanie św. Jana Pawła 
II w życiu współczesnej młodzieży z niepełno-
sprawnością intelektualną”. Kolejnym projek-
tem, którego realizację szkoła chce wdrożyć 
w tym roku szkolnym, jest nawiązanie współ-
pracy z placówkami z powiatu, które również 
noszą imię polskiego papieża.

Społeczność ośrodka z całego serca pra-
gnie stawać się „żywym pomnikiem św. Jana 
Pawła II”, aby w środowisku, w którym przy-
szło żyć i pracować uczniom oraz nauczycie-
lom, być dowodem na to, że nauczanie patro-
na szkoły to nie puste słowa, ale drogowskazy 
dla współczesnej młodzieży do kształtowa-
nia swojego życia w sposób piękny, ciekawy 
i wartościowy. 

Aneta Szpila

W wychowaniu chodzi właśnie 
o to, ażeby człowiek stawał się 
coraz bardziej człowiekiem, 
o to, ażeby bardziej był, 
a nie tylko więcej miał…

Jan Paweł II
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Poradnia Psychologiczno- 
-Pedagogiczna w Leżajsku

28 września we Franciszkańskim Ośrod-
ku Kultury w Leżajsku została zorganizowana 
konferencja szkoleniowa „Wczesne wspoma-
ganie rozwoju – założenia Nowego Modelu 
i standardy wsparcia dziecka i rodziny”. Prele-
gentem konferencji był dr Radosław Piotro-
wicz, wykładowca w Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w War-
szawie. Podczas konferencji uczestnicy mo-
gli zapoznać się także z ofertą wydawnictwa 
Komlogo, reprezentowanego przez jego pre-
zesa Piotra Grubę oraz krakowskiego wydaw-
nictwa Diagmatic, którego ofertę przedstawił 
wiceprezes zarządu Marek Robel. Frekwencja 
dopisała – w spotkaniu uczestniczyło nieod-
płatnie blisko 150 osób.

Kolejna część obchodów jubileuszowych 
odbyła się 30 września w Zespole Szkół Li-
cealnych w Leżajsku, a rozpoczęła ją konfe-
rencja szkoleniowa pt. „Autyzm – zaburzenie 
znane czy pełne tajemnic? Sposób na trafną 
diagnozę”. Prelegentka, dr Ewa Małachowska 
(logopeda, neurologopeda, logorytmik, glot-
todydaktyk, która pracuje w zespole diagno-
stycznym w Poradni Autystycznej Uniwersy-
teckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego), omawiała kryte-
ria i narzędzia diagnostyczne wraz z modelem 
diagnozy stosowanym w Poradni Autystycz-

nej UCK WUM, organizację procesu diagno-
zy oraz sposób prowadzenia pacjenta po 
diagnozie.

Podczas konferencji wystąpiła również 
Anna Widerska z Wydawnictwa Nowa Era, 
która przedstawiła ofertę pedagogiczną dla 
szkół, także w zakresie pracy z uczniami ze 
spektrum autyzmu, zwracając szczególną 
uwagę na innowacyjny zestaw do diagnozy 
i treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa. 
W spotkaniu nieodpłatnie uczestniczyło oko-
ło 130 osób. Prezentowana tematyka przybli-
żyła problemy, z którymi borykają się dzieci ze 
spektrum autyzmu i pomoże lepiej zorganizo-

wać w szkołach ogólnodostępnych proces ich 
kształcenia specjalnego. 

Tego dnia odbył się również koncert Powia-
towej Orkiestry Divertimento wraz z Grupą Wo-
kalną Meritum działającą przy MCK w Leżajsku. 
W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Podkarpacki 
Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Starosta Le-
żajski Marek Śliż, Członek Zarządu Powiatu Le-
żajskiego Krzysztof Trębacz, a wcześniej Wice-
starosta Leżajski Lucjan Czenczek. 

Naukowo-szkoleniowym crème de la crème 
był trzeci dzień jubileuszowych obchodów, 
podczas którego prelekcję „Diagnoza i tera-
pia dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami prze-

Jubileusz 55-lecia 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w LeżajskuW  ostatnim tygodniu września Poradnia Psy-

chologiczno-Pedagogiczna obchodziła jubileusz 
55-lecia swojego istnienia, w  ramach którego 
odbył się cykl wykładów dotyczących m.in. dia-
gnozowania autyzmu i zaburzeń słuchu u dzieci.
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twarzania słuchowego” wygłosił prof. dr. hab. 
n. med. i n. o zdr. Piotr H. Skarżyński, otory-
nolaryngolog, audiolog i foniatra, związany 
zawodowo ze Światowym Centrum Słuchu 
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytu-
tu Narządów Zmysłów oraz Centrum Słuchu 
i Mowy Medincus, który zaprezentował zna-
czenie badań przesiewowych słuchu oraz no-
woczesnych rozwiązań telemedycznych dla 
rozwoju dziecka.

Kolejnym zagadnieniem przedstawionym 
podczas tego dnia uczestnikom była metoda 
Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycz-
nej prof. Skarżyńskiego (SPPS-S). Prezentację 
metody oraz wyniki pacjentów w imponujący 
sposób przedstawiła dr n. o zdr. Natalia Czajka, 
pedagog specjalny Światowego Centrum Słu-
chu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz 
Centrum Słuchu i Mowy Medincus. 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość za-
dawania pytań i uzyskania odpowiedzi zapro-
szonych ekspertów. 

W końcowej części konferencji dla uczest-
ników zorganizowano warsztaty z zakresu 
badań przesiewowych Platformą Badań Zmy-
słów oraz z wykorzystaniem SPPS-S.

W organizacji konferencji wzięli udział: 
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjolo-
gii i Patologii Słuchu, Centrum Słuchu i Mowy 
Medincus, GNP Magnusson Aparatura Me-
dyczna Sp. z o.o., Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Leżajsku oraz Zespół Szkół 
Licealnych w Leżajsku. Konferencja, w której 
uczestniczyło 135 osób, była relacjonowana 
przez TVP 3 Rzeszów, catering dla uczestni-
ków przygotowała Gospoda u Więcława. 

Trzydniowy cykl konferencji został zor-
ganizowany dla nauczycieli, dyrektorów 
i specjalistów z przedszkoli i szkół w po-
wiecie leżajskim, podkarpackich poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, nauczy-
cieli i specjalistów Specjalnych Ośrodków 
Szkolno-Wychowawczych oraz Ośrodków Re-
walidacyjno-Wychowawczych z Podkarpacia, 

jak również pracowników Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie wraz z oddziałami. 

Konferencje były współfinansowane ze 
środków Powiatu Leżajskiego.

Organizatorzy składają wyrazy wdzięczno-
ści za pomoc przy organizacji jubileuszu: dy-
rektorowi FOK w Leżajsku o. Bartymeuszowi 
Kędziorze oraz Anecie Ilasz, Zespołowi Szkół 
Licealnych w Leżajsku, a w szczególności wi-
cedyrektorowi szkoły Waldemarowi Tłuczko-
wi, pedagogowi szkolnemu Izabeli Miazdze, 
nauczycielowi informatyki Bogusławowi Maj-
chrowi i uczniom z klasy wojskowej, dla nich 
najwyższe słowa uznania. 

Szczególne podziękowania za organizację 
koncertu kierują również w stronę Bartłomieja 
Urbańskiego, Michała Grzywny, Jacka Brzuza-
na, Anny Mielniczek, wokalistek Meritum oraz 
Powiatowej Orkiestry Divertimento pod batu-
tą Edyty Kotuli.

Wojciech Kostek
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w okresie staropolskim
Z kart naszej hi

storii

Budowa pierwszych 
obiektów sakralnych

Cz. II.

Dzieje sanktuarium 
oo. Bernardynów w Leżajsku

Wieści o cudach rozgrywających się w bo-
rze leżajskim szybko zaczęły się rozprze-
strzeniać po całej okolicy. Pątnicy zaczęli 
licznie przybywać na „Miejsce Święte”. Nastą-
piła konieczność budowy stałego obiektu 
na potrzeby rozwijającego się kultu maryj-
nego. Proboszcz Jan Teolog zezwolił na bu-
dowę drewnianej kapliczki pod wezwaniem 
św. Anny Samotrzeć, której fundatorką zosta-
ła mieszczka leżajska Regina Pisarska. Zosta-
ła ona zbudowana ok. 1592 r. o kształcie okrą-
głym i spełniała funkcję kościoła. Niewielkie 
rozmiary i rozszerzający się kult pielgrzymko-
wy sprawiły, że wkrótce przystąpiono do bu-
dowy większego obiektu. W tym czasie Toma-
szowi Michałkowi, modlącemu się w lesie po 
raz trzeci ukazała się Matka Boża ze słowami: 
Michałku! Chcę, by mi tu zmurowano wielki ko-
ściół, a niech będzie oddany pod opiekę zakon-
ników św. Franciszka. Pobożny Michałek udał 
się z opisem swojego widzenia do dzierżawcy 
starostwa Kacpra Gołuchowskiego, który nie 
uwierzył jego słowom, próbował go uderzyć 
korbaczem, ale ręka jego w tym momencie sta-
ła się jakby sparaliżowana i bezwładna. Wtrącił 
go za to do więzienia starościńskiego. Wezwa-
ni lekarze nie mogli nic na to poradzić. Gołu-
chowski był protestantem, ale po rozmowie 
z Michałkiem i ks. Teologiem wyrzekł się uro-
czyście w kościele farnym swojej wiary i prze-
szedł na katolicyzm. Proboszcz Teolog uzyskał 
stosowne zezwolenie kościelne od biskupa 
i przystąpiono do budowy kościoła. 

Drewno przeznaczone na budowę obiek-
tu dostarczył Gołuchowski, a inne środki po-
chodziły również z donacji okolicznej szlachty 
i chłopów, funduszy miejskich (wójt Leżajska 
Michał Stoperka) oraz jałmużny wiernych po-
zostawianej przy kaplicy. Budowniczym ko-
ścioła pod wezwaniem Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Panny był podstarości leżajski 
Jan Rzeszotarski, człowiek religijny, znany 
wcześniej w kontekście cudu przyklęknię-
cia sześciu par koni. Budowę zakończono 
w 1598 r. a jego konsekracji dokonał arcybi-
skup lwowski Jan Dymitr Solikowski. Jest on 
uwieczniony w cyklu malowideł „Początki le-
żajskiego sanktuarium”. Należą do nich: „Hi-

storia sanktuarium”, „Uzdrowienie Stanisława 
Sosnkowskiego” i „Wskrzeszenie Jana, syna 
Wojciecha Zychowicza”, autorstwa nieznane-
go malarza bernardyńskiego z ok. 1634 r. Są 
one umieszczone w korytarzu dolnej kondy-
gnacji obecnego klasztoru. 

Literatura przedmiotu podaje dwie wersje 
rozmieszczenia ołtarzy w kościele. Opracowa-
nie pt. „Matki Bożej Leżajskiej wędrowanie źró-
dłami Sanu”, opierając się na zeznaniach świad-

ków z „Księgi Ligońskiego” podaje, iż były tam: 
ołtarz główny z obrazem Zwiastowania NMP, 
boczny północny z obrazem Matki Bożej Le-
żajskiej zwany „białym” i boczny południowy 
z obrazem Nawiedzenia św. Elżbiety. Inni au-
torzy: Bartłomiej M. Wołyniec czy o. Innocenty 
Rusecki wspominają, że pierwszy ołtarz – po-
święcony św. Annie – został ustawiony w miej-
scu dawnej kapliczki, w drugim ustawiono 
krzyż „Bożej Męki”, zaś w trzecim umieszczono 

Uzdrowienie Stanisława Sosnkowskiego, Klasztor oo Bernardynów
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W programie Dnia Lasowiackiego w Mu-
zeum Ziemi Leżajskiej znalazły się m.in: bez-
płatne zwiedzanie wystawy etnograficzno
-zabawkarskiej, lekcje i warsztaty dla dzieci 
i dorosłych w tym warsztaty bibułkarskie pro-
wadzone przez Czesławę Zawadzką oraz wy-
stęp Zespołu Pieśni i Tańca „LELIWA” dzia-
łającego przy MCK w Leżajsku. Ponadto 
wszyscy obecni poczęstowani zostali trady-
cyjnymi przysmakami lasowiackimi: gryczka-
mi i kapuśniaczkami.

W wydarzeniu uczestniczyła młodzież 
z przedszkoli, szkół podstawowych oraz śred-
nich z terenu Leżajska oraz szkoły podstawo-
we z powiatu leżajskiego.

Ponadto w wydarzeniu udział wzięli: Czło-
nek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof 

Trębacz, Radna Rady Powiatu Leżajskiego Do-
rota Wylaź oraz Członek Rady Muzeum Zie-
mi Leżajskiej, Przewodniczący Rady Muzeum 
Ziemi Leżajskiej dr Dariusz Półćwiartek, dy-
rektor MCK w Leżajsku Ireneusz Wołek, przed-
stawicielki Departamentu Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego 
w Rzeszowie: Justyna Grzyb, Magdalena Mróz 
i Magdalena Mazur oraz opiekunowie mło-
dzieży z placówek oświatowych.

Sponsorem i pomysłodawcą II Festiwalu 
Kultury Lasowiackiej był Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego.

Muzeum Ziemi Leżajskiej składa podzięko-
wania MCK w Leżajsku za wykonanie nagło-
śnienia scenicznego.

MZL

DZIEŃ LASOWIACKI W MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ
16 września odbył się „Dzień lasowiacki w  Muzeum Ziemi Leżajskiej” w  ramach II Festiwalu 
Kultury Lasowiackiej, podczas którego w dniach od 4 do 18 września na terenie całego woje-
wództwa podkarpackiego odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych.

obraz Matki Bożej zwany „białym”. Dalsze losy 
drewnianego kościółka nie są udokumento-
wane. Istnieją natomiast przekazy ustne, we-
dług których tenże kościół został przeniesiony 
do Woli Zarczyckiej, a stamtąd z kolei w 1907 r. 
do Wólki Niedźwiedzkiej. Autorem obrazów 
był ks. Erazm Prezbiter z zakonu bożogrob-
ców. Pochodził z Leżajska, wcześniej pełniąc 
funkcje rajcy miejskiego i burmistrza. Nama-
lował on Matkę Boża z Dzieciątkiem Jezus na 
ręce (obraz zwanym „białym”), scenę Zwiasto-
wania NMP oraz drugi obraz Matki Bożej (zwa-
ny „czarnym” lub „śniadym”), przekazany do le-

żajskiej fary po 1608 r. Obraz Nawiedzenia św. 
Elżbiety nie zachował się do naszych czasów. 
W 1600 r. w czasie panującej epidemii dżumy 
w Leżajsku zmarł Tomasz Michałek. Według re-
lacji świadka Mateusza Skręta zawartej w „Księ-
dze Ligońskiego”: szedł on do kościółka w Borku, 
będąc chorym, aby prosić o uzdrowienie, zmarł 
pod gruszką i pochowany został pod drzwiami 
kościelnymi. Doczesne jego szczątki zostały 
przypadkowo odkryte w 1820 r. i pochowane 
powtórnie pod podłogą w nawie południowej 
obok obecnego ołtarza św. Stanisława, o czym 
informuje stosowna marmurowa tablica. 

Opiekę nad kościołem w borze leżajskim 
sprawowali bożogrobcy z fary, którym w cza-
sie większych uroczystości i świąt pomagali 
bernardyńscy zakonnicy z konwentu w Prze-
worsku. Napływ wiernych był jednak coraz 
większy, tak więc postanowiono sięgnąć po 
pomoc… 

Cdn. 

Bibliografia:
Agnieszka Szykuła-Żygawska, Stanisław Kłosowski, 
„Matki Bożej wędrowanie źródłami Sanu”. Krzeszów 
– Lipiny – Leżajsk. Wydawnictwo Calvarianum Kra-
ków 2011.
Bartłomiej M. Wołyniec, „Dzieje klasztoru OO. Ber-
nardynów w Leżajsku w okresie staropolskim” [w:] 
Aleksander Krzysztof Sitnik OFM i Agata Dworzak, 
„Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku”. 
Wydawnictwo Calvarianum. Kalwaria Zebrzydow-
ska 2020. 
O. Innocenty Rusecki OFM, „Dzieje Ojców Bernardy-
nów w Leżajsku” J. Półćwiartek [red.] „Dzieje Leżaj-
ska”, Leżajsk 2003.

Roman Federkiewicz
Muzeum Ziemi Leżajskiej

Fragment obrazu „Wskrzeszenie Jana syna Wojciecha Zychowicza”, Klasztor oo Bernardynów

Wólka Niedźwiedzka, kościół parafialny
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Cała impreza odbywała się przez cztery dni od rana do wieczora 
w opolskiej Stegu Arenie. Możliwość zaprezentowania się na tej świato-
wej scenie dziewczynki uzyskały przez osiągniecie tytułu mistrzyń i wice-
mistrzyń Polski w kategorii cheerdance na odbywających się w czerwcu 
Mistrzostwach Polski Sportów Mażoretkowych w Tarnobrzegu.

W WCM rywalizowało łącznie 935 zawodników z 75 klubów. Na 
opolskiej scenie swoje choreografie pokazały Polki, Czeszki, Słowaczki, 
Węgierki, Ukrainki. Natomiast występ zawodniczek z Francji, Chorwa-
cji i Republiki Południowej Afryki mogliśmy oglądać w formie transmi-
sji online w czasie rzeczywistym.

Dziewczyny z Lilii Leżajsk rywalizowały w kategorii Cheer Pom-Pom 
Team w trzech grupach wiekowych, osiągając wysokie wyniki:

– I miejsce w kategorii Cheer Pom Jun Team w MMIC
– II miejsce w kategorii Cheer Pom Cad w MMIC
– IV miejsce w kategorii Baby Cad Pom Team w WCM.

Taki sukces nie byłby możliwy bez ciężkiej pracy instruktorów, za-
wodniczek, wytrwałości rodziców oraz wsparcia wielu sponsorów.

Lilianna Dziki

Wysokie wyniki zawodniczek Lilii Leżajsk 
na Mistrzostwach 
Świata Mażoretek
W  kwietniu br. reprezentacja zawodniczek Akademii 
Gimnastyki i  Sportu „Lilia Leżajsk” wywalczyła II i  VI 
miejsce w  5  Mistrzostwach Polski w  Cheerleadingu 
Sportowym. Natomiast w  sierpniu 52 dziewczynki 
z Leżajska i okolic wzięły udział w Mistrzostwach Świa-
ta World Championship of Majorette-Sport & Merry 
Majorette International Cup, organizowanych przez 
Międzynarodową Federację Sportów Mażoretkowych 
(ang. International Associaton of Majorette-Sport). 

PUKS JELNA stawia na łucznictwo

Sekcja Łucznicza w PUKS Francesco zrzesza 
fascynatów strzelania z łuku z całego powia-
tu leżajskiego, w każdym wieku – od najmłod-
szych po dużo starszych. Aktualnie sekcja liczy 
12 osób w tym ośmioro debiutujących w za-
wodach, młodzików starszych w wieku 11-13 
lat, strzelających z łuków klasycznych. 

Mimo tego, że grupa dopiero stawia swoje 
pierwsze kroki, VI miejsce Amelii Baran w Pu-

charze Okręgu Województwa podkarpackie-
go w kategorii młodzików młodszych oraz 
II miejsce w pucharze, trenera oraz zawodni-
ka Pawła Wiśniewskiego świadczy o bardzo 
dużym potencjalne sekcji.

Rozwój grupy nie byłby możliwy bez 
wsparcia finansowego Elektrociepłowni Nowa 
Sarzyna.

PW

W sierpniu w Jelnej zawiązała się dość nietypowa sekcja sportowa, która ma już spore grono 
wielbicieli, a także pierwsze sukcesy. Jej inicjatorem oraz licencjonowanym trenerem jest Paweł 
Wiśniewski.
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W turnieju zwyciężyła reprezentacja Ko-
mendy Miejskiej PSP w Rzeszowie pokonując 
w meczu finałowym reprezentację Komendy 
Miejskiej PSP w Tarnobrzegu 2:1.

Kolejność zajętych miejsc 
przedstawia się następująco:
I miejsce – KM PSP Rzeszów
II miejsce – KM PSP Tarnobrzeg 
III miejsce – KP PSP Stalowa Wola 
IV miejsce – KP PSP Lubaczów
V miejsce – KP PSP Kolbuszowa
VI miejsce – KP PSP Leżajsk

Podczas turnieju przyznano wyróżnienia 
indywidualne, które otrzymali:
– MVP turnieju – Grzegorz Wójcicki 

z KM PSP w Rzeszowie,
– najlepszy atakujący – Janusz Drożdżal  

z KP PSP w Stalowej Woli,
– najlepszy rozgrywający – Marcin Lis  

z KM PSP w Tarnobrzegu,
– najlepszy libero – Łukasz Mazur  

z KP PSP Lubaczów.
Mecze turniejowe sędziowali Marek Biros 
i Piotr Sobolski.

Turniej zaszczycili swoją obecnością: za-
stępca podkarpackiego komendanta wo-
jewódzkiego PSP st. bryg. Janusz Jabłoń-
ski, prezes Sportowego Klubu Pożarniczego 
„STRAŻAK” w Rzeszowie st. bryg. Krzysztof Fi-
lip, Starosta Leżajski Marek Śliż, wicedyrek-
tor Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku Waldemar Tłuczek, ko-
mendant powiatowy PSP w Leżajsku st. bryg. 
Józef Kludys oraz komendanci i zastępcy ko-
mendantów PSP drużyn uczestniczących 
w mistrzostwach.

Organizatorami turnieju była Komenda Wo-
jewódzka PSP w Rzeszowie, Komenda Powia-

towa PSP w Leżajsku oraz Sportowy Klub Po-
żarniczy „STRAŻAK” w Rzeszowie. Patronat 
honorowy nad turniejem sprawował Starosta 
Leżajski, natomiast patronat medialny – „Ku-
rier Powiatowy”.

Organizatorzy składają podziękowania za 
wsparcie organizacji turnieju finałowego na-
stępującym instytucjom:
– Starostwo Powiatowe w Leżajsku,
– Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chro-

brego w Leżajsku,
– Browar w Leżajsku.

bryg. Wojciech Długosz, KP PSP Leżajsk

Turniej Finałowy XXIV Mistrzostw Województwa Podkarpackiego 
Strażaków PSP w Piłce Siatkowej

4  października w  obiektach sportowych Ze-
społu Szkół Licealnych im. Bolesława Chro-
brego w Leżajsku odbył się Turniej Finałowy 
XXIV Mistrzostw Województwa Podkarpac-
kiego Strażaków PSP w Piłce Siatkowej.

Fot. st. str. Piotr Rybak, KP PSP Leżajsk
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Historyczny występ odnotowali zawodnicy 
Klubu Modelarskiego w Wierzawicach zdoby-
wając medale we wszystkich konkurencjach. 
W klasie F2A modeli prędkościowych Kac-
per Walania zdobył srebrny medal, a drużyna 
w składzie: Artur Miś, Tomasz Sobala, Kacper 
Walania zajęła wysokie – 4 miejsce.

Wielką niespodziankę zgotowali zawodni-
cy KM Wierzawice w klasie F2B modeli akro-
bacyjnych. Marek Rakowski wywalczył brązo-
wy medal, Joanna Rakowska zdobyła również 
brązowy medal w klasyfikacji kobiecej, a dru-
żyna F2B po raz pierwszy w historii zdobyła 
medal srebrny.

Największe oczekiwania były w stosunku do 
reprezentantów w klasie F2C modeli wyścigo-

wych. Ci również nie zawiedli. Zawodnicy KM 
Wierzawice zespół Jakub Głuszek i Tomasz So-
kołowski wywalczyli brązowy medal, a druży-
na F2C medal brązowy.

Ponadto na Mistrzostwach Świata po raz 
pierwszy w historii odbyła się klasyfikacja ko-
bieca. W klasie F2C pierwszymi mistrzyniami 
świata zostały, trenujące na torze modelar-
skim w Wierzawicach, Joanna Stoll i Julia Le-
siuk, które zdobyły złoto,

W Mistrzostwach Świata we Włocławku 
uczestniczyli również sędziowie zawodów 
z KM w Wierzawicach: Marek Leszczak, Da-
riusz Kuras i Andrzej Dąbrowski.

Wielkim wyróżnieniem było zaproszenie 
przez FAI (Fédération Aéronautique Interna-

tionale) sędziego międzynarodowego Mar-
ka Leszczaka do prowadzenia konkurencji 
F2C jako Head Judge (sędzia wiodący). Po raz 
pierwszy w historii sędzią wiodącym F2C był 
sędzia z Polski.

- Przygotowywałem się to tej roli przez kilka-
naście lat. Znajomość Kodeksu Sportowego, na-
uka języka angielskiego, ale przede wszystkim 
wieloletnie doświadczenie w organizowaniu 
i sędziowaniu mniejszej rangi zawodów spowo-
dowało, że FAI powierzyła mi tę funkcję. Odpo-
wiedzialność na takiej imprezie była ogromna, 
stres również, ale wszystko przebiegło perfek-
cyjnie z wysoką oceną Jury FAI – mówi Marek 
Leszczak.

KM w Wierzawicach

Historyczny sukces zawodników 
Klubu modelarskiego im. E. Kujana w Wierzawicach 

na Mistrzostwach Świata Modeli Latających na Uwięzi

5 sierpnia we Włocławku rozpoczęły się naj-
ważniejsze zawody sezonu modelarskiego. 
Najpierw odbyły się zawody Pucharu Świata 
WARSAW CUP, a  następnie główna impre-
za sezonu, czyli Mistrzostwa Świata Modeli 
Latających na Uwięzi. Reprezentacja Polski 
występowała w trzech konkurencjach, w któ-
rych zdobyła w sumie 7 medali.

W zawodach wystartowało 23 wędkarzy. Połów odbywał się meto-
dą dowolną na dwie wędki z wyłączeniem spinningu. Starosta Leżajski 
ufundował piękne puchary, które po czterogodzinnej rywalizacji otrzy-
mali: v I miejsce – Adam Kaszycki v II miejsce – Zbigniew Kryla  
v III miejsce – Zdzisław Gdula.

W imieniu Starosty Leżajskiego puchary wręczył Prezes Koła nr 37 
„Pstrąg” w Grodzisku Dolnym, Radny Powiatowy Roman Matuszek. 
Zawody zakończono wspólnym pieczeniem kiełbasy.

Zarząd Koła Wędkarskiego nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym skła-
da podziękowanie staroście za ufundowanie nagród dla zwycięzców 
zawodów.

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Leżajskiego
Już po raz kolejny w  sierpniu wędkarze stanęli w  szranki o  Puchar 
Starosty Leżajskiego. Tradycyjnie, zawody odbyły się nad zbiornikiem 
wodnym „Czyste” w  Grodzisku Dolnym, a  ich organizatorem, wzorem 
ubiegłych lat, było Koło Wędkarskie nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym. 

Sekretarz Koła nr. 37 Pstrąg – Andrzej Sigda
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W mistrzostwach powiatu leżajskiego 2022  
udział wzięło 28 drużyn z terenu powiatu  
oraz 3 drużyny spoza jego granic. Na bo-
iskach w Grodzisku Dolnym, Giedlarowej, Ku-
ryłówce i Woli Zarczyckiej rozegranych zosta-
ło 137 meczy, padło w nich 537 bramek, a to 
wszystko przy udziale prawie 500 dziewczy-
nek i chłopców.

4 sierpnia 2022 w Muzeum Ziemi Leżajskiej 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród i pu-
charów dla uczestników rozgrywek. Na ręce 
przedstawicieli poszczególnych klubów pu-
chary przekazali Wicestarosta Leżajski Lucjan 
Czenczek, Prezes Powiatowego Zrzeszenia 
Zespołów Sportowych w Leżajsku Zbigniew 
Śliwa, Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka Wy-
szyńska oraz Sekretarz Gminy Grodzisko Dol-
ne Adam Chmura.

Organizacja tak wielkiego przedsięwzię-
cia nie byłaby możliwa bez sponsorów i part-

Podsumowanie sezonu ligi powiatowej 
w piłce nożnej dzieci i młodzieży

Dobiegł końca sezon powiatowej ligii w piłce 
nożnej. Mimo wielkiej intensywności w  roz-
grywaniu swoich ligowych meczy, młodzie-
żowe drużyny z  terenu powiatu leżajskiego 
z wielką chęcią i zaangażowaniem przystąpi-
ły do odbywających się pod patronatem Sta-
rosty Leżajskiego rozgrywek, zorganizowa-
nych przez Powiatowe Zrzeszenie Zespołów 
Sportowych w Leżajsku.  

Młodziczki:
LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne
PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka
LKS Złotsan Kuryłówka

Rozgrywki prowadzone były  
w 5 kategoriach wiekowych.  

Klasyfikacje końcowe prezentują 
się następująco:

Trampkarze
MZKS Unia Nowa Sarzyna
PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka
LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne
LKS Złotsan Kuryłówka
LKS Brzyska Wola
KS Victoria Giedlarowa

Młodzicy
Sparta Leżajsk
LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne
PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka
KS Victoria Giedlarowa
MZKS Unia Nowa Sarzyna
LKS Złotsan Kuryłówka
Szkółka Piłkarska Sokół Hucisko

Orlicy
Sparta Leżajsk
LKS Złotsan Kuryłówka
LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne
PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka
Młode Nadzieje Nowa Sarzyna
KS Victoria Giedlarowa
LKS Brzyska Wola

Żaki
Szkółka Piłkarska Sokół Hucisko
LKS Złotsan Kuryłówka
Sparta Leżajsk
LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne
PUKS Przemiana Azalia Wola Zarczycka

nerów tego wydarzenia. Organizatorzy skła-
dają serdeczne podziękowania dla Starosty 
Leżajskiego za patronat nad rozgrywkami 
oraz ufundowanie nagród dla uczestników, 
a także Wójtowi Gminy Kuryłówka, Wójtowi 
Gminy Grodzisko Dolne, Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna, firmie STELSPAW 
ze Starego Miasta oraz restauracji Stokrotka 
z Giedlarowej.

Kamil Śliwa
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LISTOPAD
IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY SPORTOWE
2 GRAND PRIX PODKARPACIA JUNIOREK I JUNIORÓW W TENISIE 
STOŁOWYM
Termin: 13 listopada
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie 
Organizator: Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, Parafialny 
Uczniowski Klub Sportowy „Arka” przy parafii Rzymsko-katolickiej w Łętowni, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
Opis: Uczestnicy tych zawodów zdobywają punkty do wojewódzkiego i ogólno-
polskiego rankingu, a zwycięzcy uzyskują prawo gry w 2 Grand Prix Polski Ju-
niorek i Juniorów w Ostródzie.

104. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Termin: 6 listopada
Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Organizator: Gmina Grodzisko 
Dolne
Opis: Uroczystości przed pomni-
kiem „Żywią i Bronią” w Grodzisku 
Miasteczku i na cmentarzu para-
fialnym pod obeliskiem „Pamięci 
tym, którzy cierpieli i oddali swe 
życie za Ojczyznę” oraz msza 
święta w intencji ojczyzny. 

JESIENNE SPOTKANIA Z TEATREM
Termin: 12-13 listopada
Miejsce: GOK w Giedlarowej 
Organizator: GOK Gminy Leżajsk
Opis: Przegląd twórczości teatrów zawodowych i amatorskich z terenu całego 
województwa w postaci nieodpłatnych dla publiczności spektakli. 

X DYKTANDO GMINNE
Termin: 18 listopada 
Miejsce: GOK Kuryłówka
Organizator: GBP w Kuryłówce 
Opis: Tegoroczna edycja skierowana jest do uczniów klas VI-VIII szkół podsta-
wowych z Gminy Kuryłówka.

JAZZ W OK-u
Termin: 19 listopada
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

FESTIWAL TEATRALNY OTWARCIE 
Termin: 21 listopada
Miejsce: Scena widowiskowa w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Festiwal Teatralny Otwarcie powstał z myślą o stale rosnącej liczbie 
osób zainteresowanych teatrem. Podczas kilku dni trwania imprezy prezen-
towane są zarówno spektakle teatrów zawodowych, jak i ciekawe zjawiska 
w teatrze amatorskim. W tym roku zapraszamy na spektakl „Blaski i cienie” – 
Teatru Maska w Rzeszowie.
„Blaski i cienie” to uniwersalna, 
pełna mądrości, poezji i humoru 
opowieść o jasnych i ciemnych 
stronach ludzkiego życia na róż-
nych jego etapach (dzieciństwo, 
młodość, dorosłość, starość). 
O pozornie nieznaczących chwilach, które zmieniają bieg naszych dróg.
Twórcy poddają refleksji kluczowe momenty biografii każdego z nas: pierw-
szy, kolejny, ostatni (pocałunek, krok, sukces, upadek itd.). Przekaz uzupełnia-
ją metaforyczne plastyczne obrazy perfekcyjnie wykorzystujące specyfikę 
i możliwości teatru lalek. Dodatkowo spektakl wzbogaci i uatrakcyjni formuła 
tworzenia „na żywo” (w spektaklu artystka będzie malowała obraz luźno ko-
respondujący z poruszanymi na scenie kwestiami, w efekcie czego w trak-
cie każdego przedstawienia powstanie jego nowa malarska interpretacja). 

WIECZÓR ANDRZEJKOWY DLA 
DZIECI
Termin: 22 listopada
Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku 
Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Wróżby, gry i zabawy oraz dys-
koteka dla dzieci. 

KONCERT GOSPEL
Termin: 26 listopada
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

MUSICLA „EDITH PIAF. NICZEGO NIE ŻAŁUJĘ”
Termin: 6 listopada
Miejsce: Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

GMINNE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Termin: 11 listopada
Miejsce: GOK w Giedlarowej
Organizator: GOK Gminy Leżajsk
Opis: Uroczysta msza św. w Kościele Parafialnym w Giedlarowej, złożenie wień-
ców przy pomniku pamięci poległych za wolność Ojczyzny, następnie koncert 
patriotyczny w sali widowiskowej GOK.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU – „…BY POKOLENIA 
PAMIĘTAŁY…”; „NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”
Miejsce: Kuryłówka 
Termin: 11 listopada:
12.00 – „Niepodległa do Hymnu” przed pomnikiem w centrum Kuryłówki, 
16.00 – msza w kościele św. Józefa, 
17.00 – złożenie wieńców przed pomnikiem w centrum Kuryłówki, 
17.30 – koncert patriotyczny w sali widowiskowej GOK w Kuryłówce.
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK i GBP w Kuryłówce, Parafia Tarna-
wiec, OSP Kuryłówka 
Opis: 11 listopada to data symbol, jednak w każdym mieście, każdej wsi, proces 
wybijania się na niepodległość był inny i trwał kilka lat. Mieszkańcy Kuryłówki 
dla uczczenia tego wydarzenia w 1924 roku wybudowali w centrum miejsco-
wości pomnik niepodległościowy, gdzie rokrocznie odbywają się uroczystości.
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POWIATOWY URZĄD PRACY
W LEŻAJSKU

Nabór wniosków o przyznanie  
BONU NA ZASIEDLENIE dla osób  

do 30 roku życia w ramach projektów PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje,  
że prowadzi bezterminowy nabór wniosków o przyznanie  

BONU NA ZASIEDLENIE dla osób do 30 roku życia  
z projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)”  
 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)”  
 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Masz mniej niż 30 lat? Planujesz podjąć pracę lub działalność gospodarczą 
ponad 80 km od miejsca obecnego zamieszkania?

MOŻESZ OTRZYMAĆ 9 000 zł – SKORZYSTAJ Z BONU NA ZASIEDLENIE

Jak to zrobić?
1. Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku (jeśli nie jesteś zarejestrowany – to się zarejestruj)
2. Złóż wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie
3. Dostajesz pieniądze
4. Wyjeżdżasz i podejmujesz pacę, a umowę dostarczasz do urzędu
5. Nie musisz zbierać faktur i rachunków
6. Musisz jedynie przepracować 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od otrzymania z urzędu bonu.

Gdzie złożyć wniosek?
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, ul. Adama Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk; 
tel. 17 242 73 73, 17 240 67 20; email: pup@praca.lezajsk.pl www.lezajsk.praca.gov.pl 

BON NA ZASIEDLENIE – INFORMACJE
Co to jest bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia?

Bon na zasiedlenie, stanowi gwarancję przyznania środków finan-
sowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem za-
trudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza 
miejscem dotychczasowego zamieszkania. 

Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie?
Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podję-

ciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli: 
1) za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód 

w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę 
brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom 
społecznym; 

2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsco-
wości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co 
najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do 
miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co naj-
mniej 3 godziny dziennie; 

3) będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub 
prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej 
w umowie – 9 000 zł.

Jakie są obowiązki wynikające z otrzymanego bonu?
Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany zostaniesz: 

1) do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowe-
go urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadcze-
nie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca do-
tychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy; 

2) 2 do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pra-
cy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospo-
darczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarob-
kowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu 
urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodar-
czej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warun-
ku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamiesz-
kania do miejsca wykonywania pracy; 

3) 3 do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować 
pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej 
lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesię-
cy u jednego lub kilku pracodawców. 

W przypadku niewywiązania się z obowiązków  
o których mowa wyżej:
– pkt 1 i 2 – będziesz zobowiązany do zwrotu kwoty bonu w całości 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
– pkt 3 – będziesz zobowiązany do zwrotu kwoty bonu proporcjo-

nalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnie-
niu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działal-
ności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania 
starosty.

Zaraszamy do współpracy
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podróż 108

DOOKOŁA ŚWIATA
z Ireneuszem Wołkiem

Jesteśmy na peruwiańskim wybrzeżu Oce-
anu Spokojnego – 250 km na południe od 
Limy. To tutaj znajduje się Paracas, niewiel-
kie portowe miasteczko, można by powie-
dzieć: nadmorski kurorcik. W 2007 roku zosta-
ło w znacznym stopniu zniszczone podczas 
silnego trzęsienia ziemi. 

Na pierwszy rzut oka nie ma zbyt wiele do 
zaoferowania. Kilka hotelików, przystań, pro-
menada, trochę knajpek i kramików z jedze-
niem, a do tego sklepiki, w których kupić 
można, jak zawsze, wszystko. Może jeszcze pe-
likany, które za małą rybkę pozują do zdjęcia.

Jednak każdego dnia miasteczko przycią-
ga autobusy pełne turystów. Bo właśnie tutaj 
rozpoczynają się rejsy w kierunku niezwykłych 
wysp – Islas Ballestas. 

Kupujemy bilety i cierpliwie czekamy w ko-
lejce na swoją łódź. Po chwili – zgodnie z go-
dziną na bilecie – ubrani w kamizelki ra-
tunkowe, w towarzystwie 40 innych osób, 
spokojnym tempem wypływamy z portu. 
Łódź nabiera rozpędu. Płyniemy wzdłuż ja-
łowego półwyspu, który na styku z morzem 
tworzy liczne groty, skalne nawisy i niewielkie 
kamienne plaże. Nagle zwalniamy.

Przed nami olbrzymi geoglif wykonany na 
jednym ze zboczy półwyspu. Ze względu na 

kształt nazywany kandelabrem, kaktusem, 
świecznikiem lub trójzębem. Powstał prawdo-
podobnie około 200 r. p.n.e., kiedy na terenach 
tych mieszkali Indianie kultury Paracas. Nie wia-
domo jednak, w jakim celu został stworzony, 
ani co dokładnie przedstawia. Istnieje wiele 
teorii na ten temat. Mówi się, że to drogowskaz 
dla ówczesnych żeglarzy, świadectwo potęgi 
ówczesnej kultury, rytualny symbol odwzoro-
wania halucynogennej rośliny znanej w okolicy 
czy znak dla przybyszy z nieba. Niestety, żadne 
z tych przypuszczeń nie zostało potwierdzone, 
co tylko dodaje tej atrakcji pikanterii.

Po zrobieniu kilku zdjęć ponownie nabiera-
my szybkości. Podskakując na falach pozosta-
wiamy za sobą półwysep Paracas. Motorów-
ka z łatwością przecina fale, a my zaczynamy 
walczyć z chłodem. Zapinamy ubrania i nacią-
gamy mocniej czapki. I pomyśleć, że jeszcze 
wczoraj zmagaliśmy się z pustynnym upałem. 
Patrząc na wyspy rysujące się w oddali zadaje-
my sobie pytanie. Skąd ich wyjątkowość? 

Rezerwat Narodowy Paracas to pustynny 
obszar, przedłużenie pustyni Atacama, której 
największa część znajduje się w Chile. A wyspy 
Ballestas to jedno z cenniejszych miejsc rezer-
watu, często porównywane do Wysp Galapa-
gos ze względu na swoją bioróżnorodność. 

Przez rezerwat przepływa najważniejszy na 
świecie morski prąd Humboldta. Mieszani-

na jego wód działa jak termostat i odpowia-
da za regulację temperatury planety i jej kli-
matu. Prąd odpowiada również za transport 
planktonu będącego pożywieniem dla zwie-
rząt. Na tym obszarze ryby szybko się rozmna-
żają. Przekłada się to również na większą ilość 
pokarmu dla ptaków, dlatego tak bardzo lubią 
tą część naszej planety. 

Wyspy Islas Ballestas to niewielki fragment 
Rezerwatu Narodowego Paracas. Tych kilka 
kamienistych wysepek, stanowi niesamowicie 
ważny fragment całego ekosystemu. To tutaj 
żyje bardzo duża populacja zwierząt – głów-
nie ptaków – które w żadnym innym miejscu 
w całym rezerwacie nie występują tak licznie.

Przed nami stadko zabawnie kroczących 
pingwinów peruwiańskich lub inaczej pingwi-
nów Humboldta. Są też głuptaki peruwiań-
skie, które polują na ryby doskonale nurkując. 
Podziwiamy czerwonodziobą rybitwę wąsatą 
– przepiękny i rzadki ptak. Ale najwięcej jest 
tu kormoranów – tysiące, jeśli nie miliony.

Niestety, ze względów bezpieczeństwa nie 
możemy podpłynąć bliżej. Wysoka fala z ła-
twością miota łodzią na wszystkie strony, 
a sternik nieustannie koryguje kierunek. Takie 
warunki nie tylko grożą kolizją ze skałami, ale 
mocno utrudniają złapanie równowagi, a co 
za tym idzie zrobienie dobrego zdjęcia.

Jednak nie tylko bogactwo ptactwa nas tu-
taj przywiodło, a niezwykła historia tych wysp. 

Patrząc dzisiaj na niesamowite ilości ptaków 
śmiało możemy powiedzieć, że to dla nich raj. 
Ale nie zawsze tak było. Zalegające w kilkuna-
stometrowych warstwach ptasie guano, czy-
li odchody stały się powodem zainteresowa-
nia człowieka i wykorzystania go jako nawóz. 
Co ciekawe, nawarstwiające się latami guano 
nie ulegało zepsuciu. Brak opadów nad pe-
ruwiańskim wybrzeżem sprzyjał ich konser-
wacji. W takich warunkach klimatycznych za-
chodziło mnóstwo procesów chemicznych, 
dzięki którym surowiec nabierał wartościo-
wego składu. Z czasem pokłady guana były 
tak olbrzymie i cenne, że stały się przysłowio-
wą żyłą złota. 

Guano to doskonały nawóz, który nie miał 
i do dziś, biorąc pod uwagę jego skład, nie 

Islas BallestasPtaki i quano

Wyspy Islas Ballestas

Tajemniczy geoglif
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ma sobie równych. Od dawna bowiem wia-
domo, że ten rodzaj nawozu od ptaków jest 
30 razy skuteczniejszy niż obornik krowi. Dzię-
ki temu surowcowi Peru w XIX wieku, dorobi-
ło się sporej fortuny. Okres ten w historii zapi-
sał się, jako „Era de guano”. Peru zaś nazywano 
wówczas „Republica de guano”. Zresztą sło-
wo guano pochodzi z języka quechua i ozna-
cza odchody zwierząt, w tym głównie ptaków 
morskich. Doszło nawet do wojny w XIX wie-
ku między krajami, które chciały skorzystać 
z tego potężnego naturalnego nawozu. 

Niestety, w tym okresie nie obowiązywała 
żadna polityka ochrony zasobów guana, poza, 
rzecz jasna, maksymalną eksploatacją. Proce-
der ten niszczył gniazda lęgowe, niemal całko-
wicie likwidując populację kiedyś liczącą mi-
liony osobników. Ingerencja ludzi w naturalne 
siedliska ptaków, spowodowała, że zaczęły 
one masowo opuszczać złote wyspy! Spowo-
dowało to ogromny spadek liczby ptaków, co 
ostatecznie doprowadziło do wyczerpania się 
zasobów guano. Gwoździem do trumny tego 
biznesu stało się znalezienie dużych złóż sa-
letry na Pustyni Atacama oraz badania Fritza 
Habera dające początek nawozom sztucznym. 
Wtedy to złota era guano zakończyła się tak 
szybko, jak się rozpoczęła. 

Do dziś na wyspie można zobaczyć kon-
strukcje służące niegdyś do eksploatacji gu-
ana. Platformy, pochylnie, dźwigi i pomosty. 
Niechlubny przykład działalności człowieka.

Sternik zmniejsza obroty silnika. Przewod-
nik próbuje przekrzyczeć ptasi gwar i szum 
fal. W kakofonii dźwięków dociera do nas sło-
wo – pelikany. Głodni zdjęć i wrażeń pasaże-
rowie motorówki przechylają się to na jedną, 
to na drugą burtę, niebezpiecznie kołysząc 
łodzią. Jednak wyspy to nie tylko ptasi raj. 
Przed nami wygrzewające się na nielicznych 
plażach, dumnie zasiadające na mniejszych 
i większych kamieniach – lwy morskie, któ-
re raz po raz zaznaczają swoją obecność do-
nośnym rykiem. Dorosłe i młode osobniki le-
niwie przeciągają się, niemal w ogóle nie 
zwracając uwagi na podpływające blisko mo-
torówki z turystami.

Kolejna kamienista plaża nazywana przez 
przewodników „porodówką” ze względu na 
setki małych uchatek, które tutaj przychodzą 
na świat. Kiedy przefiltrujemy nieustanny ko-
mentarz płynący z głośników usłyszymy gwar, 
a raczej ryk, jaki dochodzi z plaży. Gorzej bę-
dzie przekazać bardzo nieprzyjemny, inten-
sywny i mocno drażniący zapach odchodów, 
jaki unosi się w powietrzu. I tutaj z pomocą 
przychodzą pandemiczne maseczki, które do-
stały nowe zastosowanie. 

Obecnie wyspy Ballestas to obszar chronio-
ny, do którego można dostać się tylko z au-
toryzowanymi wycieczkami. Wejście na wy-
spy jest zakazane. Mieszkańców wysp otacza 
się teraz troskliwą opieką. Opiekunowie par-
ku usiłują nadrobić lata zniszczeń, które spra-
wiły, że część gatunków ptaków jest zagrożo-
na wyginięciem. Ludzie w końcu zrozumieli, 
że to zwierzęta są najcenniejszym skarbem. 
Dzięki strefom chronionym odnawiają się 
również pokłady guana pochodzące zwłasz-
cza od głuptaków i kormoranów.

Tutaj kończy się nasze spotkanie z wyspami. 
Wracamy do portu. Po następnych 30 minu-
tach przecinania fal, ku radości osób walczą-
cych z chorobą morską zbliżamy się do por-
tu. I choć moglibyśmy ponarzekać, że zapach 
nie taki, że turystów za dużo, że bujało w łodzi 
i momentami żołądek się wywracał. To nie bę-
dziemy, bo to była wspaniała wycieczka!

Zdjęcia, tekst – Ireneusz Wołek

Zapraszam do obejrzenia filmu na You Tube:
1000 Cudów Świata – Islas Ballestas

Pingwiny Humbolta

Ptasi raj

Lwy morskie

Pelikany
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Biuro Programu „Niepodległa” 
otwiera nabór wniosków do no-
wego programu dotacyjnego – 
„Powstanie Styczniowe 1863-1864”. 
W 2023 roku obchodzić będziemy 
160. rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego, największego zrywu 
narodowowyzwoleńczego skierowane-
go przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na Po-
wstanie Styczniowe złożyło się ponad 1200 
bitew i potyczek, w których według dostępnych 
szacunków wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Wy-
darzenia z lat 1863-1864 oraz determinacja ówczesnych bo-
haterów w dążeniu do zrealizowania marzeń o wolnej i niepodległej 
Polsce zasługują na odpowiednie upamiętnienie.

Skierowany do szerokiego grona odbiorców program dotacyjny 
„Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspiera działania o charakterze hi-
storycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym przygoto-
wujące do godnego celebrowania 160. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji re-
gionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową.

W ramach programu wspierane będą projekty włączające społecz-
ności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Ini-

cjatywy te powinny przyczyniać 
się do popularyzacji wiedzy na te-
mat organizacji, przebiegu oraz 
skutków Powstania Styczniowego 
w kontekście budowania nowocze-

snej tożsamości narodowej, politycz-
nej i kulturowej.
Budżet programu dotacyjnego „Po-

wstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 
4,5 mln zł.

W programie dla samorządowych instytucji 
kultury i organizacji pozarządowych można wnio-

skować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych. 
Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Powsta-
nie Styczniowe 1863-1864” nie może przekroczyć 85% całego budże-
tu zadania.

Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków – 
do 4 listopada 2022 roku do godziny 15.59.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 
1.01.2023 r. do 20.11.2023 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Więcej informacji na stronie www.niepodległa.gov.pl
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SKLEP
ROWEROWY

SERWIS
SPRZEDAŻ

Żołynia
ul.Białobrzeska 1
tel. 660 512 185

NAJWIĘKSZY
SKLEP

SPORTOWO-
ROWEROWY

Leżajsk
ul.Mickiewicza 74,

tel. 666 349 932
I piętro (obok dworca)

Nowy program dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864”
w ramach projektu „Niepodległa”
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