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W 2022 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku  
wraz z Powiatem Leżajskim przystąpiła do realizacji projektu  

pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”  
polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz 

świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci,  
uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem 

Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia 
– ICF, na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Śląskim 

w Katowicach. Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.
Początkowa wartość projektu to 199 874,65 zł, która została zwiększona do 200 074,65 zł fi-

nansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.
Realizowane zadanie ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których 

zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym 
wsparciem w wymiarze międzysektorowym. W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne 
narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, mię-
dzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, 
w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu).

W grudniu 2022 r. zakończył się II etap badań. Przebadano 417 dzieci i 216 uczniów w 6 szko-
łach, 3 przedszkolach, 2 żłobkach, 3 klubach malucha, NZOZ-ie, ośrodku rehabilitacyjnym 
w SPZOZ, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

W 2023 r. wsparciem zostanie objęte 10 rodzin z wczesnego wspierania rozwoju dziecka oraz 
10 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Markowi Wilkowi
z powodu śmierci

Mamy
wyrazy głębokiego współczucia 

składają:
Rada i Zarząd Powiatu Leżajskiego  

oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku



Po przyjęciu porządku obrad i protokołów 
z LXI i LXII sesji rady radni podjęli uchwały 
w sprawie:
– u c hw a ł y  z m i e n i a j ą c e j  U c hw a ł ę  N r 

XLVIII/270/2022 Rady Powiatu Leżajskiego 
z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie okre-
ślenia zadań z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na realizację tych zadań w 2022 r.;

– zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewi-
zyjnej na 2023 rok;

– zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 
Leżajskiego na 2023 rok;

– wydatków budżetu Powiatu Leżajskiego, 
które nie wygasają z upływem roku budże-
towego 2022;

– wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Leżajskiego;

– zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.

Następnie radni przystąpili do głosowa-
nia nad najważniejszą uchwałą, czyli uchwałą 
budżetową na 2023 r. Po odczytaniu projek-
tu uchwały wraz z uzasadnieniem, odczyta-
niu opinii: Komisji Budżetu i Rozwoju Gospo-
darczego Powiatu, Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku, Regionalnej Izby Obrachunkowej 
do projektu budżetu oraz stanowiska Zarzą-
du w sprawie opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, a także wniosków komisji nastą-
piła dyskusja nad wniesionymi wnioskami 
komisji i radnych oraz ich przegłosowanie. 
W głosowaniu nad projektem uchwały bu-
dżetowej wzięło udział 18 radnych. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 13 radnych, prze-
ciw – 1 radny, zaś od głosowania wstrzymało 
się 4 radnych.

Rada Powiatu Leżajskiego przyjęła budżet na 2023 rok
20 grudnia w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. 

.
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I. BUDŻET
Budżet Powiatu Leżajskiego to plan finansowy przygotowany przez Zarząd Powiatu i obejmuje dochody oraz wydatki. Uchwalany jest przez 

Radę Powiatu na rok kalendarzowy. Dochody na rok 2022 r. zamknęły się w kwocie 127 281 840 zł, zaś wydatki to kwota 139 633 855 zł.

II. INWESTYCJE
1. Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe zakończone w 2022 r.

Nazwa zadania Całkowita wartość 
zadania Źródła finansowania Termin zakończenia 

inwestycji

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1265R Górno 
(gr. pow.) - Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 7+342-
7+600z budową wyniesionego przejścia dla pieszych 
z oświetleniem w Woli Zarczyckiej

713 358,67 zł

- RFRD: 200 000 zł
- wkład własny: 513 358,67 zł w tym:

* Powiat Leżajski: 256 679,34 zł
* Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 256 679,33 zł

27.06.2022 r.

Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu 
drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – 
Cieplice (gr. pow.) w miejscowości Tarnawiec w km 1+924

153 593,91 zł

- RFRD: 108 668 zł
- wkład własny: 44 925,91 zł w tym:

* Powiat Leżajski: 22 462,96 zł
* Gmina Kuryłówka: 22 462,95 zł

4.07.2022 r.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1254R od drogi 
nr 1257R Ożanna - Piskorowice 2 152 606,38 zł

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 
Nadleśnictwo Leżajsk: 1 031 000 zł

- Powiat Leżajski: 1 017 979,38 zł
- Gmina Kuryłówka: 103 627 zł

18.11.2022 r.

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1264R 
Wola Zarczycka – Wólka Niedźwiedzka w km 3+695,00 
(JNI01008054)

1 465 018,80 zł - rezerwa subwencji ogólnej: 722 331 zł
- wkład własny Powiat Leżajski: 742 687,80 zł 15.12.2022 r.

Przebudowa odcinka drogi polegającej na przebudowie 
przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1264R Wola 
Zarczycka – granica powiatu Wólka Niedźwiedzka w km 
0+772 z dojazdami w km od 0+736,15 do km 0+792,83

1 189 495,83 zł - rezerwa subwencji ogólnej: 601 389 zł
- wkład własny Powiat Leżajski: 601 390,83 15.12.2022 r.

PRAC RADY I ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO W 2022 ROKU
PODSUMOWANIE

Rok 2022  to czas stopniowego powrotu do względnej normalności po 
niemal dwóch latach zmagania się z pandemią koronawirusa. Odbyła 
się większość planowanych imprez, zrealizowano zamierzone inwesty-
cje, utrzymano dyscyplinę finansową i wykonano zadania wynikające 
z obowiązków, jakie nakłada na samorząd ustawodawca, co jest efek-
tem wspólnej pracy Rady i Zarządu Powiatu Leżajskiego. Niniejsze pod-
sumowanie przedstawia najważniejsze obszary, na których skupiły się 
działania samorządowców.

BUDŻET 2022 (PLANOWANY)

1. Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo .................................................................2 291 057 zł

2. Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
kultura fizyczna ............................................................................................... 2 115 780 zł

3. Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa, wymiar sprawiedliwości .........................12 034 616 zł

4. Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza...............54 516 633 zł

5. Obsługa długu publicznego, różne rozliczenia ......................................... 1 129 034 zł

6. Administracja publiczna ............................................................................. 16 918 845 zł

7. Pomoc społeczna, rodzina, pozostałe zadania  
w zakresie polityki społecznej ................................................................. 20 263 847 zł

8. Ochrona zdrowia.............................................................................................4 050 076 zł

9. Inne: transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa,  
informatyka, gospodarka komunalna i ochrona środowiska ............26 313 966 zł

Razem:  ................................................................................................................ 139 633 855 zł
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Inwestycje drogowe na lata 2022-2024 (stan na 31 grudnia 2022 r.)

Nazwa zadania Całkowita wartość 
zadania Źródła finansowania Termin zakończenia 

inwestycji

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R 
Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 4+070 – 8+310 
stanowiącej dojazd do części przemysłowej Nowej Sarzyny

13 429 846,27 zł
- 2022 r. - 

1 107 435,97 zł

- Rządowy Fundusz Polski Ład: 9 189 996,00
- wkład własny Powiat Leżajski: 987 435,97
- Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 120 000,00 (2022 r.), 500 000 zł 
(2023 r.), 1 528 000 zł (2024 r.)

luty 2024 r.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R 
Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko – Giedlarowa w km 
6+660 – 10+450

16 907 640,39 zł
- 2022 r. –  

8 486 154,52 zł

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 7 326 294 zł
2022 r. – 3 663 147 zł

- wkład własny Powiat Leżajski: 4 823 007,52 zł
2023 r. – Gmina Grodzisko Dolne 4 850 000 zł (podpisana 
umowa o pomocy finansowej na rok 2023 r.)

grudzień 2023 r.

Przebudowa dróg powiatowych nr 1273R Grodzisko Nowe 
– Chodaczów w km 0+002,60 – 1+847,30 i 1271R Grodzisko 
Dolne – Chałupki Dębniańskie w km 2+060 – 3+059

4 911 512,04 zł
- 2022 r. – 

1 755 580,27 zł

- Rządowy Fundusz Polski Ład: 4 620 364,94
2022 r. – 1 460 374,22

- wkład własny Powiat Leżajski: 121 588,16
- wkład własny Gmina Grodzisko Dolne: 173 617,89 zł

listopad 2023 r.

Wykonane dokumentacje projektowe zakończone w 2022 r.

Nazwa zadania Całkowita wartość 
zadania Całkowita wartość zadania Termin zakończenia 

inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 
drogi powiatowej nr 1245R od drogi nr 1246R Brzyska Wola 
przez Wieś wraz z mostem w km 0+000-4+712

231 978,01 zł - wkład własny Powiatu Leżajskiego: 115 989,01 zł
- Gmina Kuryłówka: 115 989 zł 30.09.2022 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1258R Giedlarowa – Wierzawice w km 
0+000 – 4+115

102 828 zł - wkład własny Powiat Leżajski: 51 414 zł
- Gmina Leżajsk: 51 414 zł 29.07.2022 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie i Domu Dziecka w Nowej Sarzynie

98 400 zł - wkład własny Powiat Leżajski: 98 400 zł 27.12.2022 r.

Droga w Piskorowicach Boisko w Zespole Szkół Technicznych fot. Emil Ożóg
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Zakontraktowane zlecenia na dokumentacje projektowe w 2022 r.

Nazwa zadania Całkowita wartość 
zadania Całkowita wartość zadania Termin zakończenia 

inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1244R Kulno – Brzyska Wola w km 
0+000 – 6+026

287 391,96 zł - wkład własny Powiat Leżajski: 143 695,99 zł
- Gmina Kuryłówka: 100 000 zł + 43 695,97 zł= 143 695,97 zł grudzień 2023 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) Grodzisko 
Dolne – Giedlarowa w km 2+329 – 6+800 od granicy 
powiatów (przeworskiego/leżajskiego) do skrzyżowania 
z drogą 1270R

274 105,50 zł - wkład własny Powiatu Leżajskiego: 137 052,75 zł
- Gmina Grodzisko Dolne: 137 052,75 zł grudzień 2023 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 
drogi powiatowej nr 1266R Biedaczów – Grodzisko Górne 
o długości ok. 2,34 km w miejscowościach Biedaczów 
i Gwizdów 

73 800 zł - wkład własny Powiatu Leżajskiego: 36 900 zł
- Gmina Leżajsk: 36 900 zł czerwiec 2023 r.

2. Inwestycje kubaturowe
Inwestycje kubaturowe zakończone w 2022 r.

Nazwa zadania Całkowita wartość 
zadania Całkowita wartość zadania Termin zakończenia 

inwestycji

Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół 
Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku 662 595 71 zł - Ministerstwo Sportu i Turystyki: 331 297,85 zł

- wkład własny Powiat Leżajski: 331 297,86 zł 27.09.2022 r.

Przebudowa zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap, polegającego 
na wykonaniu prac remontowo–konserwatorskich 
i budowlanych

440 742,11 zł - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu: 100 000 zł
- wkład własny Powiat Leżajski: 340 742,11 zł 14.11.2022 r.

Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół 
Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku (więcej 
o strzelnicy na str. 14)

154 992,62 zł - Ministerstwo Obrony Narodowej: 123 994,09 zł 
- wkład własny Powiat Leżajski: 30 998,53 zł 15.12.2022 r.

III. POMOC SPOŁECZNA 
Jednostką powiatową, która realizuje zadania z zakresu pomocy spo-

łecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. Ponadto 
wykonuje zadania z zakresu pieczy zastępczej, przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Najważniejsze zadania i programy realizowane przez PCPR w Leżaj-
sku w roku ubiegłym to: 
n zadania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnospraw-

nych; w ich ramach przyznawane były dofinansowania osobom nie-
pełnosprawnym do m.in.: przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyj-
nych; łącznie wydatkowana kwota pochodząca z PFRON wyniosła 
2 333 441 zł (o 324 509 zł więcej niż w roku poprzednim);

n zadania związane z pieczą zastępczą;
n realizacja programów PFRON:

– program „Aktywny samorząd” – w jego ramach udzielono pomocy 
finansowej w związku z pobieraniem nauki na poziomie wyższym 
oraz do zakupu różnego rodzaju sprzętów i urządzeń niezbęd-
nych osobom niepełnosprawnym; w ubiegłym roku PCPR przy-
znał dofinansowania do 43 umów na łączną kwotę 242 086,25 zł. 
Środki w całości pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych;

– program PFRON „Program wyrównywania różnic między regiona-
mi III”.

W 2022 r. Powiat Leżajski uzyskał dofinansowania do wszystkich zło-
żonych wniosków na łączną kwotę 733 513,84 zł. Dofinansowanie uzy-
skały następujące projekty:
– „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Sarzynie o szyb win-

dowy” (dofinansowanie z PFRON: 136 853,79 zł);
– „Zakup mikrobusu do przewozu uczestników Środowiskowe-

go Domu Samopomocy w Sarzynie” (dofinansowanie z PFRON: 
120 000 zł);

– „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów 
w Gminie Leżajsk” (dofinansowanie z PFRON: 120 000 zł);

– „Likwidacja barier transportowych w WTZ – zakup samochodu do 
przewozu osób z niepełnosprawnością” (dofinansowanie z PFRON: 
120 000 zł);

– „Zakup fabrycznie nowego samochodu typu „mikrobus”, 9-osobowe-
go przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami” 
(dofinansowanie z PFRON: 120 000 zł);

– „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Ar-
chidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk oraz zakup wyposażenia do 
pracowni” (dofinansowanie z PFRON: 116 660,05 zł);

– program „Zajęcia klubowe w WTZ”; faktycznym realizatorem był 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku, zaś PCPR w Leżajsku prowa-
dził nadzór nad programem; środki na realizację programu pocho-
dziły z PFRON i wyniosły 89 280 zł.

Poza ww. projektami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Leżajsku:

W 2023 r. rozpocznie się jedna z największych inwestycji kubaturowych wśród realizowanych przez powiat w ostatnich latach. Jest nią roz-
budowa kompleksu i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku. Zadanie to uzyskało 
dofinansowanie w wysokości 11 700 000 zł z programu Polski Ład. Planowany termin realizacji to 2023-2025 r.
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– realizowało „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”, a także „Powiatowy program 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 
społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzega-
nia praw osób niepełnosprawnych”; 

– prowadziło Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udzielał m.in. 
wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;

– prowadziło wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, doko-
nując bezpłatnych wypożyczeń sprzętów i urządzeń osobom 
niepełnosprawnym. 
W ramach PCPR w Leżajsku funkcjonuje również Powiatowy Zespół 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który wydaje orzeczenia 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także legityma-
cje i karty parkingowe osobom niepełnosprawnym.

Podsumowując należy stwierdzić, że w odróżnieniu od lat poprzed-
nich, w których wystąpiła epidemia COVID-19, realizacja zadań w roku 
ubiegłym przebiegała spokojnie, zgodnie z przyjętym planem.

IV. OŚWIATA
W ubiegłym roku nauka w szkołach odbywała się przez większość 

czasu już w trybie stacjonarnym. Udało się również zrealizować zapla-
nowane przedsięwzięcia w obszarze rozwoju edukacji.

W Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 
uruchomiono 1 września 2022 r. nowy kierunek kształcenia: technik 
eksploatacji portów i terminali. 

Powiat Leżajski otrzymał z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki finan-
sowe w wysokości 128 814 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć 
specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w okresie od 1 marca do 20 grudnia 2022 r., które były prowadzone 
w ZSL w Leżajsku oraz ZST w Leżajsku. Zajęcia specjalistyczne odby-
wały się w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycz-
nych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych 
o charakterze terapeutycznym zgodnie z rozpoznanymi potrzebami 
uczniów, w tym również dla uczniów rozpoczynających kształcenie 
w roku szkolnym 2022/2023.

Ponadto samorząd otrzymał z Ministerstwa Edukacji i Nauki dota-
cję celową w wysokości 123 222 zł (edycja wiosenna) i w wysokości 

83 186 zł (edycja jesienna) w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Pol-
skę” na realizację zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edu-
kacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania 
Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i hi-
storii oraz osiągnięć polskiej nauki. W wycieczkach uczestniczyły dzieci 
i młodzież z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Leżajsku.

V. OCHRONA ZDROWIA
W roku 2022 Zarząd Powiatu udzielił wsparcia Samodzielnemu Pu-

blicznego Zespołowi Opieki Medycznej w Leżajsku przekazując:
– 511 876 zł na modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpac-

kiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM); inwestycja była realizo-
wana ze środków unijnych; 

– 106 000 zł na zakup urządzeń i sprzętu do obsługi zwłok wraz z re-
montem pomieszczeń w budynku SP ZOZ.

VI. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W kwietniu 2022 r. nastąpiło długo wyczekiwane otwarcie nowej 

wystawy stałej w Muzeum Ziemi Leżajskiej „Archeologia i Dzieje Staro-
polskie Ziemi Leżajskiej”. Ekspozycja zlokalizowana jest w piwnicy po-
łudniowo-wschodniej jednej z oficyn kompleksu muzealnego. 

Ponadto Rada Powiatu Leżajskiego, w ramach budżetu na 2022 rok, 
udzieliła dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze powiatu leżajskiego:
– Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Tarnawcu z siedzibą 

w Kuryłówce: 15 000 zł;
– Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Leżajsku: 55 000 zł;
– Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Luchowie Górnym: 25 000 zł;
– Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Giedlarowej: 

25 000 zł;
– Klasztor Zakonu Braci Mniejszych (oo. Bernardynów) w Leżajsku: 

50 000 zł.
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VII. SPORT
Zarząd Powiatu podjął w 2022 r. decyzję o przekazaniu dotacji 

o łącznej kwocie 52 000 zł na realizację zadań z zakresu rozwoju spor-
tu na terenie powiatu leżajskiego dla sześciu klubów:
– Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate w Leżajsku: 9 000 zł; 
– Klubu Modelarskiego im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach: 11 000 zł; 
– Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku: 9 000 zł; 
– Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Azalia” w Brzózie Królew-

skiej: 15 000 zł;
– Akademii Gimnastyki i Sportu w Leżajsku: 4 000 zł;
– Leżajskiego Towarzystwa Sportu „Feniks” : 4 000 zł. 

Udzielono również:
n dotacji w trybie małych zleceń na realizację zadań we współpracy z or-

ganizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych określonych 
w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie obejmującej zadania 
w zakresie m.in. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
– Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Przemiana – 

Azalia” przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskie-
go w Woli Zarczyckiej: 2 500 zł;

– Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ARKA” przy 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Łętowni: 3 200 zł;

– Międzyzakładowemu Klubowi Sportowemu „Pogoń” w Leżajsku: 
2 500 zł;

– Stowarzyszeniu „Sparta” Leżajsk: 2 000 zł;
n dotacji celowych w trybie małych zleceń na realizację zadań we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicz-
nych określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie 
obejmującej zadania w zakresie m.in. kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, na:
– „Wieczory ze Świętą Anną” organizowane przez Stowarzyszenie Je-

den dla Drugiego: 2 000 zł;
– „Festiwal Miodu i Kultury Ludowej” organizowany przez Stowarzy-

szenie na rzecz wsi Jelna „Zloty Potok”: 2 800 zł.

VIII. KULTURA
Powrót do pełnego kalendarza imprez kulturalnych sprawił, że miesz-

kańcy powiatu leżajskiego mogli skorzystać z bogatej oferty wydarzeń.
Muzeum Ziemi Leżajskiej zorganizowało w roku 2022 szereg imprez 

o rozmaitej tematyce. Do najważniejszych należą:

– powiatowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja: ple-
nerowy Powiatowy Koncert Patriotyczny w wykonaniu orkiestry Di-
vertimento wraz z grupą wokalną Meritum, występ Zespołu Pieśni 
i Tańca „LELIWA”, oraz patriotyczne karaoke, w którego trakcie zbie-
rano środki finansowe na rehabilitację Zdzisława Zawilskiego;

– otwarcie wystawy pn. „Szybciej, wyżej, mocniej. Jan Krauz życie 
i sport”, poświęconej mieszkańcowi gminy Nowa Sarzyna oraz pa-
raolimpijczykowi i medaliście olimpijskiemu;

– udostępnienie zwiedzającym wszystkich wystaw stałych oraz czaso-
wych w ramach europejskiej akcji „Noc Muzeum”;

– recital „Takt żartu i zaufania” w wykonaniu zespołu za5pierwsza;
– Powiatowy Piknik Patriotyczny z okazji 78. Rocznicy Wybuchu Po-

wstania Warszawskiego;
– organizacja plenerowego (na dziedzińcu przed Muzeum) widowi-

ska pt. „Legenda o Smętku” w wykonaniu teatru „Imaginacja”;
– współorganizacja wernisażu wystawy „Odnaleźć siebie” oraz wysta-

wy „Pomalować świat” w ramach Podkarpackiego Festiwalu Osób 
Wyjątkowych, których współorganizatorami było Stowarzysze-
nie Społeczno-Kulturalne „WEKTOR” oraz wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie.

Odbyły się także wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez Powiat 
Leżajski: Dzień Powiatu, Pielgrzymka Służb Mundurowych Wojewódz-
twa Podkarpackiego i Dożynki Powiatowe oraz Powiatowe Obchody 
Święta Niepodległości. Ponadto w ramach kolejnych warsztatów pro-
wadzonych w kwietniu przez Fundację Questingu powstały dwa ko-
lejne questy dla powiatu leżajskiego: „Tajemnicze zabójstwo w biały 
dzień” oraz „Los rzucony na stos”. Tym razem premiera questów odbyła 
się w formie grywalizacji, podczas której kilkuosobowe drużyny rywa-
lizowały ze sobą o atrakcyjne nagrody. Wydarzenie spotkało się z du-
żym zainteresowaniem i entuzjastycznym przyjęciem, więc niewyklu-
czone, że w przyszłości zostanie zorganizowane ponownie.

W 2022 roku zrealizowano również zadanie „Wzbogacenie oferty 
kulturalnej Powiatowej Sali Koncertowej poprzez zakup instrumen-
tów oraz sprzętu wspierającego”. Zadanie zostało dofinansowane w ra-
mach Programu Rządowego Infrastruktura kultury ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego – 
kwota dofinansowania to 93 458,40 zł, zaś całkowita wartość zadania 
wyniosła 116 823 zł. .
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 POWIATOWA
ORKIESTRA

DIVERTIMENTO

NABÓR MUZYKÓW
O G Ł A S Z A

ZGŁOSZENIA: 
TEL. 17 240 45 70
email: promocja@starostwo.lezajsk.pl

instrumenty 
nuty
doskonalenie rzemios ła muzycznego
pod okiem profesjonalnego dyrygenta

ZAPEWNIAMY:

 
W repertuarze muzyka rozrywkowa,

filmowa i jazzowa.

Chcesz przeżyć muzyczną
przygodę? Dołącz do nas już dziś.

POWIAT LEŻAJSKI
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Opracowany powiatowy plan dystrybucji preparatów stabilnego 
jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego ma charakter 
działania prewencyjnego, aby w razie wystąpienia zdarzenia radiacyj-
nego mieć wiedzę, gdzie zgłosić się po preparat. W przypadku wy-
stąpienia mało prawdopodobnego zdarzenia, jakim jest skażenie ra-
diacyjne, służby państwowe natychmiast powiadomią mieszkańców 
wszelkimi dostępnymi kanałami. Wówczas rozpocznie się uproszczona 
dystrybucja preparatu bezpośrednio do obywateli. Ponadto zaznacza-

my, iż dawkowanie winno odbywać się zgodnie z zaleceniami – szcze-
góły w załączonym poniżej materiale informacyjnym.

PAMIĘTAJMY! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, 
gdy nie występuje zagrożenie, nie uchroni przed ewentualnymi skut-
kami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wie-
lu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasię-
gnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu!

Procedura dystrybucji jodku potasu w powiecie leżajskim 
na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Procedura dystrybucji tabletek jodku potasu jest standardową procedurą przewidzianą w przepisach prawa oraz stosowana na wypadek ewen-
tualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, którego obecnie nie ma. 

Powiat Leżajski został zaopatrzony w odpowiednią ilość tabletek 
z jodkiem potasu zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. W razie konieczności tabletki z jodkiem potasu są przy-
gotowane do dystrybucji. Zostanie wtedy uruchomionych 40 punk-
tów wydawania tabletek mieszkańcom.

Zwracamy się do mieszkańców powiatu leżajskiego o zapoznanie 
się z rozmieszczeniem gminnych punktów wydawania preparatu sta-
bilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu.

Lokalizacja punktu wydawania preparatu stabilnego jodu
MIASTO LEŻAJSK

n Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Grunwaldzka 1, Leżajsk
n Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Mickiewicza 51, Leżajsk
n Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. M.C. Skłodowskiej 8, Leżajsk
n Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 11-go Listopada 6, Leżajsk

GMINA GRODZISKO DOLNE
n Gminny Ośrodek Kultury, Grodzisko Dolne 332
n Szkoła Podstawowa, Opaleniska 82 A 
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Grodzisko Dolne 129 A
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Grodzisko Górne 489 A
n Dom Wiejski, Grodzisko Nowe 274 
n Szkoła Podstawowa, Wólka Grodziska 116 D
n Środowiskowy Dom Samopomocy, Podlesie 68
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Laszczyny 62, Grodzisko Dolne
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Chodaczów 136

MIASTO I GMINA NOWA SARZYNA
n MOSiR Nowa Sarzyna, ul. Konopnickiej 3, Nowa Sarzyna
n UMiG Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1, Nowa Sarzyna

n Dom Kultury i Biblioteka Nowa Sarzyna, ul. 1 Maja 1, Nowa Sarzyna
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Wola Zarczycka 405 C
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Wólka Łętowska 121
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Łętownia 308
n Ośrodek Kultury w Gościńcu, Łętownia 510 A
n Szkoła Podstawowa w Majdanie Łętowskim, Łętownia 118
n Ośrodek Kultury w Sarzynie, Sarzyna 172
n Szkoła Podstawowa w Tarnogórze, Tarnogóra 212
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Ruda Łańcucka 200
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Łukowa 91
n Ośrodek Kultury w Jelnej, Jelna 73
n Ośrodek Kultury w Judaszówce, Jelna 328

GMINA KURYŁÓWKA
n NZOZ „Centrum Zdrowia” w Kuryłówce, Kuryłówka 113
n NZOZ „Centrum Zdrowia” w Brzyskiej Woli, Brzyska Wola 74

GMINA LEŻAJSK
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Wierzawice 517, Leżajsk
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Dębno 215 a, Dębno
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Chałupki Dębniańskie 53 
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Piskorowice 173, Leżajsk
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Rzuchów 25, Leżajsk
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Stare Miasto 152, Leżajsk
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Giedlarowa 285, Leżajsk
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Biedaczów 83B, Żołynia
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Brzóza Królewska 555
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Hucisko 76A, Wola Zarczycka
n Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Przychojec 135, Leżajsk

W przypadku wystąpienia zagrożenia zgłoś się do właściwe-
go urzędu gminy lub pod wskazany w wykazie adres!

Grupa wiekowa
Ilość jodu 
stabilnego

Ilość tabletek Sposób podawania tabletki

Noworodki i niemowlęta 
młodsze niż 1 miesiąc

12,5 mg jodu ¼ tabletki
Jednorazowo 1/4 tabletki – całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu 
i podać noworodkowi lub niemowlakowi.

Dzieci od 1 miesiąca do 3 lat 25 mg jodu ½ tabletki
Jednorazowo 1/2 tabletki – całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu 
i podać niemowlakowi lub dziecku.

Dzieci od 3 do 12 lat 50 mg jodu 1 tabletka
Jednorazowo 1 tabletkę – połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem lub 
rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju.

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli do 59 lat 100 mg jodu 2 tabletki Jednorazowo 2 tabletki – połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią  
(każdy wiek)

100 mg jodu 2 tabletki Jednorazowo 2 tabletki – połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem.

Informacja o zasadach dawkowania tabletek ze stabilnym jodem

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki: https://monitoring.paa.gov.
pl/maps-portal/ Tutaj też można zapoznać się z systemem monitorowania sytuacji radiacyjnej i bieżącymi działaniami podejmowanymi przez PAA: 
https://www.gov.pl/web/paa/nowa-mapa-radiacyjna-polski-panstwowej-agencji-atomistyki SJ
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Punkt nr 1:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku,  

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk. 
Pomoc prawna udzielana w  formie nieodpłatnej pomocy 
prawnej (NPP) przez Fundację „Masz Prawo”. Dyżury od 
poniedziałku do piątku w  godzinach od 800 do 1200. 
W  każdy poniedziałek dyżur specjalizacyjny z  zakresu 
prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, podział majątku wspól- 
nego, kontakty z dziećmi) oraz z  zakresu prawa cywilnego 
(dziedziczenie, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, 
zachowek).

Punkt nr 2:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku,  

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk. 
Pomoc prawna udzielana w formie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego (NPO) przez Fundację „Masz Prawo”. Dyżury od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do 1600. W każdy 
wtorek dyżur specjalizacyjny z  zakresu prawa rodzinnego 
(alimenty, rozwody, podział majątku wspólnego, kontakty 
z dziećmi) oraz z  zakresu prawa cywilnego (dziedziczenie, 
stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek).

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 roku na terenie powiatu leżajskiego będą dostępne 3 punkty pomocy prawnej, w których będzie udzielana nieodpłatna 
pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja. Punkty te będą usytuowane w następujących lokalizacjach:

Osoby uprawnione
Z porad może skorzystać każda osoba, która wypełni oświad-
czenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomo-
cy prawnej, w tym każda osoba fizyczna prowadząca jedno-
osobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych 
osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc praw-
na skierowana do osób prowadzących ww. działalność 
traktowana jest jako pomoc de minimis.

Rejestracja
Aby uzyskać pomoc w punkcie nieodpłatnej pomo-
cy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji 
pod numerem telefonu 882 015 438 lub poprzez ad-
res e-mail: npp@starostwo.lezajsk.pl. Istnieje również 
możliwość samodzielnej rezerwacji wizyty na stronie  
https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Lista jednostek nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nie-
odpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oby-
watelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) 
Starosta Leżajski sporządza i aktualizuje „Listę Jednostek Nie-
odpłatnego Poradnictwa”, dostępnej dla mieszkańców Powia-
tu Leżajskiego.

Lista opublikowana została na stronie Starostwa http://www.starostwo.lezajsk.pl/ zakładka Dla mieszkańca – Nieodpłatna po-
moc prawna, na stronie BIP Starostwa http://bip.starostwo.lezajsk.pl/28326/28326/art26162.html/ oraz na stronach urzędów 
miast i gmin z terenu powiatu leżajskiego

Punkt nr 3:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku 

Dolnym, 37-306 Grodzisko Dolne 124A. 
Pomoc prawna udzielana w  formie nieodpłatnej pomocy 
prawnej (NPP) przez radcę prawnego i  adwokata. Dyżur 
w każdy wtorek w godzinach od 800 do 1200.

Urząd Gminy w Kuryłówce,  
37-303 Kuryłówka 527. 

Pomoc prawna udzielana w  formie nieodpłatnej pomocy 
prawnej (NPP) przez adwokata. Dyżur w  każdą środę 
w godzinach od 800 do 1200.

Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,  
37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1. 

Pomoc prawna udzielana w  formie nieodpłatnej pomocy 
prawnej (NPP) przez radców prawnych i  adwokata. Dyżury 
w każdy poniedziałek w godzinach od 1100 do 1500, czwartek 
w godzinach od 1130 do 1530 oraz piątek w godzinach od 800 

do 1200.
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Zadanie dofinansowano z budżetu pań-
stwa w ramach umowy zawartej pomiędzy 
Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Leżaj-
skim na rzecz Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Jelnej.
W ramach otrzymanej dotacji celowej w bu-
dynku ŚDS w Jelnej wykonano:
1) „Montaż mobilnej ściany akustycznej” 
w kwocie 18 000,00 zł;
2) „Remont pracowni rękodzielniczej i gospo-
darstwa domowego” w kwocie 34 999,99 zł.

Zrealizowane zadanie poprawiło jakość 
świadczonych usług, szczególnie dla uczest-
ników ze sprzężoną niepełnosprawnością 
i spektrum autyzmu, którzy wymagają bez-
piecznych i spokojnych warunków w trakcie 
prowadzenia terapii.

W 2022 r. Powiat Leżajski złożył ofertę na 
realizację zadania utworzenia strzelny wirtu-
alnej w konkursie Ministra Obrony Narodo-
wej pn. „Strzelnica w powiecie 2022”. Projekt 
został pozytywne zaopiniowany przez Za-
rząd Powiatu Leżajskiego i od grudnia 2022 r. 
funkcjonuje w Zespole Szkół Licealnych w Le-
żajsku. Ideą projektu jest pobudzenie zainte-
resowania oraz pasji do strzelectwa sporto-
wego dzieci i młodzieży, a w szczególności 
uczniów klas o profilu wojskowym, rozwija-
nia ich umiejętności strzeleckich w kierunku 
możliwości zwiększenia ilości wyszkolonych 
i świadomych obywateli, którzy w przyszło-
ści mogliby wstąpić do wojsk operacyjnych, 
Wojsk Obrony Terytorialnej, czy też stanowić 
wyszkolone rezerwy.

W ramach programu został zakupiony sy-
mulator treningowy „Pojedynek” oraz repli-
ki broni treningowej w systemie blow-back, 
przeznaczone do szkolenia strzeleckiego. 
Wybór miejsca utworzenia strzelnicy nie był 
przypadkowy z uwagi na funkcjonowanie 
w szkole programów Ministerstwa Obrony 
Narodowej: Certyfikowane Wojskowe Klasy 
Mundurowe, Oddziały Przygotowania Woj-
skowego oraz Cyber.Mil.

12 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie 
strzelnicy, w którym wzięli udział m.in.: Wice-

starosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Za-
rządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, 
dyrektor ZSL Zbigniew Trębacz oraz naczelnik 
Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego 
w Leżajsku Adam Krupiński.

Adrian Rauza

Informacja na temat zadania z zakresu administracji rządowej 
realizowanego przez powiat obejmującego rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W powiecie leżajskim powstała nowa wirtualna strzelnica
Na potrzeby rozwoju strzelectwa sportowego 
i możliwości prowadzenia szkolenia strzelec-
kiego dzieci oraz młodzieży w  wieku szkol-
nym przez organizacje proobronne, a  także 
formacje uzbrojone niewchodzące w  skład 
Sił Zbrojnych RP w powiecie leżajskim utwo-
rzona została strzelnica wirtualna.

DK

Całkowity koszt zadania wyniósł 154 992, 62 zł.  
Dofinansowanie ze środków MON to kwota 123 994,62 zł,  

pozostałą część sfinansował Powiat Leżajski
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Z papieżem Benedyktem XVI po raz pierw-
szy miałem okazję spotkać się w Watykanie za 
pontyfikatu Jana Pawła II, gdy był kardynałem 
i prefektem jednej z najważniejszych kongre-
gacji – Nauki Wiary. Prefektem tej kongregacji 
został mianowany przez papieża Jana Pawła II, 
25 listopada 1981 r.

8 kwietnia 2005 r., jako członek polskiej de-
legacji uczestniczyłem w pogrzebie Jana Paw-
ła II. Uroczystościom pogrzebowym prze-
wodniczył Dziekan Kolegium Kardynalskiego, 
Kardynał Joseph Ratzinger. Pamiętam jego 
wzruszające słowa, które wypowiedział w ho-
milii: „Nasz ukochany papież stoi teraz w oknie 
domu Ojca, widzi nas i nam błogosławi”.

Jako członek oficjalnej delegacji polskiej 
pod przewodnictwem prezydenta A. Kwa-
śniewskiego uczestniczyłem w inauguracji 
pontyfikatu papieża Benedykta XVI.

Dniem, który szczególnie zapamiętałem był 
5 maja 2012 r. W tym dniu na Placu św. Pio-
tra wręczałem papieżowi Benedyktowi XVI 
pierwszy egzemplarz napisanej przeze mnie 
książki, w specjalnym wydaniu w wersji wło-
skiej – „13 błogosławieństw. Moje spotkania 
z Janem Pawłem II.” Drugi egzemplarz książki 
papież Benedykt XVI pobłogosławił dla mnie. 
Papież wykazał duże zainteresowanie wydaną 
książką i po kolei odwracał jej strony. Zdaniem 
towarzyszącego papieżowi kardynała, zajmo-

wało to zbyt dużo czasu. Dawał znaki, że czas 
audiencji się skończył. Ale papież nie reago-
wał na te znaki.

Benedykt XVI był człowiekiem ogromnie 
życzliwym dla ludzi, niezwykle spokojnym. 
Do każdego problemu podchodził z ojcow-
ską cierpliwością i potrafił słuchać. Wielokrot-
nie o tym słyszałem. Co jest szczególnie pod-
kreślane w Polsce, stosunek Benedykta XVI 
do Polski i Polaków był nie tylko życzliwy, ale 
wręcz przyjacielski. 

Przyszło mi przeżywać śmierć dwóch wiel-
kich papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI, 
których miałem szczęście poznać, którzy byli 
mi bliscy i których mi brak. 

Wybitny teolog, ciepły człowiek, życzliwy Polakom 
– wspomnienie marszałka Sejmu II kadencji Józefa Zycha ze spotkania z papieżem Benedyktem XVI

Józef Zych

1 9 2 7
2022
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Zespół Szkół Licealnych 
w Leżajsku

Uczniowie z klas pierwszych Liceum Ogól-
nokształcącego nr 1 zwiedzili Kraków oraz 
Dolny Śląsk. Pierwszy dzień wycieczki upły-
nął na zwiedzaniu Krakowa. Młodzież pozna-
ła najciekawsze zabytki dawnej stolicy Polski 
na czele z zamkiem na wzgórzu wawelskim, 
Kaplicą Zygmuntowską, Sukiennicami, Kościo-
łem Mariackim, Domem Jana Długosza, Col-
legium Maius i Bazyliką Franciszkanów. Dru-
gi dzień wycieczki to zwiedzanie Wrocławia. 
Uczniowie z ciekawością obejrzeli monumen-
talne dzieło W. Kossaka i J. Styki Panorama Ra-
cławicka. Ponadto zwiedzili Hydropolis – cen-
trum wiedzy o wodzie. Trzeci dzień wycieczki 
upłynął pod znakiem podboju dolnośląskich 
zamków. Pierwszy z nich, zamek Książ, poło-
żony jest w sercu Książańskiego Parku Kra-
jobrazowego nad rzeką Pełcznicą. Drugim 
zamkiem, który zwiedzili był zamek Grodno, 

Młodzież ZSL 
w Małopolsce 
i na Dolnym ŚląskuOd 16 do 18 listopada 2022 uczniowie Zespo-

łu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w  Le-
żajsku uczestniczyli w  dwóch wycieczkach 
zorganizowanych w  ramach projektu MEiN 
„Poznaj Polskę”, którego celem jest dofinan-
sowanie wycieczek szkolnych do znajdują-
cych się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, 
obiektów kultury oraz instytucji popularyzu-
jących osiągnięcia nauki. Szkoła otrzymała 
środki w kwocie 30 tys. zł, po 15 tys. zł Liceum 
Ogólnokształcące nr 1 i Technikum nr 2.

z którego roztacza się malowniczy widok na 
Góry Sowie i Góry Wałbrzyskie. 

Druga wycieczka, w której tym razem udział 
wzięli uczniowie Technikum nr 2 odwiedzi-
ła sanktuarium w Łagiewnikach, Kraków, Oj-
cowski Park Narodowy oraz Zakopane. Wypra-
wa rozpoczęła się od zwiedzania Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 
oraz Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia. Następnym punktem na liście 
miejsc godnych odwiedzenia był Kopiec Ko-
ściuszki. Z góry kopca roztacza się piękny wi-
dok na Kraków, w którym czekały na odwie-
dzenie kolejne miejsca: Muzeum Narodowe 
w Sukiennicach, pomnik Adama Mickiewicza, 
Kościół Mariacki i niepowtarzalny krakowski ry-

nek. Następny dzień wycieczki to spacer z prze-
wodnikiem po Ojcowskim Parku Narodowym. 
W ostatnim dniu wycieczki uczniowie zwie-
dzili Kraków, a w nim. m.in. Katedrę Wawelską. 
Oddali również hołd wieszczom i bohaterom 
polskim, a także wspięli się na Wieżę Zygmun-
towską. Odbyli spacer po Wzgórzu Wawelskim, 
przeszli ulicą Kanoniczną, Grodzką pod Pałac 
Biskupów Krakowskich oraz Collegium Maius 
– budynek najstarszego w Polsce uniwersytetu. 
Wycieczkę zakończyli krótkim pobytem w Za-
kopanem, gdzie w przepięknej zimowej aurze 
zwiedzili skocznię narciarską Wielka Krokiew 
im. Stanisława Marusarza i największe centrum 
handlowe Zakopanego – Krupówki.

Barbara Gurdziel, Andrzej Makówka

„CHROBRY” po raz kolejny pokazał, że ma talent
6 grudnia w Zespole Szkół Licealnych im. Bo-
lesława Chrobrego w Leżajsku odbyła się już 
kolejna edycja szkolnego konkursu „Chrobry 
ma talent”. W tym roku na licealnej scenie wy-
stąpiło aż 14 talentów. Występy uczniów oce-
niało jury w składzie: dyrektor MCK w Leżajsku 
Ireneusz Wołek, absolwent ZSL w  Leżajsku 
i iluzjonista Przemysław Wilk oraz absolwentka 
ZSL i studentka prawa Magdalena Mach. 

Tegoroczni uczestnicy konkursu zaprezen-
towali pełen wachlarz talentów. Widzowie 
mogli podziwiać występ akrobatyczny Julii 
Sobczyk. W tańcu zaprezentowały się: Moni-
ka Ciryt, Aleksandra Gongola, Karolina Ryczko. 
Niezwykłe widowisko wykonali mistrzowie: 
Daria Różycka, Daniel Wróbel, Emilia Siuzdak 
i Jakub Fila, dla których taniec boogie wo-
ogie jest wielką pasją. Na scenie talenty wo-
kalne zaprezentowali: Agata Jaskierska, Karo-
lina Dzierga, która wykonała utwór Zbigniewa 
Wodeckiego pt. „Lubię wracać tam gdzie by-
łem”, Michał Kotuła, Julia Zygmunt, trio: Kinga 
Łyko, Julia Miazga, Weronika Perlak oraz duet: 

Katarzyna Czop i Wiktoria Gil, które wystąpi-
ły z repertuarem Sanah. Na scenie pojawili się 
również: Rafał Ożóg – grający na gitarze oraz 
Michał Kotulski wraz ze swoją gitarą elektrycz-
ną. Nie mogło także zabraknąć grupy mażore-
tek „Finezja”. Jury nie miało łatwego zadania. 
Po długich naradach udało się wyłonić im fi-
nałową trójkę: I miejsce: Michał Kotuła, II miej-
sce: Monika Ciryt, III miejsce: Katarzyna Czop 

i Wiktoria Gil. W tym roku wręczono także na-
grodę Samorządu Uczniowskiego, która trafi-
ła do grupy mażoretek „Finezja”. 

Samorząd Uczniowski ZSL dziękuje Staro-
ście Leżajskiemu Markowi Śliżowi oraz dyrek-
torowi ZSL Zbigniewowi Trębaczowi za ufun-
dowanie atrakcyjnych nagród dla zwycięzców 
i uczestników. 

Samorząd Uczniowski
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Zespół Szkół Technicznych 
w Leżajsku

Konkurs został skierowany do uczniów szkół 
ponadpodstawowych, których pasją jest fo-
tografia. Pierwszy etap polegał na wysłaniu 
3 zdjęć, które uczestnik uważał za najlepsze. 
Spośród licznych zgłoszeń z województwa 
podkarpackiego jury konkursu wyłoniło 20 
uczestników, w tym czterech uczniów Zespo-
łu Szkół Technicznych. Zakwalifikowani do 
konkursu uczestnicy wzięli udział w warszta-
tach teoretycznych połączonych z jesiennym 
plenerem. Zajęcia poprowadzili doświadcze-
ni i cenieni w Polsce oraz za granicą specjali-
ści fotografii: Marta Rybicka – podwójna lau-
reatka GRAND PRESS PHOTO 2019, finalistka 

5 stycznia uczniowie klasy 4 TR odebrali Certyfika-
ty z Obsługi i Programowania Robotów Kawasaki. 

Aby uzyskać certyfikat, młodzież odbyła szkolenie 
praktyczne oraz zdała egzamin teoretyczny z robo-
tyki na platformie cyfrowej Akademii ASTOR z Kra-
kowa. Egzamin ten jest certyfikowany przez Kawa-
saki Polska.
W Centrum Robotyki Zespołu Szkół Technicznych 
młodzież zdobywa umiejętność programowania 
online robotów przemysłowych, pracując na robo-
tach Kawasaki, Epson, ABB i Universal Robot.

ZST

Mechatronicy odebrali Certyfikaty z Obsługi i Programowania Robotów Kawasaki

Organizatorem konkursu fotograficznego 
„Śladami Józefa Ulmy” była Fundacja im. Ro-
dziny Ulmów SOAR, z  siedzibą w  Markowej, 
a inspiracją – wyjątkowa postać Józefa Ulmy, 
fotografa amatora i ojca wielodzietnej rodzi-
ny. Rodziny, która zapłaciła życiem za pomoc 
Żydom w  okresie okupacji. Wiktoria i  Józef 
Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie ty-
tułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

GPP 2017, Michał Drozd – rzeszowski artysta 
fotografik oraz autor ponad 120 wystaw zbio-
rowych w kraju i za granicą, Tadeusz Poźniak 
– zdobywca Srebrnego Medalu Fotoklubu RP 
za twórczość artystyczną w fotografii, Jakub 
Szymczuk – oficjalny fotograf prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.

Uczniowie otrzymali dwa tygodnie na 
wykonanie fotografii w trzech kategoriach 
tematycznych:

a) fotografii osób – jak to czynił Józef Ulma 
fotografując swoją rodzinę, przyjaciół, znajo-
mych przy różnych czynnościach domowych 
i rekreacyjnych;

b) fotografii pleneru – jak to czynił Józef 
Ulma fotografując krajobrazy Markowej;

c) oraz fotografii ukazującej uchwyconą wy-
jątkowość chwili – jak to czynił Józef Ulma fo-
tografując emocje osób i zdarzenia.

Założeniem II etapu konkursu było wyłonie-
nie uczestników, którzy wykażą się w swoich 
fotografiach oryginalnością, kreatywnością, 
estetyką i talentem, a także zrozumieniem te-
matyki związanej postacią i pasją Józefa Ulmy. 

Jury dokonało merytorycznej oceny zgłoszo-
nych fotografii oraz wybrało laureatów. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się również uczniowie 
ZST: I miejsce w kategorii fotografii ukazującej 
uchwyconą wyjątkowość chwili zajęła Klaudia 
Kiełbowicz, II miejsce w kategorii fotografia 
pleneru zajął Piotr Grzybek.

ZST

Uczniowie ZST laureatami konkursu fotograficznego 
„Śladami Józefa Ulmy”
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Ośrodek Szkolno- 
-Wychowawczy w Leżajsku

Konkurs recytatorski to okazja do rozwija-
nia talentów i zainteresowań uczniów, ćwi-
czenie wyobraźni i budzenie ciekawości po-
znawczej, wzmacnianie aktywnego słuchania, 
rozwijanie i wzbogacanie języka wypowiedzi, 
promowanie czytelnictwa wśród dzieci i mło-
dzieży, uczenie obycia ze sceną, radzenia so-
bie ze stresem. Poprzez recytacje rozwija się 
też pamięć i wyobraźnia, uczniowie ćwiczą 
też swoją koncentrację oraz mają możliwość 
integracji i poznania innych młodych arty-
stów. Udział w konkursie kształtuje więc umie-
jętności emocjonalne, intelektualne i społecz-
ne, czyli wpływa korzystnie na wiele obszarów 
rozwoju młodego człowieka.

Były wiersze o żabie, zaczarowanej dorożce 
i innych tajemniczych sprawach tego świata. 
Obejrzeliśmy piękne występy 57 uczestników 
z następujących placówek szkolno-wycho-
wawczych: SOSW we Frysztaku, SOSW w Ja-
rosławiu, SOSW w Krośnie, SOSW w Leżajsku, 
Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wy-
chowawczych w Mielcu, SOSW nr 1 im. Marii 
Grzegorzewskiej w Przemyślu, Zespołu Szkół 
im. UNICEF w Rzeszowie, Zespołu Szkół w Tar-
nobrzegu, Bieszczadzkiego Zespołu Placówek 
Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dol-
nych. Uczestnicy z dużym przejęciem i zaan-
gażowaniem recytowali swoje wiersze prze-
nosząc nas w zaczarowany bajkowy świat. 

Swoją obecnością zaszczycił wydarzenie 
również przedstawiciel Podkarpackiego Kura-
torium Oświaty w Rzeszowie, starszy wizytator 
Małgorzata Sobczyńska-Maroń oraz przedsta-
wiciele Zarządu Powiatu Leżajskiego: Starosta 

Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lu-
cjan Czenczek i Członek Zarządu Powiatu Le-
żajskiego Krzysztof Trębacz, a także naczelnik 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Aure-
lia Kryla.

W trakcie przerw młodym recytatorom to-
warzyszyli zaprzyjaźnieni z SOSW wolontariu-
sze z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza 
Kościuszki w Leżajsku. Prowadzone przez na-
uczyciela z naszego ośrodka wspólne tańce, 
zabawy, quizy wzmacniali swoją obecnością 
i zaangażowaniem, by w przerwach wszyst-
kim obecnym dzieciom, jak najlepiej pomóc 
rozładować przeżywany stres przed wystąpie-
niami lub po nich.

Recytacje oceniało jury w składzie: emery-
towany starszy wizytator kuratorium oświaty 
w Rzeszowie Krystyna Czubara (przewodniczą-
ca), dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1 w Leżajsku oraz nauczyciel języka polskie-
go Beata Wójtowicz, Iwona Wiącek i Bożena 
Zygmunt – nauczycielki języka polskiego i bi-
bliotekarka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Leżajsku. Poziom występów był bardzo 
wysoki, dlatego jury miało niełatwe zadanie, 
by wyłonić laureatów w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych. Każdy uczestnik został 
nagrodzony gromkimi brawami, otrzymał dy-
plom i paczkę-niespodziankę.

W celu obejrzenia fotorelacji z naszego kon-
kursu serdecznie zapraszamy na stronę FB na-
szego ośrodka: http://www.facebook.com/
SOSW.Lezajsk/

Agnieszka Bańka i Agata Gorący

XXXVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Placówek Kształcenia Specjalnego 

,,Czy to bajka – czy nie bajka…”
1 grudnia br. scena Miejskiego Centrum Kul-
tury w  Leżajsku zamieniła się w  bajkowy 
świat. Najpierw widzów zaskoczyli prowadzą-
cy konferansjerzy, którzy rozpoczynając kon-
kurs wyszli z magicznej szafy. Potem młodzi 
recytatorzy, którzy prezentowali swoje talen-
ty i wiersze w otoczeniu pięknej scenerii oraz 
rywalizowali o jak najwyższe lokaty.
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w okresie staropolskim
Z kart naszej historii

Życie religijne  
i praca wspólnoty zakonnej

Cz. V.

Dzieje sanktuarium 
oo. Bernardynów w Leżajsku

Na czele klasztoru stał gwardian, który był 
wybierany na trzyletnią kadencję. Wg opisu 
K. Kantaka w „ Bernardyni polscy” był to czło-
wiek, który: uczestniczył stale w jutrzniach, 
w modlitwach, w dyscyplinach, zawsze pierw-
szą mszę miewał. Także przewodniczył w obo-
wiązkach społeczności: skrobiąc ryby, obierając 
jarzyny jak i rzepę i inne. A nie tylko modlił się ale 
i prace podejmował – talerze drewniane zmy-
wał. W horach dziennych zawsze był przytom-
ny i stojąc w stalli kantora głośno śpiewał. Tak-
że wielce dbały był o chorych, których osobiście 
odwiedzał i we wszystko starannie zaopatrywał. 
Pierwszym przełożonym leżajskiej wspólnoty 
został o. Stefan Marszowski po nim zaś o. Zyg-
munt Niepołomski. Niezwykle ważną funkcję 
w klasztorze pełnił kaznodzieja, a więc zakon-
nik specjalnie wyznaczony do głoszenia ka-
zań. Musiał się on odznaczać znaczącą wie-
dzą teologiczną zwłaszcza w sferze teologii 
moralnej, a także odpowiednim ukształtowa-
niem charakteru. Z racji, iż przygotowywanie 
kazań było niekiedy bardzo czasochłonne, ka-
znodzieje byli z reguły zwolnieni z wielu obo-
wiązków klasztornych, tak, aby mogli skupić 
się na powierzonym im zadaniu. W poło-
wie XVII wieku mieszkało ok. 50 zakonników 
wraz z lektorem i studentami teologii moral-
nej. Studium to funkcjonowało przy klasz-
torze zapewne do połowy XVII wieku, gdyż 
w 1666 r. działało tam już studium filozoficz-
ne. Po trzech latach zostało ono przeniesio-
ne do Sambora i Sokala, a w Leżajsku otwar-
te zostało – przeniesione ze Lwowa i Lublina 
– studium teologii spekulatywnej. Ponow-
nie studium teologii moralnej funkcjonowa-
ło w Leżajsku w latach 1693-1697. W 1637 r. 
doszło do podziału Zakonu Braci Mniejszych 
Obserwantów na dwie prowincje: polską i ru-
ską. W skład tej drugiej wszedł m. in. klasztor 
w Leżajsku. W latach 1643, 1649, 1669 i kolej-
nych w Leżajsku odbywały się posiedzenia ka-
pituły tejże prowincji, podobnie jak wizytacje 
naczelnych władz zakonnych. W 1729 r. w le-
żajskim klasztorze umieszczono nowicjat ru-
skiej prowincji zakonu. Nowicjusze stanowili 
odrębną grupę mieszkańców klasztoru, nad 
którymi opiekę sprawował mistrz. Był on za-

razem ich spowiednikiem i ojcem duchow-
nym. Okres nowicjatu trwał jeden rok. Przez 
ten czas nowicjusz musiał zaznajomić się z za-
sadami obranego życia, a także zdobyć odpo-
wiednią wiedzę dotyczącą rubryk i ceremonii 
liturgicznych. Starano się również uformować 
przyszłego profesa w dziedzinie posłuszeń-
stwa, pobożności i ascezy. 

Łukasz Opaliński po wycofaniu się z ży-
cia publicznego zmarł 11 września 1654 r. 
w majątku Sapiehów w Wisznicach na Pod-
lasiu, skąd przewieziono jego ciało i złożono 
u bernardynów w Leżajsku. Śmierć główne-
go fundatora nie przerwała dalszego uposaża-
nia klasztoru w postaci licznych nadań grun-
tów. Zwiększało się ono w kolejnych latach 
wraz z przekazywaniem na jego rzecz lasów, 
łąk i pastwisk, które, jako „legaty”, stanowi-
ły w dużej mierze akty wotywne wynikają-
ce z pobożności. Tak było m. in. w przypadku 
stolnikowej sochaczewskiej Anny Wąsowi-
czowej, która w 1699 r. przekazała bernardy-
nom sumę 3000 złp ulokowaną na dobrach 
Trzebośka koło Sochaczewa. W podobny 
sposób postąpili m. in. cześnik nowogrodz-
ki Adam Wolski oraz stolnik nurski Aleksander 
Kaczkowski, którego spadkobierca Kazimierz 
Grabieński przekazywał co rok klasztorowi 
sumę 140 złp. Do grona dobrodziejów leżaj-
skich bernardynów zaliczyć ponadto trzeba 
Jana Grabińskiego, który zapisał klasztorowi 
2000 złp ulokowanych na dobrach Rudnik, 
starościnę dobrownicką Zofię Rościszewską, 
która ofiarowała zakonnikom 3000 złp, Zofię 
Ossowską, która w 1707 r. przekazała bernar-

dynom dworek wraz z należytościami czy An-
toniego Kosowskiego, który w 1770 r. zapisał 
klasztorowi sumę 5400 złp i 6000 złp uloko-
wane na dobrach Gnojnice. II poł. XVII w. przy-
nosi jednak wiele zniszczeń w posiadłościach 
zakonnych. W starych kronikach klasztornych 
opisany został pobyt króla szwedzkiego Karo-
la X Gustawa w dniach 24-27 marca 1656 r., 
gdy wycofująca się spod Jarosławia w kierun-
ku Sandomierza armia szwedzka zatrzymała 
się w okolicach Leżajska: Król szwedzki zajął 
klasztor leżajski na kwaterę dla siebie. Zakonni-
cy musieli usunąć się do starego drewnianego 
klasztorku, który jeszcze nie był rozebrany. Wiel-
kie szkody ponieśli wtedy od Szwedów nasi oj-
cowie.. Ci bowiem myszkując po całym klasz-
torze i wszystkich jego kątach odszukali skarby 
kościelne zakopane w ziemi i takowe zabra-
li, toż samo splądrowali bibljotekę. Mszcząc się 
za to, że nie wiele znaleźli w zakrystji, zaczęli się 
odgrażać, że spalą kościół. Król dowiedziawszy 
się o tem z ust przerażonego gwardjana [Ber-
nardyn Kaliski – przyp. R. F.], przyrzekł urato-
wać ten wspaniały kościół, który i tak z niejed-
nej rzeczy Szwedzi ogołocili. W tym celu rozkazał 
postawić przy wszystkich wejściach do kościoła 
warty, i prócz kapitanów i pułkowników nikomu 
wstępu do kościoła nie dozwalał, co uchroniło 
kościół od zapowiadanej pożogi. – Karol Gustaw 
odjeżdżając z klasztoru, w tej celi, w której miesz-
kał, zostawił przez zapomnienie swą srebrną pie-
częć królewską. Zakonnicy przez wdzięczność za 
uratowanie kościoła, odesłali mu ją przez jedne-
go z zakonników do Pruchnika [Rudnika nad 
Sanem – przyp. red.], gdzie wtedy miał kwaterę. 

Karol X Gustaw Stefan Czarniecki
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Z pobytem Szwedów w Leżajsku wiąże się 
postać kasztelana kijowskiego Stefana Czar-
nieckiego, który miał przed Cudownym Ob-
razem Matki Bożej zawierzyć siebie i swo-
je wojsko jej opiece przed zwycięską bitwą 
pod Jarosławiem 15 marca 1656 r. Fakt ten 
uwiecznił Michał Krasuski w łacińskim wierszu 
„Regina Poloniae Mater Dei Maria cz. IV, oda 
III”. W 1657 r. na klasztor z kolei napadły woj-
ska siedmiogrodzkie ks. Jerzego II Rakoczego 
wspomagane przez Kozaków. Wspomina kro-
nikarz o. Czesław Bogdalski: Kozacy nie mając 
już co rabować, bo Szwedzi co mogli zabrali – 
zdjęli z cudownego obrazu Matki Najświętszej 
owe kosztowne ramy hebanowe, ofiarowane 
przez Władysława IV [król przekazał je w 1642 
r. na pamiątkę zwycięskiej obrony twierdzy 
Chocim przed Turkami, w której uczestniczył 
jako królewicz w 1621 r. – przyp. red.], wy-
łuskali z ram wszystko srebro, części rzeźbione 
pogruchotali, i tak te ramy zniszczyli, że już nie-
podobna było na powrót wstawić do nich ob-
razu. Lecz jeszcze dotkliwszą szkodę wyrządzili 
na odchodnem. Opuszczając bowiem to miej-
sce zostawili, – nie wiadomo już czy przypad-
kiem, czy ze złośliwości, – ogień na dziedzińcu 
blisko ścian drewnianych owego starego klasz-
torku z roku 1608. Przy silnym wietrze ogień po-
chłonął nie tylko ten klasztorek pierwotny, lecz 
przerzucił się także na nowy murowany klasztor. 
Spłonęły na nim dachy i wiązania, spłonęła wie-
ża zegarowa, stopiły się od żaru dzwony i zegar, 
jeden tylko kościół przy nadludzkich wysiłkach 
zakonników został uratowany przed pożogą. 
Klasztor nowy, piękne dzieło o. [Jakuba] Uchań-
skiego, przedstawiał teraz zgliszcza i ruinę, – za-
konnikom brakło dachu nad głową. 

Do prac restauratorskich przystąpiono po 
zakończeniu działań wojennych. W 1670 r. 
z powodu zepsutej dachówki, kościół zaczął 
przemakać, a z powodu zbyt silnego prze-

ciążenia gipsowe sztukaterie zaczęły odpa-
dać i w efekcie runęło sklepienie. Dach osta-
tecznie pokryto blachą miedzianą, a całość 
zabudowań klasztornych otoczono wysokim 
murem z bastionami do ok. 1675 r. za przeło-
żeństwa o. Jana Wałowicza. Miały one kształt 
fortecy i miały za zadanie ostatecznie ochro-
nić cały kompleks od grabieży. Łączna dłu-
gość murów obronnych wynosi ok. 640 m. 
Zostały posadowione częściowo na ławie 
z kamienia granitowego, posiadają grubość 
u podstawy (przy gruncie) 2-2,5 m na koronie 
(szczycie) 0,7-0,8 m. Wysokość murów w za-
leżności od ukształtowania otaczającego tere-
nu to 5-11 m, przy czym najwyższy mur znaj-
duje się w części zachodniej i północnej. Na 
wybudowanie tych murów zużyto ok. 4 mln 
cegieł i ok. 1000 m3 kamienia na fundamenty. 
Na całej długości mury te posiadają ok. 240 
otworów strzelniczych. Od strony wewnętrz-
nej, dostęp do nich zapewniały drewniane 
pomosty. Baszty obronne zostały usytuowa-
ne w części zachodniej i południowej. Są nimi: 
baszta św. Dydaka, św. Franciszka i św. Jana 
z Dukli. W murach obronnych od początku 
ich istnienia znajdują się trzy bramy wejścio-
we: brama główna od strony zachodniej, tzw. 
„Bramka” od strony południowej, przez którą 
wchodzi się na Plac Rajski oraz w części po-
łudniowo-wschodniej brama gospodarcza. 
W tym także czasie wycięto bór leżajski od 
strony miasta, pozostawiając nietkniętym od 
strony północnej. 

Zakonnicy w klasztorze nie tylko zajmowali 
się sprawami czysto religijnymi. Byli oni cenio-
nymi malarzami, snycerzami, stolarzami i sztu-
katorami. Według tradycji klasztornej byli oni 
wykonawcami m. in. manierystycznych stal-
li (chóru zakonnego). Datowane są na 1648 
r. a powstały z fundacji prowincjała zakonu o. 
Bernarda Orłowicza. Pobyt w tym miejscu na-

leżał w najstarszych wspólnotach bernardyń-
skich, do szczególnie ważnych czynności po-
dejmowanych w ciągu dnia. Celem przybycia 
do chóru było wspólne uczestnictwo w mo-
dlitwie, której zasadniczą część stanowiła Li-
turgia godzin. Łączyła się ona ze śpiewem 
chóralnym, do którego bernardyni przywią-
zywali duża wagę. Liturgia godzin rozłożona 
była na cała dobę. Rozpoczynano ją śpiewem 
Jutrzni o północy i kontynuowano w ciągu 
określonych pór dnia. Z porannymi ćwicze-
niami duchownymi łączyła się także medy-
tacja. Jej właściwe odprawianie uważano za 
istotny składnik życia religijnego i ascetyczne-
go. Stalle leżajskie, oprócz lwowskich i prze-
worskich, a także zachowanych w pobernar-
dyńskim kościele w Sierakowie należą do 
najpiękniejszych i najcenniejszych w Euro-
pie. Innym przykładem kunsztu zakonników 
jest pochodząca z II ćw. XVII w. barokowa am-
bona o bogatej dekoracji snycerskiej i rzeź-
biarskiej, z wysokim ażurowym baldachimem 
w kształcie tiary papieskiej, wsparta na rzeź-
bie anioła, służąca do głoszenia kazań, usytu-
owana w nawie głównej. Końcem XVII wieku 
rozpoczęto budowę wspaniałego prospektu 
organowego (chóru muzycznego) umiejsco-
wionego w trzech nawach kościoła. Do wyko-
nawców snycerki rzeźbiarskiej również zalicza 
się braci zakonnych m. in. L. Franciszka (okre-
ślanego „aspirant”) i O. T. z Buczacza. Organy 
sporządzono w dwóch etapach. Pierwszy miał 
miejsce w latach 1680-1682 staraniem dwóch 
gwardianów Jana Wałowicza i Demetriusza 
Wolskiego a wykonawcą był organmistrz Sta-
nisław Studziński z Przeworska. Drugi w latach 
1686-1693 z fundacji Andrzeja Potockiego, 
hetmana polnego koronnego i starosty leżaj-
skiego oraz jego żony Anny z Rysińskich wy-
konane przez organmistrza Jana Głowińskie-
go z Krakowa. Wielokrotnie remontowane do 
dziś zachwycają melomanów muzyki organo-
wej z całego świata swoim niepowtarzalnym 
brzmieniem. 

Cdn. 

Roman Federkiewicz
Muzeum Ziemi Leżajskiej
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Ambona Organy
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Muzeum odwiedziły dzieci ze szkół i przedszkoli oraz mali miesz-
kańcy miejscowości z gmin wchodzących w skład powiatu leżajskie-
go, a także z powiatów sąsiednich, m.in. z Łańcuta, Sokołowa Małopol-
skiego czy Przędzela.

Oprócz wcześniej wymienionego, bardzo lubianego przez dzieci 
pieczenia pierniczków zorganizowane zostały także zajęcia plastycz-
ne: malowanie gipsowych szopek betlejemskich, lepienie aniołka 
z masy solnej i malowanie zawieszek choinkowych. Dodatkowo mu-
zeum w ramach prezentu zaprosiło dzieci do bezpłatnego zwiedzania 
nowo otwartej Ekspozycji Archeologii, mieszczącej się w XVII-wiecznej 
piwnicy pod jedną z oficyn muzealnego kompleksu.

Pracownicy muzeum dziękują uczestnikom za samodzielną, staran-
ną pracę, mając nadzieję, że przygotowane podczas lekcji pierniczki 
i ozdoby sprawiły radość nie tylko małym piekarzom i artystom, lecz 
także ich bliskim.

Finał świątecznych zajęć w Muzeum Ziemi Leżajskiej
22 grudnia był ostatnim dniem świątecznych warsztatów w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Tego dnia uczestnicy zajęć pożegnali się z zapachem 
pierniczków, melodią wspólnie śpiewanych kolęd i wszędobylskim brokatem. W  tym sezonie padły rekordowe liczby. Zajęcia niejednokrotnie 
odbywały się w dwóch salach jednocześnie, ponieważ łączna ilość zapisanych uczestników przekroczyła 1000 osób.

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na lekcje ze stałego repertuaru. Informacje na ich temat można znaleźć  
na stronie placówki lub uzyskać mailowo: informacja@muzeum-lezajsk.pl i telefonicznie: 17 240 22 35, wew. 15.

Część oficjalną uroczystości poprowadzili 
dyrektor Muzeum Jacek Kwieciński oraz Pre-
zes ZNP w Leżajsku Jolanta Szkodzińska. 

Po krótkiej mowie wstępnej głos zabrał 
Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysz-
tof Trębacz, który wyraził swoją wdzięczność, 
uznanie oraz jednocześnie złożył gratulacje 
skierowane do wszystkich osób biorących 
udział w przeglądzie. Ponadto wśród gości 
obecni byli: radna Rady Powiatu Leżajskiego 
i członkini Rady MZL Dorota Wylaź, przewod-

8  grudnia br. w  Muzeum Ziemi Leżajskiej 
odbył się uroczysty wernisaż Powiatowego 
Przeglądu Twórczości Nauczycieli zorganizo-
wany przez Związek Nauczycielstwa Polskie-
go oddział w  Leżajsku oraz Muzeum Ziemi 
Leżajskiej. To już trzynasta edycja wystawy 
czasowej prezentującej różnorodne prace 
plastyczne, literackie, naukowe oraz fotogra-
fie nauczycieli z  terenu powiatu leżajskiego, 
nie tylko tych aktywnych zawodowo, lecz 
także emerytowanych.

niczący Rady Muzeum dr Dariusz Półćwiar-
tek, członek Rady MZL Antoni Bereziewicz, 
naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Spo-
łecznych Starostwa Powiatowego w Leżajsku 
Aurelia Kryla, dyrektor Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku To-
masz Chrząstek.

Następnie rozpoczęła się część artystycz-
na w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Leżajsku wraz z opiekunami.

Zakończeniem części oficjalnej stała się re-
cytacja wybranych utworów poetyckich au-
torstwa kilku z przybyłych nauczycielek. Te-
matyka wierszy wahała się od uniwersalnych 
prawd i refleksji po osobiste doświadczenia 
z życia autorek. Zgromadzona publiczność zo-
stała na kilka chwil wprawiona w nastrój spo-
koju i zadumy, by następnie zabrać ze sobą 
te emocje na salę ekspozycyjną i obejrzeć za-
mieszczone tam prace.

Na sam koniec na wszystkich czekała jesz-
cze jedna niespodzianka, a mianowicie słod-
ki poczęstunek.

Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania za przybycie i wspólne stworzenie miłej 
atmosfery. Podziękowania kierują również do 
Haliny Szeligi, inicjatorki przeglądu.

MZL zaprasza do obejrzenia wystawy. Eks-
pozycja będzie dostępna do zwiedzania do 
31 stycznia 2023 r.

MZL

MZL

XIII Powiatowy Przegląd Twórczości Nauczycieli w powiecie leżajskim
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Zajęcia w przedszkolu skierowane są do 
dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia. Podczas 
treningów najmłodsi adepci, będąc pod opie-
ką trenerów, wkraczają w zaczarowany świat 
bajek, w którym przeżywając przygody bawią 
się, rywalizują w duchu fair play, budują do-
bre relacje z rówieśnikami oraz grają w mini 
piłkę nożną, kierując swoją energię w stronę 
aktywności fizycznej. By wzmocnić poczucie 
więzi między rodzicem, a jego pociechą w ra-
mach zajęć raz w miesiącu rodzice uczestni-
czą aktywnie w treningu.

Zajęcia piłkarskie w przedszkolu odbywają 
się dwa razy w tygodniu po 45 min. w ponie-
działki i czwartki o godz. 16:15 na obiektach 
sportowych Zespołu Szkół Licealnych w Leżaj-
sku. Klub zaprasza do zapisów pod numerem 
telefonu: 660 480 591 (osoba do kontaktu: Iza-
bela Miazga).Klub prowadzi także nabór uzu-
pełniający dla dzieci z roczników 2013 i młod-
si oraz dla grupy młodzieżowej z roczników 
2006-2007. 

Szczegółowych informacji związanych 
z naborem udziela trener akademii 

Paweł Klimek (tel. 798 483 120).

2 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie pod-
sumowujące działalność Zarządu Klubu MZKS 
Pogoń Leżajsk, podczas którego zarząd przed-
stawił swoją działalność w 2022 roku. Spo-
tkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli 
władz samorządowych, instytucji i firm wspie-

W POGONI  
ZA MARZENIAMI

rających klub, członków stowarzyszenia oraz 
zawodników. Podczas spotkania Zarząd Klubu 
wyróżnił osoby oraz instytucje, które w szcze-
gólny sposób przyczyniły się do rozwoju klu-
bu, wręczając medal „Zasłużony dla klubu 
MZKS Pogoń Leżajsk”.

Nowy rok, to również wielkie zmiany w klu-
bie. Nowym trenerem Pogoni Leżajsk, został 
Rafał Leśniowski, który ostatnio prowadził re-
zerwy Stali Mielec. Wcześniej był szkoleniow-
cem rzemieślnika Pilzno, Sokoła Kolbuszowa 
Dolna oraz Sokoła Nisko.

- Jestem dumny, że mogę dołączyć do tak za-
służonego klubu z bogatą historią. Dziękuję za-
rządowi za zaufanie. Wizja Klubu oraz zadania, 

które zostały mi powierzone, motywują mnie do 
ciężkiej pracy – powiedział Rafał Leśniowski.

Zarząd Klubu dokłada wszelkich starań, żeby 
zbudować drużynę walczącą o wyższe cele. Za-
mierza nadal prężnie działać w społeczności 
lokalnej organizując pikniki rodzinne, turnieje, 
półkolonie a także wspierać akcje charytatyw-
ne. Władze klubu liczą na wsparcie i zaufanie 
ze strony Kibiców oraz wszystkich Sympatyków 
i Przyjaciół MZKS „Pogoń” Leżajsk. 

Zarząd składa podziękowania sponsorom, 
partnerom, kibicom, członkom stowarzysze-
nia oraz wszystkim tym, którzy włączyli się 
w proces odbudowy Klubu.

MZKS „Pogoń” Leżajsk

W  październiku ubiegłego roku przy Klubie 
Piłkarskim MZKS „Pogoń” Leżajsk zostało 
powołane przedszkole piłkarskie Pogoni Le-
żajsk, którego celem jest edukacja w zakre-
sie kształtowania prozdrowotnych nawyków 
wśród najmłodszych dziewczynek i  chłop-
ców poprzez promocję aktywnego stylu ży-
cia w oparciu o zajęcia sportowe.
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Martyna Śmiałek zajęła II miejsce w kate-
gorii kumite młodzików. Podobnie Mateusz 
Nycz, który również zajął II miejsce kumite 
młodzików. Natomiast Laura Tutka uplasowa-
ła się na miejscu III w kategorii kumite junior 
młodszy. Na uwagę zasługuje także fakt, że 
Jakub Czubat zajął IV miejsce w kata, a Laura 
w punktacji otrzymała V miejsce.

Władze klubu dziękują za wsparcie Powiato-
wi Leżajskiemu oraz sponsorowi Firmie Pole-
nergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, dzięki 
którym udział w zawodach był możliwy.

CSWiS

Udany koniec roku dla zawodników CSWiS
Udany start na koniec roku zaliczyli zawodni-
cy Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku. 
17 grudnia wzięli udział w Pucharze Polski Ka-
rate Kyokushin w Płotach, w którym zdobyli 
trzy medale.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Termin: 6 lutego
Miejsce: Miejskie Centrum Kul-
tury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Tradycyjnie z okazji „Dnia 
Babci i Dziadka” MCK w Leżaj-
sku organizuje koncert zespo-
łów artystycznych. W koncercie 
dedykowanym babciom i dziad-
kom, dzieci zaprezentują swoje talenty taneczne i wokalne. W programie impre-
zy zaplanowano również otwarcie wystaw kół plastycznych działających w MCK. 

7 LEŻAJSKI FESTIWAL PODRÓŻY „ŚWIATA CIEKAWI”  
– SPOTKANIE Z RYSZARDEM PAWŁOWSKIM
Termin: 25 lutego
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: MCK w Leżajsku
Opis: Ryszard Jan Pawłowski – alpinista, przewodnik górski. Wziął udział 
w ponad 300 wyprawach w różne góry świata. Jest jedynym Polakiem, który 
5-krotnie stanął na szczycie Mt. Everestu. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień 
w dziedzinach fotografii oraz filmu dokumentalnego. Szkoli młodych adeptów al-
pinizmu, organizuje wyprawy i występuje z prelekcjami o tematyce górskiej. Jest 
wciąż aktywny, pomimo 50-letniego stażu w górach.

LUTY 2023
IMPREZY KULTURALNE

III GRAND PRIX PODKARPACIA MŁODZIKÓW I II OTWARTE GRAND 
PRIX PODKARPACIA WETERANÓW
Termin: 5 lutego i 12 lutego
Miejsce: Hala MOSiR w Nowej Sarzynie, ul. M Konopnickiej 2
Organizatorzy: Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszo-
wie, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka” Łętownia oraz Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie.
Opis: Zawody mają na celu popularyzację tenisa stołowego i aktywnego try-
bu życia, zdobycie punktów rankingowych i wyłonienie najlepszego zawodnika 
do reprezentowania Podkarpacia w Grand Prix Polski. System rozgrywek: mie-
szany, grupowo-pucharowy. Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni 
z Podkarpacia, a w turnieju weteranów mogą też uczestniczyć zawodnicy z in-
nych województw i z Ukrainy.

IMPREZY SPORTOWE

FINAŁ LEŻAJSKIEJ AMATORSKIEJ 
LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 
IM. ANDRZEJA BAJA
Termin: 11-12 lutego
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych  w Leżajsku
Organizator: Amatorska Liga Halowa Piłki Nożnej 
im. Andrzeja Baja
Opis: Zakończenie XXI edycji rozgrywek, w których 
bierze udział 28 drużyn z Leżajska i okolic. Wyłonienie 
najlepszego zawodnika I i II ligi tzn. najlepszy zawod-
nik, najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz oraz zwy-
cięskie drużyny obu lig.
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podróż 111

Niezwykle i tajemnicze
miejsca w Polsce cz. 4DOOKOŁA ŚWIATA

z Ireneuszem Wołkiem

Zamki, w których straszy, sekretne schro-
ny, tajemnicze bunkry, miejsca mocy, dziw-
ne budowle czy zakątki owiane legendami. 
W Polsce jest bardzo wiele obiektów i miejsc, 
które ze względu na swoje szczególne ce-
chy tajemniczości i mistycyzmu, tworzą nie-
zwykłą mapę wyjątkowych atrakcji turystycz-
nych. Niektóre z nich są prawie nieznane czy 
trudno dostępne, inne zdołały już zdobyć po-
pularność. Różnorodność tych miejsc powo-
duje, że każdy znajdzie tu coś dla siebie – łow-
cy duchów, poszukiwacze skarbów, pasjonaci 
osobliwości przyrodniczych, miłośnicy strasz-
nych opowieści czy po prostu turyści lubiący 
schodzić z utartych szlaków. Oto kolejna por-
cja niezwykłych i tajemniczych miejsc w Pol-
sce, których próżno szukać w najpopularniej-
szych przewodnikach. 

Bliskie spotkanie trzeciego stopnia 
Emilcin

Emilcin to wioska położona poza turystycz-
nymi szlakami w województwie lubelskim, 
w gminie Opole Lubelskie. I pewno niewie-
le osób o niej słyszało aż do 15 października 
1978 roku, kiedy to doszło do bliskiego spo-

tkania trzeciego stopnia. I wcale nie była to 
filmowa fikcja wyreżyserowana przez Stevena 
Spielberga, a domniemane spotkanie proste-
go rolnika, mieszkańca wsi Emilcin, Jana Wol-
skiego z istotami pozaziemskimi. 

Incydent z Emilcina stał się głośny w świe-
cie. Choć nie były to czasy popularności do-
niesień o UFO, a Polacy byli zainteresowani 
głównie bliskim spotkaniem z kawałkiem kieł-
basy w sklepie mięsnym.

Zeznania Wolskiego badane były przez 
dziesiątki specjalistów z różnych dziedzin na-
uki. On sam nigdy wcześniej o UFO nie sły-
szał, nie miał nawet pojęcia o istnieniu takiego 
zjawiska. Choć cały opis zdarzenia brzmi nie-
prawdopodobnie, a niektóre jego fragmen-
ty wydają się wręcz groteskowe, nikomu nie 
udało się jednoznacznie wykazać, że Jan Wol-
ski mówił nieprawdę.

Na pamiątkę tych wydarzeń z inicjatywy 
fundacji Nautilus we wsi postawiono pomnik 
UFO ze znamiennym napisem: „Prawda jesz-
cze nas zadziwi...” 

Ale od początku. Jest 1978 rok. 71-letni rol-
nik Jan Wolski, jadąc furmanką na pole ujrzał 
na drodze dwie dziwne, niewysokie postacie. 
Miały oliwkowozielone twarze, skośne oczy 
i wystające kości policzkowe. Ich ciała były 
ubrane w czarne kombinezony, odsłaniając 
tylko twarze i dłonie. Na karku mieli swego 
rodzaju wybrzuszenia przypominające garby, 
zaś ich palce połączone były błoną pławną.

Istoty wskoczyły na wóz Wolskiego, jednak 
ten kontynuował jazdę, nie widząc w tym za-
chowaniu nic nietypowego. Zdziwiła go je-
dynie „mowa” pasażerów i nieproporcjonalnie 

duże obciążenie wozu. Wkrótce potem zna-
leźli się na polanie, gdzie Wolski ujrzał lśniący 
pojazd wielkości połowy autobusu, unoszą-
cy się ok. 5 m nad ziemią, ku której spuszczo-
na była swego rodzaju winda. Istoty poprosiły 
Wolskiego o zejście z wozu i wejście do windy, 
która uniosła go do środka. Obiekt posiadał 
w rogach coś w rodzaju świdrów i dochodził 
z niego niski dźwięk. Wkrótce potem Wolski 
znalazł się w pojeździe, gdzie czekały na niego 
kolejne dwie podobne do poprzednich isto-
ty. Wnętrze było ubogie i ciemne. Jakiś czas 
potem otrzymał polecenie, aby się rozebrać, 
po czym jedna z istot wykonała swego rodza-
ju badania przy pomocy urządzenia mające-
go przypominać rolnikowi złączone talerzyki. 
Po wykonaniu badania Wolski ubrał się. Isto-
ty miały także starać się poczęstować go je-
dzeniem w formie sopla, jednak on odmówił. 
W ogóle istoty przez cały czas były dla niego, 
jak sam określił, uprzejme. Następnie otrzymał 
on polecenie wyjścia z pojazdu i gdy wycho-
dził na windę, zatrzymał się i ukłonił mówiąc 
istotom: „do widzenia”. Wszystkie rzekomo 
ukłoniły się.

Wkrótce Wolski udał się do domu, gdzie 
opowiedział o tym swej żonie, a następnie sy-
nom, którzy wraz z sąsiadami udali się na po-
lanę. Obiektu tam już nie było. Rzekomo mie-
li go widzieć inni mieszkańcy, w tym chłopiec 
z Emilcina, Adam Popiołek, który zaalarmował 
swą matkę o spadającym samolocie. 

Do dziś nie wiadomo co naprawdę wy-
darzyło się w lesie pod Emilcinem, ale wiele 
osób uważa, że jest to najbardziej wiarygodna 
relacja ze spotkania z „obcymi” w Polsce.

Tablice opisujące zdarzenieUnoszący się pojazd opisany przez Wolskiego

Jan Wolski (z prawej) udzielający wywiadu
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Tekst, zdjęcia – Ireneusz Wołek

Zapraszam do obejrzenia filmów na YouTube:  
Niezwykłe i tajemnicze miejsca w Polsce

Kanibale i prehistoryczni chirurdzy 
Wietrzychowice

Czy istnieją w Polsce piramidalne grobowce 
starsze o 1000 lat od egipskich piramid? Oka-
zuje się, że tak. 

Wystarczy dojechać do miejscowości 
Wietrzychowice niedaleko Izbicy Kujawskiej. 
Tu raczej nie spotkamy tłumów, więc i z zapar-
kowaniem samochodu nie będzie problemu.

Z parkingu malowniczą ścieżką dojdziemy 
do rezerwatu archeologicznego, który zapew-
ne nas zaskoczy. 

Przed nami grobowce megalityczne uwa-
żane za „najokazalsze pradziejowe konstrukcje 
w kraju”. Często nazywane są „grobowcami ku-
jawskimi”, rzadziej „żalkami”.

Choć grobowce wyglądają całkowicie ina-
czej niż te Egipskie, miały ten sam cel, a mia-
nowicie zapewnienie zmarłym miejsca 
spoczynku.

Grobowce tego typu wznoszono od po-
łowy IV do połowy III tysiąclecia przed Chry-
stusem, w epoce kamiennej. Wtedy to na 
ziemiach polskich rozwijała się kultura neoli-
tyczna tzw. pucharów lejkowatych. Nazwa ta 
pochodzi od charakterystycznego kształtu gli-
nianego pucharku o rozszerzającej się lejko-
wato szyjce, wtedy powszechnie używane-
go. Wówczas to upowszechniał się w Europie 
zwyczaj budowania potężnych grobowców, 
tzw. megalitów. Megality to w dosłownym 
tłumaczeniu konstrukcje wykonane z wiel-
kich kamieni (z greckiego megaslithos). Te 
monumentalne budowle były wznoszone 
przez ludność rolniczą zamieszkującą tereny 
Kujaw, Pomorza, ziemi chełmińskiej i wschod-
niej Wielkopolski w celu grzebania zmarłych. 

Niestety, w końcu XIX wieku miejscowa lud-
ność rozebrała grobowce, wykorzystując oka-
załe kamienie jako materiał budowlany. To, co 
zostało, w 1916 roku wybrano, nawet z uży-
ciem dynamitu i użyto jako kruszywo do bu-
dowy dróg. Przez te działania nastąpiło osła-
bienie nasypów, w wyniku czego grobowce 
zaczęły się rozmywać i spłaszczać.

Na szczęście w 2006 roku utworzono 
w Wietrzychowicach Park Kulturowy, co 
uchroniło kurhany przed dalszą dewasta-
cją. Zrekonstruowano 5 megalitów. Najdłuż-
szy ma aż 115 m długości i 10 m szerokości. 
Wszystkie one są obłożone głazami, większy-
mi z czoła, mniejszymi wzdłuż i od tyłu. We-
wnątrz stwierdzono pojedyncze bądź po-
dwójne pochówki mężczyzn obok których 
odnaleziono fragmenty naczyń glinianych, 
narzędzi krzemiennych oraz kości zwierząt.

Na uwagę zasługuje grobowiec nr 5. Otóż 
pochowano tu jednocześnie 2 mężczyzn 
w wieku 35 i 50 lat. Obydwaj mieli wcześniej 
przeprowadzone zabiegi… trepanacji czaszki. 
Trudno uwierzyć, ale takie operacje były zna-
ne już ok. 3000 lat przed Chrystusem. Żeby 
jeszcze było ciekawiej, to obaj ci mężczyźni 
zabiegi przeżyli, a młodszy przeszedł go aż 
czterokrotnie, bowiem miał gruźlicze przerzu-
ty do mózgu. Zmarli z przyczyn naturalnych. 
Jak bolesna była to operacja w tamtych cza-
sach - trudno sobie wyobrazić. Przecież ów-
cześni chirurdzy dysponowali wyłącznie krze-
miennymi narzędziami. 

Kilkanaście kilometrów od Wietrzycho-
wic znajduje sie równie niezwykłe miejsce - 
Sarnowo. Trudno tu trafić, a polna droga nie 
ułatwia poszukiwań. Znajdziemy tu jednak 

niewielki parking z wiatą, a obok pokaźną ta-
blicę z informacją, że czynności badawcze 
nad cmentarzyskiem podjął w 1950 roku wy-
bitny archeolog prof. Konrad Jażdżewski. Po 
wielu latach pracy profesora, a później jego 
uczniów, udało się zrekonstruować dziewięć 
grobowców. Przy każdym z nich znajduje się 
tablica informacyjna, opisująca co w danym 
nasypie odkryli archeolodzy. 

Cechą charakterystyczną tych grobowców 
jest ich kształt. To wydłużony trapez lub długi 
trójkąt. Nasypy mają wysokość ok. 3-4 m., a ich 
długość sięga kilkudziesięciu metrów. Ten naj-
bardziej okazały ma ok. 100 m. Tak wielkie gro-
bowce mogłyby sugerować, że pochowanych 
jest w nich wielu ludzi. Nic bardziej mylnego, 
odkryto w nich zaledwie po kilka osób. Np. 
w grobowcu nr 1 były czaszki tylko czterech 
osób, a w nr 4 spoczywa jeden mężczyzna. 

Interesująca jest informacja zawarta przy 
grobowcu nr 7 gdzie czytamy: Około 50 cm 
nad grobem centralnym odkryto inną interesu-
jącą jamę. Okazało się, że jest to wkopany w na-
syp grób zbiorowy. Znalezione kości mogły na-
leżeć do 2-9 osobników. Zaskakujące jest to, że 
część kości została prawdopodobnie nadpalo-
na oraz intencjonalnie łamana, być może w celu 
dostania się do szpiku kostnego. Na dwóch ko-
ściach udowych zaobserwowano także śla-
dy wskazujące na nadgryzanie lub obdzieranie 
z mięśni. 

Wszystko to można interpretować jako do-
wód odprawiania uczty kanibalistycznej lub 
zbiorowej ofiary ku czci zmarłego. Możliwe, 
że grób ten należy wiązać z funkcjonującą na 
tych terenach w późniejszym okresie kulturą 
amfor kulistych, która często wkopywała wła-
sne groby w istniejące już nasypy.

Pomimo wyjątkowych walorów historycz-
nych i krajobrazowych niewielu turystów tutaj 
zagląda. A w Sarnowie byliśmy sami. Szkoda, 
bo to miejsce pod każdym względem warte 
zobaczenia.

Wietrzychowickie grobowce z epoki kamienia
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Pomysł
O KGP dowiedzieliśmy się przypadkiem, te-

mat ten bardzo nas zainteresował, więc za-
częliśmy szukać dokładniejszych informacji, 
co trzeba zrobić, aby zdobyć tytuł Zdobyw-
cy. Kiedy wiedzieliśmy już wszystko co, gdzie 
i jak, pomyśleliśmy dlaczego nie i tak w 2020 
r. zaczęła się nasza przygoda z Koroną Gór 
Polski. Jedni zbierają pocztówki, inni znacz-
ki, a my postanowiliśmy zdobyć szczyty KGP. 

Aby podjąć to wyzwanie należy dopełnić 
kilka formalności, a mianowicie: na oficjalnej 
stronie KGP https://kgp.info.pl trzeba wypeł-
nić kwestionariusz członkostwa, zakupić ksią-
żeczkę, w której dokumentujemy swoje „zdo-
bycze”, odznakę klubowicza, która świadczy 
o naszej przynależności do klubu zdobyw-
ców i zdobywać szczyty.

Pierwsi leżajscy zdobywcy Korony Gór Polski
Korona Gór Polski (KGP) została utwo-
rzona w  1997 r. Składa się na nią 28 naj-
wyższych szczytów pasm górskich nasze-
go kraju. Ideą KGP jest nie tyle odciążenie 
najbardziej znanych i  obleganych pasm 
górskich tj. Tatry czy Bieszczady, ale spo-
pularyzowanie turystyki górskiej i  krajo-
znawczej oraz zachęcenie do poznawania 
polskich gór.  Dzięki projektowi mamy szan-
sę odwiedzić miejsca, o których większość 
z nas nie ma pojęcia lub których nigdy by 
nie odwiedziła, gdyby nie on. Ewa i Marcin 
Gdulowie jako pierwsi mieszkańcy Leżajska 
zdobyli Koronę Gór Polski, a ich poniższa re-
lacja z tej przygody z pewnością odpowie 
na wiele pytań tym, którzy również chcą 
podjąć takie wyzwanie.
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Mamy książeczkę, a więc w góry…
Gdy jesteśmy już klubowiczami i mamy 

książeczkę, to można wyruszać w góry. Jeśli 
ktoś planuje zdobyć KGP i był wcześniej na 
którymś z koronnych szczytów, niestety albo 
„stety” będzie musiał się wybrać tam jeszcze 
raz, ponieważ zdobywanie liczy się od cza-
su zapisania się do klubu. Aby zdobyć miano 
Zdobywcy KGP, należy wejść na każdy z 28 
koronnych szczytów, na każdym z nich zrobić 
sobie zdjęcie, które następnie wklejamy do 
książeczki, a w miejscu do tego wyznaczonym 
przybić pieczątkę, która wraz ze zdjęciem jest 
potwierdzeniem zdobycia danego szczytu.

U nas na pierwszy rzut poszły góry, które  
znajdują się najbliżej nas i są nam dobrze 
znane, czyli Bieszczady. I tak 8 maja 2020 r. 
jako pierwszy szczyt KGP zdobyliśmy Tar-
nicę. Mamy to! Pierwsze koty za płoty, więc 
stwierdziliśmy, że nie ma na co czekać i kolej-
nego dnia pojechaliśmy w Góry Świętokrzy-
skie, a tam zdobyliśmy Łysicę – niby najniższy 
szczyt, ale czy najłatwiejszy? Następny dzień 
to już kolejna wycieczka w Beskid Makowski 
i zdobyty Lubomir dał  nam trzeci koronny 
szczyt w weekend. Ale apetyt rośnie w mia-
rę jedzenia.

Ostatnim zdobytym szczytem była Śnieżka 
21 sierpnia 2021 r. i tak od zdobycia pierwszej 
do ostatniej góry minęło 15 miesięcy. 

„Przez trudy do gwiazd”
Zdobywając Koronę Gór Polski poznaliśmy 

miejsca, o których nie mieliśmy pojęcia, że ta-
kie są. Gdzie leżą Tatry czy Bieszczady, wiedzą 
wszyscy, ale np. Rudawy Janowickie, Koloro-
we Jeziorka czy Góry Kaczawskie to już bar-
dziej skomplikowane. Gdyby nie KGP, nawet 
byśmy o nich nie słyszeli, a już na pewno nie 
planowalibyśmy wyjazdu w tamte tereny. Nie 
raz planując wyjazdy zadawaliśmy sobie pyta-
nie czy to aby jest u nas w Polsce.

Pomysłodawcy KGP chcieli zapewne po-
kazać piękno naszego kraju pod względem 
geograficznym, przyrodniczym, geologicz-
nym i kulturowym. 

Każda góra jest inna, każda z nich to inna 
historia, każda jest mniej lub bardziej wyma-
gająca, ale tu nie chodzi o wysokość góry czy 
strome podejście, lecz o piękno szlaków i ich 
malownicze położenie.

Nie zawsze było łatwo, nie zawsze było miło 
i przyjemnie, nieraz zmęczenie, upał, deszcz 
dały nam popalić, a w głowie myśl: „Po co nam 
to było.” Jednak wchodząc na szczyt wszyst-
ko, co nieprzyjemne, przestało mieć znacz-
nie. W sercu pojawiła się duma, a na twarzy 
wielki uśmiech i czuliśmy niesamowite szczę-
ście. Widzieliśmy, że wszystkie trudy były war-
te tych fantastycznych widoków, jakie mogli-
śmy podziwiać. 

Gdybyśmy mieli wybrać, która z tych gór 
wywarła na nas największe wrażenie, to nie 
mamy jednakowych typów. Dla mnie (Ewa) 

na pierwszym miejscu plasuje się Śnieżka, 
druga to Wysoka, zaś podium zamyka Tur-
bacz, natomiast podium Marcina to Śnież-
ka – tu się zgadzamy, druga to Rysy, trzecia 
– Radziejowa. 

Najtrudniejsze do zdobycia były Rysy (2501 
m n.p.m.) wymagały największego przygoto-
wania i pokonania naprawdę ciężkich i trud-
nych odcinków szlaku. Ale stanąć na „dachu 
Polski” – bezcenne.

Z każdej z tych wypraw przywieźliśmy 
mnóstwo zdjęć, nie tylko tych w telefonie, ale 
jeszcze więcej w naszej pamięci. Tych wspo-
mnień, przeżyć i widoków nikt nam nie odbie-
rze. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. 

Zdobywca – brzmi dumnie 
Gdy książeczka jest już zapełniona, oznacza 

to, że wszystkie szczyty zostały zdobyte – czas 
na weryfikację. Po raz kolejny należy dopeł-
nić kilku formalności, a mianowicie na stronie 
KGP złożyć wniosek o nadanie godności Zdo-
bywcy KGP. 

Tytuł ten jest przyznawany na specjalnie or-
ganizowanych spotkaniach Loży Zdobywców 
w całym kraju. My tego zaszczytu dostąpili-
śmy 2 lipca 2022 r. w Gorlicach, to właśnie tam 
zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani i oficjal-
nie otrzymaliśmy tytuł Zdobywcy Korony Gór 
Polski jako pierwsi mieszkańcy Leżajska.

Potwierdzeniem naszych osiągnięć jest 
miano, dyplom, odznaka oraz legitymacja 
Zdobywcy. 

Tak pokrótce wyglądała nasza przygoda 
z KGP i choć się zakończyła, to przed nami ko-
lejna, którą już realizujemy, a mianowicie zdo-
bywamy teraz Schroniska Beskidów, których 
mamy aż 81, a w głowie czekają kolejne pro-
jekty, o których kiedyś, być może czytelnikom 
„Kuriera Powiatowego” opowiemy. 

Ewa i Marcin Gdulowie
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ul. Klasztorna 2F/4
37-300 LeżajskBiuro w Leżajsku!

FRiK - Doradztwo i Marketing

rozwój firm - prace B+R, innowacje, audyty wzornicze, internacjonalizacje i wiele innych

PUP - doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, staże

Dotacje dla firm

Biznesplany, strategie, analizy

Doradztwo biznesowe i gospodarcze

Strony internetowe i media społecznościowe

Szkolenia i warsztaty

dotacje na założenie działalności gospodarczej PUP, LGD, ARiMR

dotacje dla os. powyżej 30 r.ż. oraz poniżej 29 r.ż. ze wsparciem pomostowym

Dotacje na start działalności

fabrykarik@gmail.com@fabrykaRiK www.fabrykarik.pl +48 500 252 928 +48 536 126 266

SZKOŁA
BIZNESU
dla dzieci i młodziezy

.

W LEZAJSKU
.

www.ideaszkolabiznesu.pl
Organizatorzy

Grupy wiekowe:

klasy IV-VI

klasy VII-VIII

szkoła srednia

sala szkoleniowa FRiK
w Lezajsku 

ul. Klasztorna 2F/4 
(I pietro nad Pepco)

Miejsce:

,

.

Liczba miejsc 
jest ograniczona!

Zapisy i kontakt: 536 126 266

Semestr wiosenny: zajecia od lutego do czerwca

Małe grupy do 8 osób!

Atrakcyjna i praktyczna wiedza!

,

,

OG
ŁO

SZ
EN

IE 
PŁ

AT
NE


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

