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20 lutego w Muzeum Ziemi
Leżajskiej odbyła się se-
sja nadzwyczajna Rady Po-
wiatu Leżajskiego.

Podczas posiedzenia przyjęto
uchwałę w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Miastu i Gminie
Nowa Sarzyna na realizację projek-
tu pn. „Przebudowa drogi gminnej
nr 107758R Stacja Kolejowa Łętow-
nia – Łętownia (dawna droga po-
wiatowa nr 1082R St. Kol. Łętow-
nia – Łętownia) wraz z przebudową
skrzyżowania z droga gminną nr
104702R w miejscowości Łętow-
nia”. Uchwała jest kolejnym etapem
dobrej współpracy inwestycyjnej
Powiatu Leżajskiego z Miastem
i Gminą Nowa Sarzyna.

Powyższą uchwałę poprzedziły
działania (wynikające z ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie powiatowym, Dz. U. z 2016 r.,
poz. 814), których celem było prze-
kazanie drogi Miastu i Gminie
Nowa Sarzyna, dzięki czemu moż-

Lutowo-marcowe sesje
Rady Powiatu Le¿ajskiego

liwe stało się wystąpienie
z wnioskiem o wsparcie finansowe
jej remontu do Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego. 22 czerwca
2016 r. podjęto uchwałę w sprawie
pozbawienia kategorii drogi powia-
towej 1082R Stacja Kolejowa
Łętownia – Łętownia na rzecz Mia-
sta i Gminy Nowa Sarzyna, zaś
1 lutego 2017 r. przyjęto uchwałę
w sprawie wyrażenia woli przystą-
pienia do partnerstwa w celu przy-
gotowania i wspólnej realizacji pro-
jektu przebudowy ww. drogi. Cał-
kowity prognozowany koszt zada-
nia to 3 mln 633 tys. 279 zł, z czego
dotacja Powiatu Leżajskiego wyno-
sić będzie 272 tys. 496 zł, wkład wła-
sny Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
– 272 tys. 496 zł (proporcje te wyni-
kają ze stosowanej przez samorzą-
dy zasady 50/50), zaś resztę stano-
wić będą środki pozyskane
z RPOWP. Zgodnie z zasadami bu-
dowę chodnika pokryje Miasto
i Gmina Nowa Sarzyna.

Na czterech posiedzeniach
w lutym Zarząd Powiatu zajmo-
wał się m.in. rozpatrywaniem
wniosków kierowników jednostek
organizacyjnych, dyrektorów
szkół oraz wniosków dotyczących
zadań własnych Powiatu. Najważ-
niejszą kwestią, na której Zarząd
koncentrował swoje prace jest
przebudowa mostu w Rzuchowie.
3 marca 2017 r. w Muzeum Zie-
mi Leżajskiej odbyło się uroczy-
ste podpisanie umowy między
Zarządem Powiatu Leżajskiego:
Starostą Leżajskim Markiem Śli-
żem, Wicestarostą Leżajskim
Zdzisławem Leśko i Członkiem
Zarządu Powiatu Lucjanem
Czenczkiem – przy kontrasygna-
cie Skarbnika Powiatu Zdzisława
Sucha – a konsorcjum firm:

2 marca 2017 r. w Muzeum
Ziemi Leżajskiej odbyła
się XLI sesja Rady Powia-
tu Leżajskiego, podczas
której podjęto następują-
ce uchwały:

inwestycyjnym będzie przebudowa
mostu na rzece San w miejscowo-
ści Rzuchów w ciągu drogi powia-
towej nr 1256R Sieniawa (gr. po-
wiatu) – Piskorowice – Leżajsk, na
którą przeznaczono 3.100.000 zł.
Pozostałe inwestycje drogowe
wraz z opracowaniem dokumen-
tacji technicznej oraz wydatki bie-
żące w Zarządzie Dróg Powiato-
wych wyniosą 1.128.697 zł. Ze
środków Budżetu Powiatu pocho-
dzić będzie również dodatkowa
kwota dofinansowania budowy
pawilonu diagnostyczno-zabiego-
wego w SP ZOZ, a wynosić bę-
dzie 505.000 zł. Kolejną realizacją
inwestycyjną będzie nadbudowa
budynku administracyjno-interna-
towego Starostwa Powiatowego
w Leżajsku przy ul. Skłodowskiej.
Kwota realizacji przedsięwzięcia
to 1.204.000 zł. W wyniku przebu-
dowy baza internatowa zwiększy
się o 55 miejsc. Inwestycja jest nie-
zbędna ze względu na coraz więk-
sze zainteresowanie ze strony ucz-
niów spoza powiatu kształceniem
w naszych szkołach i konieczno-
ścią umieszczenia tych uczniów
w internacie. Podczas sesji Rady
przedstawiono również informa-
cję z działalności placówek opie-
kuńczo-wychowawczych oraz
z zakresu pomocy społecznej za
2016 r.

Ponadto Starosta przedstawił
sprawozdanie z prac Zarządu Po-
wiatu w kresie międzysesyjnym,
natomiast Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Leżajskiego – spra-
wozdanie z działalności za 2016 r.

NN

Z PRAC ZARZĄDU POWIATU
Przedsiębiorstwem Wielobranżo-
wym BANIMEX Sp. z o.o., bę-
dącym liderem konsorcjum
i firmą AZI – BUD Sp. z o.o. –
partnerem konsorcjum. Firmy re-
prezentował Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Wielobranżo-
wego BANIMEX Sp. z o.o. An-
drzej Banaszek. Podczas spotka-
nia Zarząd Powiatu podpisał rów-
nież umowę dotyczącą pełnienia
nadzoru inwestorskiego, którego
wykonawcą będzie firma MK –
Mosty Krzysztof Mac. 13 marca
br., w efekcie podpisanych umów,
Zarząd Powiatu przekazał plac
budowy pod wspomnianą inwe-
stycję. W związku z przebudową
zostały wprowadzone ogranicze-
nia ruchu na moście i wyznaczo-
ne objazdy.

Podpisanie umów na przebudowę mostu w Rzuchowie

Oddanie placu budowyNN

� Uchwała w sprawie zmiany Sta-
tutu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Leżajsku

� Uchwała w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz za-
trudniania osób niepełnospraw-
nych oraz wysokości środków
Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych przeznaczonych na reali-
zację tych zadań w 2017 r.

� Uchwała w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie
powiatu leżajskiego

� Uchwała w sprawie przekaza-
nia środków finansowych poli-
cji

� Uchwała w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finan-
sowej Powiatu Leżajskiego.

� Uchwała w sprawie wprowa-
dzenia zmian w budżecie Po-
wiatu na 2017 r.

Najistotniejszą informacją jest
to, że w Budżecie Powiatu została
wygospodarowana nadwyżka bu-
dżetowa oraz wolne środki w wy-
sokość 6.305.597 zł. Na wniosek
Zarządu Powiatu Rada Powiatu
podjęła decyzję o przeznaczeniu
95% wymienionej kwoty na inwe-
stycje, które pochłoną 5.937.697zł.
Największym przedsięwzięciem

fot. Rafał Cisło

fot. RC, DW
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Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią,
będącym przesłaniem nadchodzących

Świąt Wielkanocnych,
stało się źródłem radości i nadziei.

Pięknych, błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy
dla Wszystkich Mieszkańców Ziemi Leżajskiej życzy

...Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg
a On nas uczy kochać i przebaczać.

I z celnikami siąść, zapomnieć kto to wróg,
pochylać się nad tymi którzy płaczą...

Janina Sagatowska, SENATOR RP

...Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg
a On nas uczy kochać i przebaczać.
I z celnikami siąść, zapomnieć kto to wróg,
pochylać się nad tymi którzy płaczą...
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Warto wspomnieć, że bieg leżaj-
ski był także największym wyda-
rzeniem na Podkarpaciu. To tu,
pod Muzeum Ziemi Leżajskiej,
odbył się szereg wydarzeń towa-
rzyszących, w ramach Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, który został ustanowiony
świętem państwowym, obchodzo-
nym 1 marca.

Bieg na dystansie 1963 metrów,
co symbolizuje datę śmierci ostat-
niego Żołnierza Wyklętego- Józe-
fa Franczaka, pseudonim „Lalek”,
to oczywiście punkt główny ob-
chodów. Ponadto można było
spróbować swoich sił i sprawdzić
celność na mobilnej strzelnicy, na
której odbył się turniej strzelecki
w dwóch kategoriach: dorośli
i dzieci. Członkowie Stowarzysze-
nia Kolekcjonerów Stalowa
Włócznia, na czele z koordynato-
rem Pawłem Antolakiem, przygo-
towali specjalną wystawę „Broń
i Mundur”, na której prezentowa-
ne były mundury oraz broń histo-
ryczna i współczesna różnych for-
macji, a także sprzęt i uzbrojenie
będące na wyposażeniu Służby
Więziennej w Rzeszowie. Wysta-
wę odwiedziło ponad 1000 osób.
Ci, którzy nie biegli, mogli oddać
krew w mobilnym punkcie pobo-
ru krwi, tzw. krwiobusie z Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa
iKrwiolecznictwa z Rzeszowa,

który stanął na placu muzealnym.
Oprócz tego można było zareje-
strować się jako potencjalny daw-
ca szpiku, dzięki obecności człon-
ków Fundacji DKMS, którzy tak-
że mieli swoje stanowisko na dzie-
dzińcu Muzeum. Dla dzieci, któ-
rych rodzice chcieli wziąć udział
w biegu zorganizowane zostały gry
i zabawy pod opieką pracownic
Spółdzielni Socjalnej „Bajkolan-
dia”. Po biegu zaś, wszyscy uczest-
nicy wydarzenia mogli rozgrzać się
gorącą herbatą oraz strażacką
grochówką, przygotowaną przez
druhów z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Grodzisku Górnym.

„Tropem Wilczym” to bieg dla
każdego. Niewielki dystans spra-
wił, że uczestniczyły w nim całe
rodziny. I choć nie chodziło w nim
o typową, sportową rywalizację
i zdobywanie miejsc na podium,
to zdobywcy pierwszych trzech
miejsc, dzięki współpracy Posła na
Sejm RP Jerzego Paula, który był
inicjatorem biegu w Leżajsku oraz
Posła do Parlamentu Europejskie-
go Tomasza Poręby, oprócz pu-
charów otrzymali zaproszenie na
wyjazd do Brukseli. Pamiątkową
statuetkę otrzymał także najmłod-

Bieg „Tropem Wilczym Le-
żajsk 2017” już za nami.
W niedzielę, 26 lutego, po-
nad 700 osób z naszego re-
gionu wzięło udział w naj-
większym biegu pamięci
w Polsce.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania inicjatorowi
wydarzenia w powiecie Posłowi na Sejm RP Jerzemu Paulowi,
współorganizatorowi Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Łętowni, na czele z dyrektorem szkoły Andrzejem Kusiakiem,
Ewelinie Kusiak i wolontariuszom, Tomaszowi Porębie Posłowi do
Parlamentu Europejskiego, Starostwu Powiatowemu w Leżajsku,
włodarzom gmin i miast, które włączyły się w akcję, służbom me-
dycznym i porządkowym, organizatorom wystawy „Broń i Mundur”,
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rze-
szowie, druhom OSP z Grodziska Górnego. Dziękujemy również
sponsorom: MZK w Leżajsku, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna,
Silikonom Polskim w Nowej Sarzynie, Agrohurtowi S.A. w Rzeszowie,
Spółdzielni Socjalnej „Bajkolandia”, Masarni OSIP Wierzawice.

szy i najstarszy uczestnik biegu,
a także zwycięzcy turnieju strze-
leckiego. Pomiędzy uczestnikami
biegu rozlosowano również na-
grody ufundowane przez lokal-
nych sponsorów.

Jako jedyni w województwie
oferowaliśmy naszym biegaczom
całkowicie bezpłatne pakiety star-
towe, w skład których wchodziły
koszulki z wizerunkiem Żołnierzy
Wyklętych, materiały promocyjne,

pamiątkowy dyplom oraz medal.
Wydaliśmy łącznie 600 pakietów
startowych.

Muzeum Ziemi Leżajskiej jako
współorganizator wydarzenia,
składa serdeczne podziękowania
wszystkim osobom i jednostkom
zaangażowanym w przygotowanie
biegu i przedsięwzięć towarzyszą-
cych.

Paulina Szczepanik
fot. Dawid Wiech



KURIER POWIATOWY � 3/2017 (150) 7

POWIAT

W II edycji wystawy organiza-
torom udało się zgromadzić i za-
prezentować zwiedzającym około
100 sztuk broni palnej. Można
było zobaczyć współczesną i histo-
ryczną broń: bojową, myśliwską
i sportową, a także kilka egzem-
plarzy broni czarnoprochowej. Na
wystawie zostały zaprezentowane
również mundury i eksponaty, m.
in. mundur ułański, galowy mun-
dur kapitana elitarnej polskiej jed-
nostki wojskowej GROM, galowy
mundur służby więziennej, a tak-
że pamiątki żołnierza misji poko-
jowej Polskiej Wojskowej Jednost-
ki Specjalnej, służącego w doraź-
nych siłach zbrojnych ONZ na
Bliskim Wschodzie. Uczestnicy

ekspozycji mieli również szansę
obejrzeć galerię zdjęć o tematyce
militarnej. Całość uzupełniały gru-
py rekonstrukcyjne, a także gru-
pa interwencyjna służby więzien-
nej, która prezentowała używane
w czasie swojej codziennej pracy
wyposażenie.

Wystawa była okazją nie tylko do
zobaczenia bardzo ciekawych eks-
ponatów w gablotach, ale również
do wzięcia niektórych egzemplarzy
do ręki, obejrzenia ich z bliska
i zrobienia pamiątkowego zdjęcia.
Była to również szansa do spotka-
nia z kolekcjonerami, miłośnikami
i pasjonatami broni palnej oraz
prowadzenia ciekawych rozmów
o tematyce militarnej.

Ekspozycji z pewnością nie uda-
łoby się zorganizować bez pomocy
i wsparcia partnerów: Podkarpac-
kiego Stowarzyszenia Miłośników
Militariów z Rzeszowa, Stowarzy-
szenia „Pepesza” z Rzeszowa, Sto-
warzyszenia Miłośników Broni
„Żołynia”, Klubu Sportów Strzelec-
kich „Iglica” Leżajsk, ZHP Hufiec
Leżajsk oraz Firmy Security Office
z Rzeszowa. To dzięki ich obecno-
ści i wiedzy wystawa miała tak nie-
powtarzalny charakter. Każdy za-
interesowany mógł poznać zasadę
działania broni palnej, zasady bez-
piecznego posługiwania się bronią,

Na przełomie stycznia i lutego
drużyny wzięły udział w kolejnych
dwóch turniejach, odnosząc zna-
czące sukcesy. Start w Wołominie
przekuli w Finał Europy w Niem-
czech.

14 stycznia dwie drużyny z Ze-
społu Szkół im. prof. Franciszka
Leji w Grodzisku Górnym pod
opieką Romana Matuszka starto-
wały w Konkursie Robotyki FLL
FIRST LEGO League w Wołomi-
nie koło Warszawy. Drużyna GG1
w składzie: Magdalena Tokarz,
Magdalena Kryla, Ilona Foryt,
Małgorzata Pytel, Kamil Szczęch,
Sebastian Król, Bartłomiej Kulpa
zwyciężyła w klasyfikacji general-
nej konkursu wygrywając we

Sukcesy m³odych mistrzów robotyki z Grodziska Górnego
Uczniowie z koła robotyki
z Grodziska Górnego nie-
ustannie podnoszą poziom
swojej wiedzy i umiejęt-
ności w zakresie roboty-
ki. Świadczy o tym cho-
ciażby zainteresowanie,
które wśród uczniów nie
gaśnie, ranga turniejów,
w których startują oraz
miejsca w nich zajmowane.

wszystkich konkurencjach („Team
Work”, „Research”, „Robot Ga-
me”) poza „Robot Design”, w któ-
rej zajęła 2 miejsce. Dzięki temu
zakwalifikowała się do Półfinału
Europy w Debreczynie na Wę-
grzech. Drużyna GG2 w składzie:
Natalia Skiba, Martyna Szklanny,
Dominik Rydzik, Łukasz Rydzik,
Paweł Danak i Krzysztof Danak
również zaprezentowała wysoki
poziom zajmując 5 miejsce w kla-
syfikacji generalnej oraz uzysku-
jąc nagrodę sędziów za wytrwa-
łość!

4 i 5 lutego drużyna GG1 w skła-
dzie: Magdalena Tokarz, Magda-
lena Kryla, Ilona Foryt, Małgorza-
ta Pytel, Sebastian Król, Kamil

Szczęch oraz Bartłomiej Kulpa,
uczestniczyła w Europejskich Pół-
finałach First Lego League w De-
breczynie na Węgrzech. Dzięki
ciężkiej pracy i zaangażowaniu,
uczniom udało się zająć w klasyfi-
kacji generalnej 5 miejsce wśród
26 innych drużyn. Pokonując po-
zostałe grupy z Polski, drużyna za-
kwalifikowała się do europejskie-
go finału.

Od 3 do 4 marca 2017 r. druży-
na uczestniczyła w Finałach Eu-
ropy Centralnej Konkursu Robo-
tyki FLL FIRST LEGO League
w Ratyzbonie w Niemczech. Start
zespołu umocnił pozycję naszego
Koła Robotyki w czołówce euro-
pejskiej. Dzięki osiągniętym wyni-

kom drużyna awansowała do Fi-
nałów Światowych Konkursu Ro-
botyki FLL FIRST LEGO Le-
ague, które odbędą się w czterech
różnych miejscach na świecie.
Nasz zespół otrzymał nominację
do turnieju w St. Louis, USA, co
oznacza, że uczniowie z Zespołu
Szkół im. prof. Franciszka Leji
w Grodzisku Górnym wystąpią
wśród najlepszych drużyn w Fina-
le Światowym. Start z pozycji naj-
lepszej drużyny z Polski to ogrom-
ny przywilej, ale i nie lada wyzwa-
nie. Jak zakończy się przygoda
drużyny? Trzymamy kciuki i cze-
kamy na dobre wieści.

RM

Mistrzowie robotyki ze swoim opiekunem Romanem Matuszkiem

Drużyna wraz z opiekunem
składają szczególne

podziękowania dla sponsorów:

G2A COM

Polenergia Elektrociepłownia
Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

„Broñ i Mundur”
– II edycja wystawy broni w Le¿ajsku
26 lutego 2017 r. już po raz drugi w Leżajsku, odbyła
się wystawa broni palnej „Broń i Mundur”, organizato-
rami której było Stowarzyszenie „Kolekcjoner Stalowa
Włócznia” z Leżajska oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej.
Patronat nad wystawą objął Okręgowy Inspektorat Służby
Więziennej w Rzeszowie. Okazją do zorganizowania eks-
pozycji były obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych.

a także, co bardzo ważne, czego nie
wolno robić, nawet wtedy, gdy
w magazynku nie ma naboi.

Wystawa cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem. Wśród
gości odwiedzających wystawę
znaleźli się parlamentarzyści, wła-
dze miasta i powiatu, a także
mieszkańcy Leżajska i okolic –
zarówno ci starsi, jak i młodsi.

Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania partnerom
i gościom za zainteresowanie eks-
pozycją i pamięć o Żołnierzach
Wyklętych.

Łukasz Mach

fot. Dawid Wiech
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Zespół Szkół Licealnych w LeżajskuZespół Szkół Licealnych

im. Bolesława Chrobrego
w Leżajsku

Od kilku lat uczniowie ZSL or-
ganizowali spektakle w językach
obcych dla swoich szkolnych ró-
wieśników. W tym roku postano-
wili pójść dalej, zaryzykowali
i opłaciło się, bo z przedstawie-
niem „Królowa Śniegu” zostali
przyjęci na XVIII Festiwal Szkol-
nych Teatrów Obcojęzycznych,
który odbędzie się 9-10 kwietnia
w Teatrze Maska w Rzeszowie.
Jako grupa „The Polyglots” będą
konkurować z ośmioma innymi
zespołami z: Mielca, Rzeszowa,
Dynowa, Krosna. W ramach Fe-
stiwalu wezmą udział w warszta-
tach aktorskich. Obecnie młodzi
artyści pracują pilnie pod czujnym
okiem Kornela Pieńko, absolwen-
ta Studium Wokalno-Aktorskiego

Od października 2016 r. ucz-
niowie kl. 2 humanistyczno-me-
dialnej biorą udział w zajęciach
z dziennikarstwa. Jest to cykl wy-
kładów i ćwiczeń prowadzonych
przez kadrę Uniwersytetu Rze-
szowskiego.

Zajęcia te, to pomysł na wzbo-
gacenie oferty edukacyjnej leżaj-
skiego liceum, a ich głównym ce-
lem jest kształcenie umiejętności
zdobywania, przetwarzania oraz

Zajêcia z dziennikarstwa
na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku szkolnym 2016/2017

publikowania informacji. Gatun-
ki dziennikarskie uczniowie po-
znają na zajęciach prowadzonych
przez dr hab. Alicję Jakubowską-
Ożóg. Współczesne media w Pol-

sce z lektoratem prasy krajowej
przybliża młodzieży dr Wojciech
Maryjka, a zagadnienia związane
z prawem mediów tłumaczy mgr
Artur Kołacz.

Wykłady i ćwiczenia zawsze za-
planowane są z niezwykłą staran-
nością, a tematyka zagadnień przy-
bliżana jest w interesujący sposób.
Zdobywane umiejętności i wiado-
mości są na bieżąco wykorzystywa-
ne przez uczniów podczas pracy
w redakcji szkolnej gazetki.

Uczniowie klasy 2 G

Profile przewidywane w przyszłym roku szkolnym
w liceum ogólnokształcącym i technikum

Technikum nr 2 (4-letnie)

LO nr 1 (3-letnie)

Warsztaty fotograficzno-filmowe
Od początku roku szkolnego

uczniowie klasy 1I o kierunku
humanistyczno-medialnym raz
w miesiącu biorą udział w warsz-
tatach fotograficzno-filmowych,
organizowanych przez Grzegorza
Bożka.

Pierwszoklasiści na zajęciach po-
znają zasady posługiwania się apa-
ratem cyfrowym, montowania fil-
mów i operowania światłem. Pod-
czas warsztatów uczniowie korzy-
stają z profesjonalnego sprzętu fo-
tograficznego oraz z zaawansowa-
nych programów komputerowych,
przeznaczonych do montażu filmu
i cyfrowej obróbki zdjęć. Każdy

uczeń wciela się w rolę pozujące-
go i fotografa – to dobry sposób na
oswajanie się ze sprzętem oraz na
praktyczne przyswojenie wiedzy.
Zdjęcia czasem są kilkakrotnie
powtarzane dla uzyskania jak naj-
lepszego efektu. Udział w zajęciach
to ciekawe doświadczenie, które na
pewno zaowocuje w przyszłości.

Dawid Brzyski kl.1I

im. D. Baduszkowej przy Teatrze
Muzycznym w Gdyni. Kornel
Pieńko znany jest z wielu kreacji
aktorskich. Zagrał m.in. Tonia
w „Szalonych nożyczkach” i Syl-
wiusza Lombardii w „Słudze
dwóch panów” (w Teatrze im.
Wandy Siemaszkowej w Rzeszo-
wie). Gościnnie występował na
scenach w Warszawie, Częstocho-
wie czy Koszalinie. Pan Pieńko
udziela uczniom cennych wskazó-
wek dotyczących zachowania się
na scenie i wyrażania emocji. Ar-
tyści z ZSL chętnie wykonują
wszystkie proponowane im ćwi-
czenia i z utęsknieniem czekają na
kolejne warsztaty.

Paulina Grzenkowicz
i Aleksandra Zdulska

Warsztaty aktorskie
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Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku

Działający przy Zespole Szkół
Technicznych w Leżajsku Zespół
Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”
od ponad trzydziestu lat popula-
ryzuje kulturę ludową. Jedną
z okazji do zaprezentowania szer-
szej publiczności swojego reper-
tuaru są koncerty dla mieszkań-
ców Leżajska i okolic, organizo-
wane w okresie noworoczno-kar-
nawałowym. Tegoroczny koncert
odbył się 19 lutego na gościnnej
scenie Franciszkańskiego Ośrod-
ka Kultury w Leżajsku. Oprócz
„Ziemi Leżajskiej” wystąpili też
zaproszeni goście: „Mała Ziemia
Leżajska” i „Mały Złoty Potok”.
Podobnie jak w ubiegłych latach,
i tym razem publiczność dopisała,
a wśród gości znaleźli się m.in. Sta-
rosta Leżajski Marek Śliż, Kustosz
Klasztoru OO. Bernardynów

o. Joachim Ciupa, Dyrektor Wy-
działu Rozwoju i Wsparcia Edu-
kacji Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie Jolanta Niedźwiedzka.

Program koncertu został po-
dzielony na dwie części. W pierw-
szej, orkiestra „Ziemi Leżajskiej”
wykonała popularne utwory folk-
lorystyczne we współczesnych

aranżacjach Tomasza Kyci. Złoży-
ły się na nią: „To i hola”, „Nie
chodź koło róży”, „Jechali furma-
ni”, „Czerwone jabłuszko” i „Lip-
ka”. W przerwie koncertu, ucznio-
wie klas technikum żywienia i go-
spodarstwa domowego częstowali
publiczność słodkimi wypiekami.
Z kolei w drugiej części, trzy gru-

py taneczne „Ziemi Leżajskiej”
zaprezentowały: walca, białego
mazura, krakowiaka, tańce lubel-
skie, tańce krośnieńskie i polkę
warszawską w choreografii Rafa-
ła Dyrdy. Na scenie wystąpili też
zaproszeni goście – „Mała Ziemia
Leżajska” w układzie tańców
przeworskich oraz „Mały Złoty
Potok” z Jelnej, który zatańczył
poloneza i wiązankę tańców rze-
szowskich.

Pełna widownia, gorące oklaski
dla młodych artystów udowad-
niają, że przedstawienie tradycyj-
nej muzyki w nowych autorskich
aranżacjach i tańców ludowych
w ciekawej choreografii, wzbudza
zainteresowanie, warto więc orga-
nizować tego typu koncerty. Ko-
lejny już za niecały rok!

ZST

Prace remontowe w pracowni ga-
stronomicznej miały na celu takie jej
zorganizowanie i wyposażenie, aby
zbliżyć warunki nauki zawodu do
warunków pracy w zakładach gastro-
nomicznych. Urządzenia i sprzęt
spełniają wymogi prawa żywnościo-
wego obowiązującego w UE i unij-
ne dyrektywy w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny produkcji żywności.

Pracownia zyskała nowe oblicze
dzięki zakupowi sprzętu za 200 ty-
sięcy złotych oraz remontowi za
około 50 tysięcy złotych.

Każde stanowisko pracy dla
uczniów technikum żywienia
i usług gastronomicznych oraz ku-
charza, składa się z szafek, blatów
roboczych, zlewów i kuchni elek-
trycznej. Wydzielono w nim część
do obróbki wstępnej surowców
i obróbki cieplnej. Wszystkie me-

 Piec konwekcyjno-parowy to
nowoczesne urządzenie do pie-
czenia ciast, mięs, drobiu i ryb.
Umożliwia gotowanie na parze,
równocześnie kilku potraw, pie-
czenie w suchym powietrzu lub
z dodatkiem pary o ściśle określo-
nej ilości. Zapobiega to nadmier-
nemu obsuszeniu potrawy i utra-
cie soczystości. Można go też wy-
korzystywać do odgrzewania po-
traw, rozmrażania różnych surow-
ców i duszenia. Odpowiednio do-
brane programy ułatwiają obrób-
kę cieplną, skracają jej czas, a son-
da pozwala kontrolować tempe-
raturę potrawy w trakcie jej pie-
czenia. Te właściwości pieca do-
skonale sprawdzają się przy spo-
rządzaniu potraw dietetycznych.

Przydatnym urządzeniem jest
profesjonalna zmywarka gastrono-

miczna, która myje, płucze i wypa-
rza poukładane w specjalnych ko-
szach naczynia i zastawę stołową.
Krótki czas i wysoka temperatura
intensywnego mycia, ważne są
w organizacji pracy kuchni, gdzie
konieczne jest wielokrotne korzy-
stanie z zastawy stołowej.

Zamontowane okapy nad kuch-
niami i piecem konwekcyjno-pa-
rowym odprowadzają nadmiar
pary, ciepła i zapachów sporzą-
dzanych potraw.

Dzięki tak wspaniale wyposażo-
nej pracowni, uczeń będzie naby-
wał umiejętności w warunkach
spotykanych w profesjonalnych
restauracjach, dlatego nic go nie
zaskoczy w zawodowym życiu
i będzie bardzo dobrze przygoto-
wany do podjęcia pracy.

ZST

Koncert Karnawa³owy
Zespo³u Pieœni i Tañca „Ziemia Le¿ajska”

Nowoczesny sprzêt
w pracowniach gastronomicznych

w Zespole Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku
Wyposażenie pracowni zostało przeprowadzone w ramach
realizowanego przez szkołę projektu „Dobry start w za-
wodową przyszłość”. Profesjonalne zaplecze do nauki
zawodu zapewni uczniom bardzo dobre przygotowanie do
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

ble i urządzenia wykonane są ze
stali nierdzewnej dopuszczonej do
kontaktu z żywnością.

W szafkach i szafach magazy-
nowych znajduje się drobny sprzęt
gastronomiczny, dzięki któremu
uczniowie przygotowują potrawy
i napoje zgodnie z recepturami
i zasadami BHP.

Na wyposażeniu pracowni zna-
lazł się stół chłodniczy z komora-
mi do przechowywania półpro-
duktów, który posiada również
chłodzony blat. Przeznacza się go
m.in. do sporządzania ciast z do-
datkiem tłuszczu i różnych mas,
kremów i zimnych sosów.

Profesjonalna szafa chłodnicza
o regulowanej temperaturze we-
wnątrz komory, służy do schładza-
nia i przechowywania półproduk-
tów i wyrobów gotowych.

fot. Dominik Materna
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Konkurs

Zespół Szkół w Nowej Sarzynie

Młodzież z klasy II LOA bar-
dzo chętnie wypowiadała się na
temat swoich ulubionych książek
i ich autorów. Oto relacja Bartło-
mieja Kostka na temat twórczo-
ści Johna Flanagana:

 John Flanagan jest moim ulu-
bionym pisarzem, a przekonał mnie
do tego styl jego pisania. Pisarz bar-
dzo ciekawie ujmuje treść utworu
i potrafi przyciągnąć czytelnika tak,
że czytając, nie można doczekać się

następnego rozdziału oraz tego, jak
dalej potoczą się losy bohaterów.

John Flanagan to urodzony
22 maja 1944 roku australijski pi-
sarz, który najbardziej znany jest ze
swojej serii książek pt. „Zwiadow-
cy”. Od dzieciństwa marzył o tym,
by zostać pisarzem. Pracował
w agencji reklamowej, ale dopiero
satyryczny wiersz – opisujący jego
kolegę – zwrócił uwagę przełożo-
nych. Jeden z szefów agencji uznał,

Tuż przed Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
28 lutego 2017 r. w ZST im. Tade-
usza Kościuszki w Leżajsku odbył
się powiatowy konkurs historycz-
ny ”Losy Żołnierzy Wyklętych”.
Tegoroczna edycja poświęcona
została postaci gen. Augusta Emi-
la Fieldorfa ps. „Nil”. W konkur-
sie wzięło udział ponad 50 ucz-
niów z trzech szkół naszego po-
wiatu: ZST im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Leżajsku, ZS im. Bole-
sława Chrobrego w Leżajsku oraz
ZS im. Ignacego Łukasiewicza
w Nowej Sarzynie. Naszą szkołę
reprezentowali głównie uczniowie
II LOA: Karol Dudek, Patrycja
Wojtanowska, Sylwia Paszek, Szy-
mon Szybiak i Eliasz Urban oraz
Rafał Bąk z klasy III LOA. Dwaj
ostatni zajęli odpowiednio 3 i 4
miejsce. Gratulujemy!

ZSNS

10 lutego w naszej szkole odbył
się projekt pt. „Noc filmowa
w Łukasiewiczu”. Celem spotka-
nia był maraton filmowy, podczas
którego obejrzeliśmy takie filmy
jak: „Niezgodna” i jej kontynu-
ację „Wierna”, „Zostań, jeśli ko-
chasz”, „Zanim się pojawiłeś”
i „Wiek Adaline”. Zaletą tego
spotkania abyło również to, że
mogliśmy spędzić wspólny czas
z przyjaciółmi. Nasz wieczór fil-
mowy zaczęliśmy o godzinie
19:00, a skończyliśmy o 3:00 nad
ranem. Na pewno jeszcze nie raz
powtórzymy nocny maraton fil-
mowy w Łukasiewiczu.

Relacja uczniów ZSNS

Noc filmowa w £ukasiewiczu

„Losy ¯o³nierzy Wyklêtych”

Œwiatowy Dzieñ Pisarza
w bibliotece szkolnej

Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam
uczucia, jakbym zyskał nowego przyjaciela (J.W.Goethe)

Książka – nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu,
domownik bez naprzykrzania (Ignacy Krasicki)

W bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza z inicjatywy Moniki Łobodzińskiej-Zygmunt, 3 marca
2017 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Pisarza.

że warto zainwestować w młodego
pracownika i tak Flanagan dołączył
do grona copywriterów. Przez dwie
dekady pisał spoty reklamowe i sce-
nariusze, później zaś trafił do tele-
wizji i został jednym ze współtwór-
ców sukcesu sitcomu pt. „Hi, Dad”.
Zasłynął jednak jako autor „Zwia-
dowców”, serii osadzonej w fanta-
stycznym świecie powieści dla mło-
dzieży. Flanagan zaczął pisać histo-
rie głównego bohatera Willa dla

swojego syna, Michaela, jednak to,
co miało być opowieściami na do-
branoc, szybko przerodziło się w cykl
powieści. Do tej pory Flanagan na-
pisał 14 książek z tej serii. Seria
„Zwiadowcy” składa się z 12 ksią-
żek i 2 prequeli opisujących wyda-
rzenia wcześniejsze. Twórczość Fla-
nagana jest godna polecenia dla
współczesnej młodzieży interesują-
cej się tematyką fantasy.

Bartłomiej Kostek II LOA
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Natalia Nowicka: Kim jest Mariusz
Tenerowicz?

Mariusz Tenerowicz: Nauczy-
cielem gimnazjalnym, history-
kiem z wykształcenia i anglistą,
który przybył do Leżajska w la-
tach dziewięćdziesiątych. Moim
miastem rodzinnym jest Jasło.
Stamtąd wyjechałem na studia do
Rzeszowa. Anglistykę studiowa-
łem w Sanoku i tego przedmiotu
uczę teraz w tutejszym gimna-
zjum. Zacząłem studiować w cza-
sie przemian ustrojowych w Pol-
sce. To był bardzo ważny okres
dla mnie, bo zdjęto cenzurę
i wówczas zaczęła trafiać do Pol-
ski literatura z zachodu, która
wcześniej była tylko w drugim
obiegu lub nie było jej wcale.
Odzyskanie swobodnego dostępu
do światowej poezji, zwłaszcza tej
w wykonaniu amerykańskich
postmodernistów na czele z Fran-
kiem O’Harą i Allenem Ginsber-
giem, było takim powiewem świe-
żości dla rodzimej literatury.

NN: I na lata tego powiewu przypadł
Pana debiut.

MT: Zgadza się. Debiutowałem
w dwujęzycznej antologii „Dorze-
cza nadziei” wydanej w 1996 r. Po-
tem publikowałem swoje wiersze na
łamach czasopism literacko-kultu-
ralnych takich jak „Fraza”, „Akant”,
„Studium”, „Opcja”, „Kursywa”,
„Undergrunt”, „Metafora”,
„Obrzeża”, „Red”, „Poezja” i „Po-
ezja dzisiaj”. Wydałem również dwa
tomy poetyckie: „Fałszywy prorok”
i „Poza ciemnokrąg”, a w ubiegłym
roku obchodziłem dwudziestolecie
swojej pracy twórczej. Na to, że za-
cząłem tworzyć poezję miało wpływ
wiele czynników.

NN: Kto Pana wówczas inspirował?
MT: Myślę, że ciekawość innej

literatury zaczęła się u mnie
w momencie, kiedy przeczytałem
„Kaskaderów literatury”, antolo-
gię, dzięki której poznałem poezję
m.in. Wojaczka, Poświatowskiej,
Bursy, Stachury, Milczewskiego-
Bruna. Zwłaszcza Wojaczek był dla
mnie taką przełomową postacią.
Następnie spotkałem się z poezją

W kolejnej odsłonie cyklu
będącego pokłosiem Powia-
towego Przeglądu Twórczo-
ści Nauczycieli zapraszamy
do zapoznania się z syl-
wetką i twórczością Mariu-
sza Tenerowicza.

Tadeusza Nowaka, który wyrósł z
poezji naturalistów, a potem zaczął
tworzyć też prozę. Kolejną posta-
cią, która miała i ma nadal wpływ
na to, co robię jest Bruno Schulz.
Przeczytałem wszystko, co napisał
na jednym wdechu i do dziś uwa-
żam go za jednego ze swoich men-
torów. Nawiasem mówiąc, mamy
z Schulzem coś wspólnego, bo ro-
dzina ze strony dziadka ma korze-
nie w Drohobyczu. Moi przodko-
wie pochodzili ze Lwowa i okolic.
W ogóle Kresy gdzieś tam we mnie
drzemią cały czas.

NN: A czy poza tymi, którzy niegdyś
mieli wpływ na to, że zaczął Pan
parać się poezją, są jacyś inni –
nazwijmy ich bardziej współczesnymi
– mistrzowie „alchemii słowa”?

MT: Tak, oczywiście. Bardzo
cenię twórczość Adama Zagajew-
skiego, Ryszarda Krynickiego,
Jacka Podsiadły, Tomasza Różyc-
kiego, Hertę Müeller, którą od-
kryłem dla siebie zanim dostała
Nobla, Olgę Tokarczuk. Jej „Księ-
gi Jakubowe” są genialne. Miałem
przyjemność ją poznać, jest dla

mnie niesamowitą osobowością.
Dołączyłbym jeszcze do tego gro-
na Annie Sexton i Sylvię Plath.

NN: Jest Pan nauczycielem będącym
poetą, czy poetą będącym
nauczycielem?

MT: Przede wszystkim nauczy-
cielem. Podchodzę bardzo poważ-
nie do tego, co robię, a poezję
traktuję jak malarstwo. Nie na-
zwałbym jednak poezji moim hob-
by. Poezja nie może być hobby.
Jest zmaganiem się z materią sło-
wa, co w przypadku naszego języ-
ka jest dość trudne, bo ma on
ograniczoną elastyczność.

NN: Kim jest w takim razie poeta?
Jean Cocteau powiedział, że poeta to
ktoś, kto pragnie w jasny dzień
pokazać światło księżyca, Różewicz –
że poetą jest ktoś, kto pisze wiersze
i jest nim również ten, kto ich nie pisze,
Andersen – że poeta, to ktoś kto
potrafi ugotować zupę nawet z patyka.

MT: Wszystkim po trochu. Jak
wspomniałem, poezja to zmaganie
się ze słowem, więc poeta to czło-
wiek, który na to zmaganie
w mniejszym lub większym stopniu
się zgadza. Dobra poezja to efekt
epifanii, olśnienia. Ale są też po-
eci, którzy traktują poezję jako rze-
miosło – rzemiosło wysokich lotów.
Tworzą ją ludzie, którzy są bardzo
oczytani. Jako przykład podam
twórczość Marka Krystiana Ba-
czewskiego. Niczego nie zarzucam
takiej poezji i ją cenię, ale jednak
wolę taką, dla której bodźcem jest
moment epifanii. Tworzenie poezji
to uchwycenie tego momentu, ulot-
nego detalu, mistyki szczegółu.

NN: No właśnie, jak to w końcu jest?
W platońskiej teorii sztuk za
procesem tworzenia stoi słynny furor
poeticus, czyli szał poetycki lub
wena, pod wpływem której można
tworzyć, nie znając reguł rządzących
sztuką. Jeszcze inna teoria przeczy
istnieniu weny i kładzie nacisk na
rzemiosło. Kolejna jest syntezą weny
i rzemiosła. Która z teorii najlepiej
charakteryzuje Pańską twórczość?

MT: Myślę, że ta będąca połą-
czeniem weny i rzemiosła. Jest coś
takiego jak pismo automatyczne,
ale nie chodzi mi o to, że się przy-
kłada do kartki długopis i się pi-
sze, tylko o to, że ma się pomysł
i on obrasta w kolejne frazy, cza-
sami udane, czasami nie. Potem
nanosi się poprawki, ale jednak
najwięcej zależy od wspomnianej
już epifanii, przynajmniej u mnie,
dlatego najuczciwszą wobec mo-
jej twórczości wydaje mi się teo-
ria o syntezie.

NN: W ciągu dwudziestu lat swojej
pracy twórczej był Pan laureatem
wielu prestiżowych konkursów
poetyckich? Czy którąś z nagród ceni
sobie Pan najbardziej?

MT: W 2015 r. wziąłem udział
w Ogólnopolskim Konkursie Po-
etyckim im. Georga Trakla orga-
nizowanym przez m.in. Konsulat
Austrii w Krakowie. Zdobyłem
wówczas główną nagrodę i jest to
dla mnie najważniejszy jak dotych-
czas konkurs.

NN: W odmętach internetu znalazłam
informację, że inspiruje się Pan
w swojej twórczości sztuką.
Te inspiracje są nadal aktualne,
czy pojawiły się nowe?

MT: Nadal inspiruje mnie sztuka
i wszystko to, co niesie ze sobą obiet-
nicę tego błysku, pod wpływem któ-
rego się pisze. Inspiruje mnie rów-
nież muzyka. Począwszy od muzy-
ki poważnej: Chopin, Czajkowski,
ale głównie Berlioz, po polską mu-
zykę rockową: Brygada Kryzys,
Republika, Maanam, Variété.

NN: A co Pan teraz czyta?
MT: „Sercątko” Herty Müller,

bardzo lubię jej twórczość, bo jest
malarką słowa i królową detalu.
Czytam również „Poetów na nowy
wiek”, antologię wierszy poetów,
którzy debiutowali w latach 2001-
2009.

NN: Dziękuję bardzo za rozmowę.
MT: Ja również dziękuję.

DZIEŃ PIĄTY (z Carpentiere)
„Królestwo moje jest z tego świata…”
na razie nieukończona Ziemia jest płaskim
dyskiem wyjętym z niebytu, tutaj się właśnie
kończy, a za krawędzią zaczyna otchłań, jeszcze
wczoraj Bóg życiodajnym palcem rozrabiał glinę
i wapno, rozcierał nowe warstwy błękitu,
w którym zawiązują się pierwsze supły światła
(już jutro odczytają je kapłani Majów) tymczasem
delfiny zmysłów przeskakują ponad falami, pegazy
objuczone kuframi dziejów pasą się na równinie
kruk i gołąb wypuszczone szukają materii gniazd
wąż pierzasty połyka swój ogon – jak było
na początku wskazują skorupy jaja, z którego
wypełzł, księżyc przepoczwarza się z kokonu
w srebrnooką ćmę, na razie nieukończona Ziemia
jest jeszcze płaska – tutaj właśnie kończy się
horyzont i w otchłań wpadają siatki odkrywców,
którzy pod pokładami chcieli przywieźć
armaty i księgi ze Starego Świata.

Magister creator, czyli nie sam¹ szko³¹ ¿yje nauczyciel (cz. 2)

9 września 1998 r.
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„TAJEMNA HISTORIA”
DONNA TARTT

Książka, w której nie ma ani jednego
niepotrzebnego przymiotnika – stwier-
dzenie to idealnie obrazuje, z jaką po-
zycją mamy do czynienia. W przeciwień-
stwie do Remigiusza Mroza, Donna Tartt
książek nie produkuje na kilogramy,
a pisze je latami. Od roku 1992, kiedy za-
debiutowała „Tajemną historią”, wydała
poza nią tylko dwie książki: „Małego
przyjaciela” i nagrodzonego Pulitzerem
w 2014 r. „Szczygła”. Sama autorka jest
postacią dość ekscentryczną i tajemniczą.

Stroni od wywiadów i trudno ją gdziekolwiek spotkać. Mając do czy-
nienia z książkami Tartt ciężko oprzeć się wrażeniu, że autorka wsa-
dza w pracę nad nimi całe zasoby ducha i nieustannie pracującego
umysłu. „Tajemna historia” nie jest wyjątkiem. Akcja powieści utrzy-
manej w konwencji gotyckiego thrillera rozgrywa się w fikcyjnym
Hampden College, campusie uniwersyteckim, do którego na studia
przybywa z Kalifornii Richard Papen. Wykorzystując swój spryt, dołą-
cza do elitarnego i hermetycznego grona studentów-wybrańców pro-
fesora Juliana Morrowa, wybitnego filologa klasycznego. Zaprzyjaź-
nia się z resztą grupy i oddawałby się beztrosko wszelkim uciechom
studenckiego życia, gdyby nie jeden istotny fakt: morderstwo. Pojawia
się ono już na pierwszych stronach książki. Jakby tego było mało, od
razu wiadomo kto zabił. Zatem, skoro znamy mordercę, to w czym
tkwi fenomen tej tłumaczonej na trzydzieści języków książki? W tym,
że autorka potrafiła ubrać popularny topos winy i kary w magnetycz-
ny język, od pierwszej do ostatniej strony trzymający czytelnika w ta-
kim uścisku, który czuje się jeszcze długo po skończonej lekturze. Nie
bez znaczenia dla atrakcyjności fabuły jest także to, że spora część

Powiatowy
Regał Książkowy

W sukience i w mundurze
8 marca to dzień szczególny dla

wszystkich Pań, tym bardziej, że
od tego roku ma oficjalnie status
międzynarodowy.

Chcąc należycie uczcić to wyjąt-
kowe święto Starosta Leżajski
Marek Śliż (który objął honoro-
wym patronatem wydarzenie)
wraz z Dyrektorem Muzeum Zie-
mi Leżajskiej Jackiem Kwieciń-
skim przygotowali dla kobiet wy-
jątkowy prezent w postaci spotka-
nia, dla którego tłem była niezwy-
kła wystawa pt. „Kobiety w Po-
wstaniu Warszawskim” z Muzeum
Niepodległości w Warszawie.

Panie, które zdecydowały się
wziąć udział w wydarzeniu, tuż po
przekroczeniu progów Muzeum
zostały obdarowane przez Staro-
stę Leżajskiego i dyrektora pla-
cówki różami.

Spotkanie rozpoczęła prelekcja
pt. „Rola kobiet w Powstaniu War-

Dzieñ Kobiet w Muzeum Ziemi Le¿ajskiej

szawskim”, będąca komentarzem
do wspomnianej wystawy, wygło-
szona przez dr. Dariusza Pół-
ćwiartka. Wygłoszony odczyt trak-
tował o niedocenionej roli kobiet
w Powstaniu Warszawskim.

Po prelekcji przyszedł czas na
słodki poczęstunek w postaci szar-
lotki i lodów. Kolejnym punktem
programu były występy młodych
artystów z naszego powiatu. Jacek

Piech brawurowo wykonał utwory:
„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze
jeden głos”, „Powrócisz tu” oraz
„Kocham cię życie”, a Oliwia Woj-
tas wykonała interpretację wiersza
K.K. Baczyńskiego „Niebo złote ci
otworzę” przy akompaniamencie
Michała Garbacza. Gwiazdą spo-
tkania był Dominik Tudryn, uczest-
nik telewizyjnego talent show „Hit,
Hit, Hurra”.

Organizatorzy kierują podzię-
kowania: dr. Dariuszowi Pół-
ćwiartkowi za przygotowanie pre-
lekcji, młodym artystom za uświet-
nienie uroczystości natomiast Ha-
linie Mryc-Nodze za przygotowa-
nie programu artystycznego
i opiekę nad wykonawcami.

MZL
fot. Dawid Wiech

„KASACJA”
REMIGIUSZ MRÓZ

Remigiusz Mróz w jednym z wywiadów
zdradził, że pomysły na książki przy-
chodzą mu do głowy podczas biegania,
a że przebiega dziennie 15 km, to nietrud-
no się domyślić ile książek pojawi się na ryn-
ku wydawniczym w bieżącym roku. Autor
bije w ostatnim czasie wszelkie rekordy pi-
sarskiej produktywności. W 2016 r. wydał
aż dziesięć powieści (osiem pod prawdzi-
wym nazwiskiem, dwie pod pseudonimem
Ove Logmans). Fakt ten z miejsca nasu-

wa pytanie, czy ilość przekłada się na jakość? Otóż niekoniecznie.
Przez wydany w 2015 r. pierwszy tom trylogii z komisarzem Wiktorem
Forstem w roli głównej, brnie się momentami jak przez krakowskie
aleje w godzinach szczytu. W tym samym roku Mróz wydał pierwszy
tom innego cyklu, którego bohaterką jest Joanna Chyłka, prawniczka
z niewyparzonym językiem. O ile z jakością trylogii o Forście można
mocno polemizować, o tyle tetralogia z Chyłką w roli głównej wstrze-
liła się w apetyty czytelników na naprawdę przyzwoity thriller prawni-
czy. Przyczyniła się zapewne do tego bezkompromisowa bohaterka,
której cięte riposty mogą konkurować z nożami ze stali damasceń-
skiej. Każdy, kto zna Chyłkę, wie, że zanim wsiądzie się z nią do sa-
mochodu, należy wykupić dodatkową polisę na życie. Choć prawnicz-
ka zdominowała fabułę, to znalazło się w niej również miejsce dla
młodego aplikanta, który trafia do kancelarii Żelazny & McVay pod
patronackie skrzydła Chyłki i pobiera swoje pierwsze, często bolesne
lekcje w zawodzie prawnika. Owszem, książce zarzucić można kilka Pozycję posiadają w swoich

księgozbiorach biblioteki w:
Nowej Sarzynie, Woli

Zarczyckiej, Kuryłówce
i Leżajsku (filia nr 1).

Pozycję posiadają w swoich
księgozbiorach biblioteki w:
Nowej Sarzynie, Grodzisku
Dolnym i Starym Mieście.

słabszych fragmentów, ale to cze-
go jej odmówić nie sposób, to za-
skakujący finał. I choćby dla nie-
go, w ramach czystej rozrywki,
warto po tę pozycję sięgnąć.

wydarzeń dziejących się w książ-
ce to wariacja na temat własnych
przeżyć Tartt z czasu studiów w
Bennington College. Czy warto po
tę książkę sięgnąć? Zdecydowanie
tak – zarówno po nią, jak i po po-
zostałe książki Tartt. NN
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W tegorocznych zmaganiach,
które odbyły się 7, 11 i 25 lutego,
wzięło udział 18 drużyn z Leżaj-
ska, Starego Miasta, Grodziska
Dolnego, Wierzawic, Brzyskiej
Woli, Nowej Sarzyny, Brzózy Kró-
lewskiej, Majdanu Sieniawskiego
i Tuchli. Turnieje tradycyjnie od-
bywały się w trzech kategoriach:
młodzików, juniorek i trampkarzy.
Poszczególne mecze zostały roze-
grane w halach sportowych: Ze-
społu Szkół w Grodzisku Dolnym,

Zespołu Szkół w Giedlarowej
i Zespołu Szkół Licealnych w Le-
żajsku.

Organizatorem corocznych roz-
grywek jest Powiatowe Zrzeszenie
Zespołów Sportowych w Leżaj-
sku. Uczestnikom najwyraźniej
udzielił się sportowy duch walki,
bowiem wszystkie drużyny popi-
sały się świetnym przygotowa-
niem. Puchary i nagrody dla
uczestników turnieju zostały ufun-
dowane przez Starostę Leżajskie-

Przez trzy weekendy w hali Ze-
społu Szkół Licealnych im. Bole-
sława Chrobrego w Leżajsku roz-
grywane były mecze w pięciu kate-
goriach wiekowych tj. Trampkarz
Starszy, Młodzik Starszy, Orlik
Starszy, Orlik Młodszy i Żak. Pod-

go, Wójta Gminy Leżajsk, Wójta
Gminy Grodzisko Dolne, dyrek-
tora Zespołu Szkół Licealnych
w Leżajsku oraz Powiatowe Zrze-
szenie Zespołów Sportowych
w Leżajsku.

Zarząd Powiatowego Zrzesze-
nia Zespołów Sportowych w Le-
żajsku składa serdeczne podzię-
kowania za okazaną pomoc
i wsparcie przy organizacji rozgry-
wek Halowej Ligi Powiatowej
2017 Staroście Leżajskiemu Mar-
kowi Śliżowi, Wicestaroście Leżaj-
skiemu Zdzisławowi Leśko, Wój-
towi Gminy Grodzisko Dolne Jac-
kowi Chmurze, Zastępcy Wójta
Gminy Grodzisko Dolne Arka-
diuszowi Telce, Wójtowi Gminy

Leżajsk Krzysztofowi Sobejko,
Radnemu Rady Powiatu Leżaj-
skiego Zdzisławowi Duszyńskie-
mu, dyrektorowi Zespołu Szkół
w Giedlarowej Lidii Stępniow-
skiej, dyrektorowi Zespołu Szkół
Licealnych Zbigniewowi Tręba-
czowi, dyrektorowi Zespołu Szkół
w Grodzisku Dolnym Halinie
Gdańskiej, Grzegorzowi Bajowi,
Piotrowi Ożdze, Prezesowi G.S.
„S.Ch.” Grodzisko Dolne Euge-
niuszowi Misiowi, opiekunom
i rodzicom zawodników „Sparty”
Leżajsk, a także wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do sprawnej
organizacji rozgrywek, a nie zosta-
li wymienieni.

Zbigniew Śliwa

IV Halowy Turniej Pi³ki No¿nej LE¯AJSK CUP 2017

opieczni Klubu Sparta zajęli w nich
czołowe pozycje, zmagając się mię-
dzy innymi z takimi drużynami jak:
Ziomki Rzeszów, Junak Słocina
Rzeszów, UKS Orlik Przemyśl,
Football Academy Nisko, Junior
Łańcut, AP Perfect Przeworsk,

Orzełek Przeworsk, SMS Jarosław,
UKS Orlik Przemyśl, Piłkarskie
Nadzieje MOSiR Mielec, Sokołek
Nisko, Arka Albigowa, Orlik Ula-
nów, Unia Nowa Sarzyna, LKS
Brzyska Wola, UKS Dębno, LKS
Brzyska Wola, UKS Stare Miasto,
PUKS Francesco Jelna. Sportow-
cy ze zwycięskich drużyn otrzyma-
li puchary, medale oraz nagrody
rzeczowe.

Zarząd Klubu Piłkarskiego
Sparta Leżajsk składa serdeczne
podziękowania za wsparcie finan-
sowe Staroście Leżajskiemu Mar-

kowi Śliżowi, Burmistrzowi Mia-
sta Leżajsk Ireneuszowi Stefań-
skiemu oraz dyrektorowi Zespo-
łu Szkól Licealnych im. B. Chro-
brego w Leżajsku Zbigniewowi
Trębaczowi. Wyrazy wdzięczności
kierujemy także na ręce sędziów
czuwających nad prawidłowym
przebiegiem zawodów. Dziękuje-
my również rodzicom, którzy za-
dbali o część kulinarną dla wszyst-
kich uczestników turnieju. Wszyst-
kim zawodnikom gratulujemy
sportowej postawy.

IM

Halowa Liga Powiatowa już od wielu lat cieszy się
sporym zainteresowaniem młodych entuzjastów piłki
nożnej. Coroczne rozgrywki gromadzą zespoły nie tyl-
ko z terenu powiatu leżajskiego, ale także powiatów
sąsiednich.

Tradycyjnie początek roku
dla Klubu Piłkarskiego
Sparta Leżajsk minął pod
znakiem turniejów i wiel-
kich emocji. Sparta już po
raz czwarty była organizatorem Halowego Turnieju Piłki
Nożnej Leżajsk CUP 2017 o zasięgu wojewódzkim.
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Bazą zawodów był budynek
Gimnazjum im. Ks. Jerzego Po-
piełuszki w Łętowni (Sołectwo
Majdan Łętowski), siedziba dzia-
łającego tu Klubu Imprez na
Orientację InOwcy, który był or-
ganizatorem zawodów wraz z Klu-
bem Sportowym InOmaniak No-
wa Dęba i Stowarzyszeniem Ini-
cjatyw Lokalnych Benefactum.
Prawie dwieście osób z całej Pol-
ski rywalizowało na czterech eta-
pach nocnych przygotowanych
przez dziesięcioosobowy zespół
organizatorów. Po piątkowej ry-
walizacji na terenie Nadleśnictwa
Leżajsk, która trwała do czwartej
rano, organizatorzy zebrali wszyst-
kich uczestników na zwiedzanie
ekspozycji Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej. Po jej obejrzeniu uczestnicy

XXVI Nocne Mistrzostwa Polski „BENEINO 2017”
W dniach 3-5 marca odbyły się

zwiedzali Leżajsk z mapą TRInO
przygotowaną wspólnie z pracow-
nikami Muzeum (do pobrania na
www.trino.pttk.pl). W sobotni
wieczór uczestnicy startowali na
terenie Nadleśnictwa Kolbuszo-
wa, gdzie bazą zawodów był par-
king turystyczny na ścieżce przy-
rodniczej „Morgi”. Etapy zostały
tak przygotowane, aby uczestnicy
mogli zobaczyć najciekawsze za-
kątki ścieżki przyrodniczej „Mor-
gi” z pomnikiem św. Huberta, za-
bytkową aleją dębową i pałacem
Resseguierów. Całość kończyli na
parkingu leśnym, gdzie czekało na
nich ognisko.

Po krótkiej nocy w niedzielę
rano uczestników przywitali za-
proszeni goście. Medale i pucha-
ry dla zwycięzców wręczał Poseł

na Sejm RP Jerzy Paul. Dyrektor
Gimnazjum Andrzej Kusiak poże-
gnał uczestników i zaprosił na ko-
lejne imprezy młodego oraz pręż-
nie rozwijającego się Klubu Im-
prez na Orientację InOwcy. Pod-
czas imprezy sędzia główny Miro-
sław Marek wręczył Puchary Pod-
karpacia za rok 2016. Dodatkowo
każdy uczestników zawodów
otrzymał pamiątkową koszulkę
oraz przewodniki i mapy promu-
jące województwo podkarpackie.

Mistrzostwa Polski w Nocnych
Marszach na Orientację odbyły się
dzięki sponsorom i partnerom, do
których należą: Powiat Leżajski,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,
PROT Rzeszów, Polenergia Elek-
trociepłownia Nowa Sarzyna, San
Bank, Dominnet Brzóza Królew-

ska, Agencja Reklamy Ekspresja,
Rada Rodziców Gimnazjum im.
ks. Jerzego Popiełuszki w Łętow-
ni, Stowarzyszenie Inicjatyw Lo-
kalnych BENEFACTUM, Nadle-
śnictwo Leżajsk, Nadleśnictwo
Kolbuszowa oraz Muzeum Ziemi
Leżajskiej.

Patronat nad imprezą objął
Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Sta-
rosta Leżajski Marek Śliż, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Nowa Sa-
rzyna Andrzej Rychel oraz Prezes
Zarządu PROT Marcin Fijak.

Turniej, na który przyjechało
187 karateków miał rangę zawo-
dów międzynarodowych, ponie-
waż wzięli w nim udział, oprócz
zawodników z Polski, również re-
prezentanci Niemiec, Ukrainy
i Rumunii. Polskę w turnieju re-
prezentowały kluby z Bielska Bia-
łej, Józefowa, Brzostka, Gorzyc,
Rudnika, Leżajska, Falenicy, Mi-
chalina, Nowej Sarzyny, Koń-
skich, Mielca, Tarnobrzega, Rze-
szowa i Zatora. Organizatorem

sportowego wydarzenia był Leżaj-
ski Klub Kyokushin Karate. Na
pierwsze zawody karate World
Kyokushin Budokai zorganizowa-
ne w Polsce przybyli: prezydent
światowej organizacji WKB Han-
shi Pedro Roiz (8° Dan) i członek
międzynarodowego komitetu
WKB shihan Daniel Sánchez (5°
Dan). Podczas oficjalnego otwar-
cia turnieju goście z Hiszpanii uro-
czyście wręczyli certyfikaty na
Branch Chiefs shihan Pawłowi
Juszczykowi i sensei Sławomiro-
wi Dubielowi.

Otwarcie turnieju i jego prze-
bieg obserwowali zaproszeni go-
ście, wśród których byli: Poseł na
Sejm RP Jerzy Paul, Wicestarosta
Niżański Adam Mach, Wicestaro-
sta Leżajski Zdzisław Leśko, Bur-
mistrz Gminy i Miasta Rudnik nad
Sanem Waldemar Grochowski

oraz przedstawiciele lokalnych
władz.

Patronat honorowy nad turnie-
jem objęli: Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego Władysław
Ortyl, Wojewoda Podkarpacki
Ewa Leniart oraz Starosta Niżań-
ski Robert Bednarz.

Gratulujemy wszystkim zawod-
nikom wysokiego poziomu sporto-

VII Ogólnopolski Turniej Karate o Puchar Burmistrza

„Polskiej Stolicy Wikliny”
W sobotę 25 lutego 2017
roku w obiekcie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rudniku nad Sa-
nem odbył się VII Ogólno-
polski Turniej Karate
o Puchar Burmistrza „Pol-
skiej Stolicy Wikliny”.

wego. Organizatorzy dziękują
również gościom turnieju, opieku-
nom zawodników i wszystkim,
którzy przyczynili się do zorgani-
zowania oraz sprawnego przebie-
gu naszego turnieju: działaczom,
członkom LKKK, sędziom, obsłu-
dze medycznej i druhom
z OSP.

LKKK

Szczegółowe wyniki rywalizacji,
mapki, zdjęcia oraz filmy z zawodów

dostępne są na stronie imprezy
www.facebook.com/beneino

AK
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PRELEKCJA PT.
„BÓJ O PISKOROWICE
– 14 CZERWCA 1915”
TERMIN: 2 KWIETNIA

Miejsce: Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Opis: Spotkanie z dr. Sławomirem Kułaczem. Najciekawsze epizody
I wojny światowej na Leżajszczyźnie. Część I: Bój o Piskorowice (1915).
Spotkaniu towarzyszyć będzie promocja najnowszych publikacji au-
torstwa S. Kułacza.

TARGI RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
TERMIN: 2 KWIETNIA

Miejsce: MOSiR w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie (współorganizator Powiat Leżaj-
ski)

KIERMASZ WIELKANOCNY
TERMIN: 6-7 KWIETNIA

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

SPOTKANIE Z FILMEM
TERMIN: 11, 25, 27 KWIETNIA

Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: Stowarzyszenie Nasza Mała
Ojczyzna

WYSTAWA POKONKURSOWA „TURKI W OBYCZAJOWOŚCI GRODZISKIEJ”
TERMIN: 13 KWIETNIA – 1O MAJA

Miejsce: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Organizator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym
Opis: Wystawa podsumowująca konkurs dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Tematyka tego konkursu nawiązuje do przed-
stawienia i pokazania obrzędu „TURKÓW” oraz jego elementów
składowych, takich jak: strój, pokazy musztry paradnej, zmiana warty
przy grobie i wszelkich innych atrybutów towarzyszących temu wiel-
kanocnemu obrzędowi.

OBRZĘDY WIELKANOCNE
– KURYŁOWSKIE ZWYCZAJE
TERMIN: 14-17 KWIETNIA

Miejsce: Kuryłówka, Dąbrowica,
Kolonia Polska, Brzyska Wola
Organizator: GOK w Kuryłówce,
WDK w Kolonii Polskiej
Opis: Dla obchodów Świąt Wiel-
kanocnych w wielu miejscowościach naszego regionu, charakterystycz-
ne są straże grobowe strzegące symbolicznego Grobu Chrystusa, od
Wielkiego Piątku do Wielkiej Niedzieli. Ta zaszczytna służba szybko
wrosła w polską tradycję. Aby się o tym przekonać wystarczy w Wielki
Piątek, Sobotę czy Niedzielę odwiedzić kościoły w Brzyskiej Woli, Kul-
nie, Kolonii Polskiej, Tarnawcu, gdzie Turki nieprzerwanie pełnią wartę
przy Grobie Chrystusa, pielęgnując tą piękną polską tradycję.

SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
TERMIN: 19 KWIETNIA, 31 MAJA, 21 CZERWCA

W GODZINACH 16.3O-18.OO
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku,
ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Le-
żajsku
Opis: DKK to klub dla wszystkich, którzy lubią
czytać i chcą dzielić się wrażeniami z lektury
z innymi czytelnikami.

KWIETNIOWE
HARCE TEATRALNE

– PRZEGLĄD TEATRÓW
DZIECIĘCYCH

TERMIN: 27 KWIETNIA
Miejsce: GOK w Giedlaro-
wej
Organizatorzy: GOK w Giedlarowej
Opis: Przegląd dziecięcych grup teatralnych, spotkanie nie ma formy
konkursowej, polega na wymianie doświadczeń aktorskich i integra-
cji dzieci.

KONKURS PLASTYCZNO-GRAFICZNY NA JUBILEUSZOWĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI
TERMIN: 28 KWIETNIA

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: Konkurs organizowany jest z okazji jubileuszu 70-lecia Biblio-
teki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku.

XXV PODKARPACKA (XIV OGÓLNOPOLSKA)
PARADA STRAŻY WIELKANOCNYCH „TURKI”

TERMIN: 3O KWIETNIA

Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Organizatorzy: Wójt Gminy Grodzisko Dolne, OK w Grodzisku Dol-
nym, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Opis: XXV Podkarpacka (XIV Ogólnopolska) Parada Straży Wiel-
ka-nocnych „TURKI 2017” obędzie się 30 kwietnia 2017 roku.
W paradzie wezmą udział straże grobowe, które posiadają własne ory-
ginalne kostiumy, stroje paradne, czemu towarzyszy również broń
(w większości są to atrapy): karabiny, szable, piki. Oddziałom tym
wtórować będą orkiestry dęte. Odbiorcą tego widowiska będzie sze-
rokie spektrum widzów z terenu gminy, powiatu, województwa oraz
przyjezdnych uczestników, gości, rzeczoznawców, etnografów, przed-
stawicieli prasy, radia i telewizji. To niezwykle barwne plastycznie, mu-
zycznie i kulturowo widowisko przyciągnie niezliczoną wprost rzeszę
widzów.

„KOBIETY W POWSTANIU WARSZAWSKIM” – WYSTAWA
TERMIN: DO 3O KWIETNIA

Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Opis: Wystawa przedstawia sylwetki 57 kobiet biorących udział w Po-
wstaniu Warszawskim. Są wśród nich: kobiety walczące na pierwszej
linii frontu, łączniczki, sanitariuszki. Materiał ikonograficzny pocho-
dzi głównie od rodzin bohaterek wystawy bądź w kilku przypadkach
od nich samych. Są to archiwalia, pamiątki, zdjęcia. Los kobiet z po-
wstania jest ilustracją losów całego narodu, także po przez pryzmat
ich późniejszych, powojennych losów. Na dolnych planszach wystawy
przedstawione są dzieje samego powstania (mapy, szkice, zdjęcia,
winiety tytułów prasy powstańczej).
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„DOBRANOCKI MOJEJ MAMY I BABCI” – WYSTAWA

TERMIN: DO 1 MAJA
Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Opis: W kolorowy świat dziecięcych wspo-
mnień wprowadzą nas bohaterowie popular-
nych polskich dobranocek. Wystawa została
zbudowana w oparciu o oryginalne lalki, któ-
re występowały w animacjach filmowych, pochodzące ze zbiorów Mu-
zeum Dobranocek im. Wojciecha Jamy w Rzeszowie.

XXV OGÓLNOPOLSKIE SPORTKANIA SKRZYPKÓW
GRAJĄCYCH MUZYKĘ LUDOWĄ „MAJDANÓWKA”

TERMIN: 3 MAJA
Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie, Stowarzyszenie Folklorystyczne
„Majdaniarze”.

UROCZYSTE OBCHODY
ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

POŁĄCZONE ZE ŚWIĘTEM STRAŻAKA
TERMIN: 3 MAJA

Miejsce: Gmina Grodzisko Dolne
Organizatorzy: Wójt Gminy Grodzi-
sko Dolne, OK w Grodzisku Dolnym
Opis: W tym dniu odbywają się uro-
czystości upamiętniające Święto Kon-

stytucji 3 Maja oraz Gminny Dzień Strażaka.

GMINNE OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
TERMIN: 3 MAJA

Miejsce: Kościół parafialny w Brzózie Królewskiej
Organizatorzy: OK w Brzózie Królewskiej, GOK w Giedlarowej
Opis: Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, apel pamięci, złożenie
kwiatów.

WYSTAWA FAJEK PRZEMYSKICH
TERMIN: OD 4 MAJA DO 3O LIPCA

Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Opis: Początki fajkarstwa przemyskiego sięgają lat 70. XIX wieku.
Przełomowym wydarzeniem w historii tego rzemiosła w Przemyślu
było przybycie czeskiego rzemieślnika Wincentego Swobody. W 1889
roku zamieszkał przy ul. Strycharskiej, wykonując pierwsze fajki
w piwnicy. W 1908 r. założył Pierwszą Krajową Wytwórnię Przyborów
do Palenia. W Leżajskim Muzeum będzie można oglądać kilkaset fa-
jek oraz przyrządów zarówno współczesnych, jak i tych z dawnych lat.

DNI POWIATU
TERMIN: 6-7 MAJA

Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej, Miejskie Centrum Kultury
Organizator: Powiat Leżajski
Opis: Podczas obchodów Dni Powiatu zostanie wręczona Nagroda
„Przyjaciel Powiatu Leżajskiego” osobom wyróżnionym w trzech ka-
tegoriach: osobowość, społecznik i przedsiębiorca. Odbędzie się rów-
nież Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych oraz II Runda Mi-
strzostw Polski Pojazdów Zabytkowych.

GMINNY PRZEGLĄD STRAŻY GROBOWYCH
TERMIN: 7 MAJA

ROCZNICA BITWY
POD KURYŁÓWKĄ
TERMIN: 7 MAJA

Miejsce: Kuryłówka
Organizator: Wójt Gminy
Kuryłówka, GOK w Kury-
łówce, Parafia Tarnawiec
Opis: Bitwa pod Kury-
łówką miała miejsce 6 maja 1945 roku, przez lata wymazana z historii
należy do największych zwycięskich bojów żołnierzy podziemia anty-
komunistycznego z Sowietami.

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
„MOJA WIEŚ – MOJA GMINA
– MOJA MAŁA  OJCZYZNA”

TERMIN: 15 MAJA – 3O CZERWCA
Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Konkurs dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów z terenu Gminy
Grodzisko Dolne, którego tematem przewodnim jest popularyzowanie
i promowanie walorów naturalnych, turystycznych i krajobrazowych wła-
snej miejscowości oraz jej ludowego dziedzictwa kulturowego.

Miejsce: OK w Chałupkach Dębniańskich
Organizatorzy: GOK, OK w Chałupkach Dębniańskich, KGW, OSP,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe
Opis: Impreza zorganizowana w ramach obchodów 70-lecia Straży
Grobowej w Chałupkach Dębniańskich. Przegląd gminnych oddzia-
łów Turków z udziałem delegacji z sąsiednich gmin.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK – OGÓLNOPOLSKA AKCJA
PROMOWANIA CZYTELNICTWA, BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

TERMIN: 8-15 MAJA
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: W ramach obchodów tygodnia bibliotek: wystawa okoliczno-
ściowa, lekcje biblioteczne, spotkanie autorskie w ramach DKK z Olgą
Rudnicką – 10 maja, godz. 17.00, rozstrzygnięcie konkursu na jubile-
uszową zakładkę do książki.

PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ „MUZYNKA”
TERMIN: 1O-12 MAJA

Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

„GNOMY Z PLANETY GNU” – SPEKTAKL
TERMIN: 12 MAJA

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul Mickiewicza 65
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Premiera grupy teatralnej Awantura (Awantura pierwsza).

PRZYSTANEK RYNEK
TERMIN: 6 MAJA, 13 MAJA,

27 MAJA, 1O CZERWCA,
24 CZERWCA

Miejsce:
Rynek w Leżajsku
Organizator: Miejskie Cen-
trum Kultury w Leżajsk.
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X OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
TERMIN: 17-19 MAJA

Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Miejskie Cen-
trum Kultury w Leżajsku i Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku, Miejskie
Centrum Kultury w Leżajsku

GMINNE ŚWIĘTO
PRZEDSZKOLAKA

TERMIN: 18-19 MAJA
Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizatorzy: OK w Wierzawicach
Opis: Organizacja konkursów dla
przedszkolaków z terenu Gminy
Leżajsk w tym konkursu piosenki, plastycznego i recytatorskiego.

SPEKTAKL „ROMEO I JULIA” – NOC MUZEÓW
TERMIN: 2O MAJA

Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej

DNI KWITNĄCEJ AZALII
TERMIN: 21 MAJA

Miejsce: Rezerwat „Kołacznia” w Woli Zarczyckiej
Organizator: OK i PTTK w Nowej Sarzynie (współorganizator: Po-
wiat Leżajski)

KONKURS RECYTATORSKI „BARWNY ŚWIAT POEZJI”
TERMIN: 24 MAJA

WIECZÓR FRANCUSKI (W RAMACH CYKLU „PODRÓŻE DOOKOŁA ŚWIATA”)
TERMIN: 25 MAJA

Miejsce: OK w Nowej Sarzynie
Organizator: OK w Nowej Sarzynie

SPEKTAKL „BLEE”
TERMIN: 26 MAJA

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Premiera grupy teatralnej Awantura (Awantura druga).

6O-LECIE OSP W KULNIE, GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
TERMIN: 28 MAJA

Miejsce: Kościół św. Maksymiliana Kolbego w Kulnie, Strażnica OSP
w Kulnie
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, Zarząd Gminny ZOSP RP
w Kuryłówce, OSP w Kulnie, GOK w Kuryłówce

DZIEŃ RODZINY
TERMIN: 27 MAJA

Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku
Dolnym
Opis: Rodzinna majówka na weso-
ło integrująca całe rodziny do

wspólnej zabawy. W programie: występy grup wokalnych i tanecz-
nych, konkurencje sprawnościowe, gry i zabawy z nagrodami.

SPEKTAKL DLA DZIECI Z ZESPOŁÓW MCK
TERMIN: 1 CZERWCA

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul Mickiewicza 65
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Przedstawienie grupy teatralnej działającej przy MCK w Leżajsku.

DZIEŃ DZIECKA W MUZEUM
TERMIN: 1 CZERWCA

Miejsce: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Opis: Zapraszamy wszystkie Dzieci do spędzenia tego dnia w naszym
Muzeum. Przygotowaliśmy dla najmłodszych gry i zabawy przy muzy-
ce, konkursy z upominkami, a także wyjątkową atrakcję!

DZIEŃ DZIECKA – BEZPIECZNE WAKACJE
TERMIN: 2 CZERWCA

Miejsce: Stadion MZKS „UNIA” Nowa Sarzyna
Organizator: PCK w Nowej Sarzynie

MIEJSKI KONKURS EKOLOGICZNY PH. „OCHRONA ŚRODWISKA JEST MI BLISKA”
TERMIN: 2 CZERWCA

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Organizator: MCK Biblioteka Publiczna w Leżajsku
Opis: Plastyczno-fotograficzny konkurs ekologiczny dla dzieci zorga-
nizowany z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

FESTIWAL PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ

„KACZUCHA”
TERMIN: 16 MAJA

Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej
Organizator: WDK w Kolonii Pol-
skiej
Opis: Festiwal Piosenki „Kaczu-
cha” to święto przedszkolaków,
więc na terenie gminy Kuryłówka obchodzimy go w sposób szczegól-
ny. Podczas festiwalu najważniejsza jest przede wszystkim dobra za-
bawa i radość, którą niesie śpiew dziecka.

Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy
Grodzisko Dolne. Nagrodą w konkursie będzie Laur Wójta Gminy
Grodzisko Dolne.

UROCZYSTE OBCHODY 7O-LECIA
BIBLOTEKI PUBLICZNEJ

W LEŻAJSKU
TERMIN: 25 MAJA

Miejsce: Biblioteka Publiczna
w Leżajsku, ul. Jarosławska 1
Organizator: MCK Biblioteka
Publiczna w Leżajsku.

DNI GMINY LEŻAJSK – OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE
TRADYCYJNYCH POTRAW WIEJSKICH „WŁOŚCIAŃSKIE JADŁO”

TERMIN: 2,3,4 CZERWCA
Miejsce: Stadion sportowy w Giedlarowej
Organizatorzy: Gmina Leżajsk, GOK Gminy Leżajsk, organizacje spo-
łeczne
Opis: Cykl wydarzeń artystycznych i sportowych podsumowanych im-
prezą pn. „Włościańskie Jadło”. To impreza folklorystyczna, podczas
której delegacje organizacji kobiecych oraz indywidualni wystawcy
z terenu całej Polski prezentują przygotowane według staropolskich
receptur potrawy wywodzące się najczęściej z wiejskich gospodarstw
domowych. Ich degustacji towarzyszą zawsze koncerty zespołów folk-
lorystycznych oraz występy kapel ludowych.
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HARMONOGRAM KONCERTÓW XXVI MFMOiK
Leżajsk 2O17

16.O6.2O17 (PIĄTEK) GODZ. 19.OO
Recital organowy: Adam Tański.
Część kameralna: Lwowska Filharmonia Narodowa, (Msza h-moll
J.S.Bacha).

17.O6.2O17 (SOBOTA), GODZ. 19.OO
Recital organowy: Krzysztof Ostrowski.
Część kameralna: Zespół Cracow Singers.

18.O6.2O17 (NIEDZIELA), GODZ. 2O.3O
Scena zewnętrzna: Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskie-
go w Zamościu – Koncert z muzyką Krzesimira Dębskiego.

19.O6.2O17 (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 19.OO
Recital organowy: prof. J. Serafin.
Część kameralna: Zespół instrumentów dętych blaszanych Poznań
Brass Quintet.

26.O6.2O17 (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 19.OO
Recital organowy: Michał Novenko (Czechy).
Część kameralna: Magdalena Witczak- sopran

3.O7.2O17 (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 19.OO
Recital organowy: Anastasia Kovbyk (Rosja).
Część kameralna: Dumitru Harea (Mołdawia)

1O.O7.2O17 (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 19.OO
Duet organowy: Ilona Kubiaczyk – Adler Dovile Savickaite (Litwa).

17.O7.2O17 (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 19.OO
Bartosz Jakubczak i Urszula Kryger – duet organy i śpiew

24.O7.2O17 (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 19.OO
Recital organowy: Andrzej Chorosiński.
Część kameralna: Andrzej Kulka – koncert skrzypcowy

31.O7.2O17 (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 19.OO
Recital organowy: Piotr Rojek.
Część kameralna: Igor Cecocho (trębacz)

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w programie

XXXI FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ „ISKIERKA”
TERMIN: 9 i 11 CZERWCA

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, ul Mickiewicza 65
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.

8O-LECIE COP I POWSTANIA ZCH W NOWEJ SARZYNIE
TERMIN: 1O CZERWCA

Miejsce: Stadion MZKS „UNIA” Nowa Sarzyna
Organizator: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, CIECH Sarzyna S.A

DNI GMINY KURYŁÓWKA
TERMIN: 1O-11 CZERWCA

INAUGURACJA XXVI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ

TERMIN: 16-19 CZERWCA

Miejsce: Bazylika OO. Bernardynów w Leżajsku, Plac Mariacki 8
Organizator: Miasto Leżajsk, Powiat Leżajski, Gmina Leżajsk, Mia-
sto i Gmina Nowa Sarzyna, Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku,
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej od-
bywa się w okresie letnim każdego roku w leżajskiej Bazylice Ojców
Bernardynów od 25 lat. Corocznie bierze w nim udział kilkudziesię-
ciu artystów światowej sławy z kraju i zagranicy. Zasadniczym celem
Festiwalu jest promowanie na terenie Polski południowo-wschodniej
twórczości muzycznej (głównie organowej i kameralnej), ukazanie jej
w bogatym kontekście kultury polskiej i światowej poprzez konfron-
tację tradycji i nowoczesności, ale też prezentowanie różnorodnych
gatunków muzycznych oraz technik wykonawczych. Barokowe orga-
ny w Leżajsku uznawane są za jedne z najdoskonalszych w Europie.
Wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty jest bezpłatny.

Miejsce: Kuryłówka
Organizator: Wójt Gminy Kuryłówka, GOK w Kuryłówce
Opis: Dni Gminy to dwudniowe święto – pierwszego dnia odbywają
się rozgrywki sportowe o puchar GOK, natomiast niedziela jest okazją
do wspólnego spotkania, biesiady i integracji społecznej mieszkań-
ców gminy Kuryłówka.

GMINNY DZIEŃ DZIECKA
TERMIN: 11 CZERWCA

Miejsce: Stadion MZKS „UNIA” Nowa Sarzyna
Organizator: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, OK i MOSiR w Nowej
Sarzynie

PIKNIK RODZINNY W WIERZAWICACH
TERMIN: 11 CZERWCA

Miejsce: OK w Wierzawicach
Organizatorzy: GOK, OK w Wierzawicach,
ZS w Wierzawicach, KGW, OSP, Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Wierzawice
Opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin,
połączony z występami zespołów artystycz-
nych, w tym dzieci i młodzieży z ZS.

PIKNIK RODZINNY W HUCISKU
TERMIN: 11 CZERWCA

Miejsce: SP w Hucisku
Organizatorzy: SP w Hucisku, Radny, OSP
Opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin, połączony z występami ze-
społów artystycznych dzieci ze SP.



20

KALENDARZ imprez kulturalnych

KURIER POWIATOWY � 3/2017 (150)

PIKNIK RODZINNY
W CHAŁUPKACH DĘBNIAŃSKICH

TERMIN: 18 CZERWCA

Miejsce: plac przy OK w Chałupkach
Dębniańskich
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwo-
ju Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzi-
sko Nowe, OK, KGW w Chałupkach
Dębniańskich

Opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin, połączony z występami ze-
społów artystycznych, w tym dzieci i młodzieży ze SP.

PIKNIK RODZINNY
TERMIN: 2O CZERWCA

Miejsce: OK w Grodzisku Dolnym
Organizator: OK w Grodzisku Dolnym
Opis: Piknik dla dzieci i młodzieży, gry, zabawy, quizy na świeżym
powietrzu oraz występy zespołów działających pod patronatem Ośrod-
ka Kultury w Grodzisku Dolnym.

ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO
TERMIN: 21 CZERWCA

Miejsce: WDK w Kolonii Polskiej
Organizator: WDK w Kolonii Polskiej
Opis: Zakończenie roku kulturalnego zespołów działających przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce oraz uczestników świetlic
środowiskowych z terenu gminy Kuryłówka to okazja do piknikowe-
go szaleństwa. Upływa ono pod znakiem rozmaitych konkurencji spor-
towych i pieczenia kiełbasek przy ognisku.

ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO ZESPOŁÓW MCK
TERMIN: 21 CZERWCA

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

„WYMIATACZE” – TURNIEJ GMIN: LEŻAJSK I NOWEJ SARZYNY
TERMIN: 25 CZERWCA

Miejsce: Stadion MZKS „UNIA” Nowa Sarzyna
Organizator: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU …BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY…
- KALÓWKA

TERMIN: 25 CZERWCA GODZ. 11.OO

Miejsce: Kuryłówka (kościół Św. Józefa w Tarnawcu, pomnik na Ka-
lówce)
Organizator: GOK i GBP w Kuryłówce
Opis: Siedemdziesiąt trzy lata temu, kiedy na świecie szalała wojenna
zawierucha, na kuryłowskiej Kalówce przebywali partyzanci AK wraz
z rannym dowódcą Ernestem Wodeckim ps. „Szpak”. Chcieli odpo-
cząć po krwawych walkach w Szyszkowie. Niestety dzień ten dla na-
szych partyzantów zakończył się tragicznie. Wszyscy zginęli z rąk szwa-
dronu Kałmuków. Było to 29 czerwca 1944 roku. Właśnie w tych
dniach, każdego roku mamy do spełnienia swój patriotyczny obowią-
zek – być tutaj, pamiętać i uczyć młode pokolenia patriotyzmu swoją
obecnością i postawą.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA Z CYKLU …BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY…
- ROCZNICA WYSIEDLEŃ W JASTRZĘBCU

TERMIN: 25 CZERWCA GODZ. 14.OO
Miejsce: Jastrzębiec (Kaplica w Jastrzębcu)
Organizator: Parafia Luchów Górny, GOK w Kuryłówce

ŚWIĘTO WSI DĘBNO
– RODZINNY PIKNIK PLENEROWY

TERMIN: 25 CZERWCA
Miejsce: OK w Dębnie
Organizatorzy: OK, KGW w Dębie,
GOK Gminy Leżajsk
Opis: Piknik plenerowy dla całych rodzin,
połączony z występami zespołów arty-
stycznych i konkursami, zakończony za-
bawą taneczną.

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD TRZEBOŚNICĄ
TERMIN: 24 CZERWCA

Miejsce: Filia OK w Judaszówce
Organizator: Filia OK w Judaszówce
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KALENDARZ IMPREZ sportowych
ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POLSKI

W RAMACH XI PUNKTOWANEGO
WYŚCIGU KOLARSKIEGO W KOLARSTWIE
GÓRSKIM O PUCHAR ZIEMI LEŻAJSKIEJ

I STAROSTY LEŻAJSKIEGO
TERMIN: 1 KWIETNIA

Miejsce: Tarnogóra (Las Kopecki)
Organizator: Kolarski Ludowy Klub
Sportowy „Azalia” w Brzózie Królew-
skiej
Opis: Zawody rozegrane zostaną
w 8 kategoriach wiekowych wśród ko-
biet i mężczyzn od żaka do juniora.
W zawodach weźmie udział około 150
zawodników i zawodniczek z całego kraju na czele z medalistami Mi-
strzostw Polski.

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE XI MEMORIAŁU ANDRZEJA GRUBBY
TERMIN: 6 KWIETNIA

Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Fundacja A. Grubby, Pariafialny Uczniowski Klu Spor-
towy “Arka” przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łętowni, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie
Opis: Dwie najlepsze drużyny złożone z uczniów szkół podstawowych
uzyskają prawo reprezentowania Podkarpacia w finale w Sopocie
(w ubiegłym roku drużyna ze Szkoły Podstawowej z Wólki Łętowskiej
w Sopocie wywalczyła bardzo wysokie 4 miejsce).

XVIII TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
CHŁOPCÓW O PUCHAR

STAROSTY LEŻAJSKIEGO
TERMIN: 6 KWIETNIA

Miejsce: Leżajsk (Zespół
Szkół Licealnych)
Organizatorzy: Licealny Ucz-
niowski Klub Sportowy przy
Zespole Szkół Licealnych
w Leżajsku, Starostwo Powia-
towe w Leżajsku
Opis: Turniej piłki siatkowej to
cykliczna impreza sportowa
z udziałem drużyn siatkarzy re-
prezentujących szkoły ponad-
gimnazjalne z Lublina, Zamo-
ścia, Biłgoraja i Leżajska.

WIELKANOCNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR STAROSTY LEŻAJSKIEGO
TERMIN: 7-9 KWIETNIA

Miejsce: Leżajsk lub Ożanna
Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Leżajsku, Powiat Leżajski

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA MŁODZIKÓW,

KADETÓW I JUNIORÓW
W TENISIE STOŁOWYM
TERMIN: 9 KWIETNIA

Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Podkarpacki
Okręgowy Związek Tenisa
Stołowego, Parafialny Ucz-
niowski Klub Sportowy „Arka”
przy Parafii Rzymsko-Kato-
lickiej w Łętowni Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie.
Opis: Najlepsze w poszczególnych kategoriach wiekowych drużyny
wywalczą medale, puchary i awans do Mistrzostw Polski.

POWIATOWA LIGA W PIŁCE NOŻNEJ O KLUBOWE MISTRZOSTWO
POWIATU LEŻAJSKIEGO – SEZON 2O17
TERMIN: 2 MAJA – 31 PAŹDZIERNIKA

Miejsce: teren Powiatu Leżajskiego
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym, Powiatowe
Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku, Powiat Leżajski
Opis: Powiatowa liga w piłce nożnej organizowana jest w kategorii
młodzików, trampkarzy i juniorek. Biorą w niej udział drużyny dziew-
cząt i chłopców z terenu Powiatu Leżajskiego i z poza jego obszaru.

RAJD ROWEROWY „PO ZDROWIE”
TERMIN: 2O MAJA, ZBIÓRKA GODZ. 8.3O POD POMNIKIEM JP II W LEŻAJSKU

Miejsce: Leżajsk, Stare Miasto, Ku-
ryłówka, Ożanna, Leżajsk
Organizatorzy: Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Leżajskiej, MCK –
Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej
Opis: Mieszkańcy Leżajska będą
mieli okazję wziąć udział w rajdzie
przyrodniczo-historycznym oraz
konkursach, które z pewnością
wzbogacą wiedzę historyczna nie tylko dzieci i młodzieży, ale także
osób dorosłych. Bezpośredni kontakt z przyrodą i ruch na świeżym
powietrzu wpłynie korzystnie na rozwój tężyzny fizycznej.

XV MIĘDZYSZKOLNE SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE
TERMIN: MAJ

Miejsce: Nowa Sarzyna (stawy Janda)
Organizator:Koło PZW Nr 28 „Szuwarek”w Nowej Sarzynie, Miasto
i Gmina Nowa Sarzyna Uczniowski Klub Sportowy „Azalia” przy Szko-
le Podstawowej i Gimnazjum w Woli Zarczyckiej

SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA
TERMIN: 1 CZERWCA

Miejsce: Nowa Sarzyna (stawy Janda)
Organizator: Koło PZW Nr 28 „Szuwarek”w Nowej Sarzynie

ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA
TERMIN: 1 CZERWCA

Miejsce: Grodzisko Dolne (zalew „Czyste”)
Organizator: Koło PZW Nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym

MARSZOBIEG „BEZPIECZNE WAKACJE”
TERMIN: 2 CZERWCA

Miejsce: Nowa Sarzyna
Organizatorzy: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Nowej Sa-
rzynie, Miasto i Gmina w Nowej Sarzynie, Komenda Powiatowa Poli-
cji w Leżajsku, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Nowej Sarzy-
nie, Grupa I Pomocy PCK w Nowej Sarzynie, Dział Bezpieczeństwa
Technicznego i Ochrony Środowiska Zakładów Chemicznych Orga-
nika Sarzyna S.A.
Opis: Głównym celem organizacji marszobiegu w ramach ogólnopol-
skiej akcji pod hasłem „Bezpieczne wakacje” jest propagowanie proz-
drowego stylu życia, dbania o kondycję fizyczną, popularyzacja idei
Honorowego Dawstwa Krwi PCK, a przede wszystkim zwiększenie
bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji.
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IV POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IM. RYSZARDA OSTROWSKIEGO
TERMIN: CZERWIEC

Miejsce: Leżajsk (kompleks sportowy „Orlik” przy ZSL)
Organizator: Starostwo Powiatowe w Leżajsku

IV LEŻAJSKI BIEG ZOŚKI TUROSZ
TERMIN: 2-3 CZERWCA

Miejsce: Leżajsk
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżaj-
sku, Miasto Leżajsk, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
Opis: Inauguracją czwartej edycji biegu będzie otwarcie wystawy
z trofeami z siagnięć na arenie krajowej i międzyanrodowej Zofii Tu-
rosz. Bieg odbędzie sie na dystansie: 15 km dorośli, 3 km młodzież,
0,5 km dzieci.

XIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
SZACHOWY DLA DZIECI,

MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
O PUCHAR

STAROSTY LEŻAJSKIEGO
O „UŚMIECH DZIECKA 2O17”

TERMIN: 4 CZERWCA
Miejsce: Leżajsk
Organizator: Uczniowski
Klub Sportowy przy Szko-
le Podstawowej Nr 1 w Le-
żajsku
Opis: Turniej organizowany od dwunastu lat promujący szachy w po-
wiecie leżajskim z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych
grupach wiekowych.

BIEG „TROPEM BRZÓZAŃSKIEGO WILKA”
TERMIN: 17 CZERWCA

Miejsce: teren Gminy Leżajsk i część terenu Gminy Rakszawa
Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska
Opis: Celem organizowanej akcji jest promo-
cja atrakcyjnych terenów okolicznych lasów,
propagowanie walorów przyrodniczych
Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu, zachęcenie do aktywnego wypoczyn-
ku na łonie przyrody oraz popularyzacja bie-
gania, jako najprostszej formy aktywności ru-
chowej.

25. F-2 PUCHAR ŚWIATA WIERZAWICE
MEMORIAŁ EUGENIUSZA KUJANA

TERMIN: 3O CZERWCA – 2 LIPCA
Miejsce: Wierzawice
Organizator: Klub Modelarski im. Eu-
geniusza Kujana w Wierzawicach
Opis: Zawody rozgrywane zgodnie
z przepisami Kodeksu Sportowego Fe-
deracji Lotniczej FAI z udziałem mo-
delarzy posiadających licencje spor-
tową. Loty konkursowe i finałowe roz-
grywane są w następujących klasch modeli latających na uwięzi: mo-
dele prędkościowe (F2A), akrobacyjne (F2B) i wyścigowe (F2C).

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY KAWALERII
ORAZ KWALIFIKACJE DO MISTRZOSTW POLSKI KAWALERII „MILITARII” 2O17

TERMIN: 23-25 CZERWCA

Miejsce: Klub Jeździecki Equistro w Wierzawicach
Organizator: Stowarzyszenie Oddział Kawalerii Ochotniczej „WE-
RZAWICE” w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobie-
skiego
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Poseł na Sejm RP Jerzy
Paul przypomina rolnikom
ubiegającym się o płat-
ności obszarowe, iż od 15
marca do 15 maja 2017 roku
trwa nabór wniosków ob-
szarowych.

W związku z powyższym
uprzejmie informuję, iż w Biu-
rach Poselskich w Nowej Sarzy-
nie przy ulicy Kopernika 1 oraz
w Leżajsku przy ulicy Mickiewi-
cza 20a rolnicy mogą skorzystać
z bezpłatnej pomocy w wypełnia-
niu wniosków obszarowych. Bez-
płatnie będzie świadczona rów-
nież pomoc w wypełnianiu dekla-
racji PIT każdemu, kto zgłosi się
do któregoś z ww. biur.

Wszelkie informacje będą
udzielane pod numerem tel.:

790 363 990

O pomoc na „Restrukturyzację
małych gospodarstw” będą mogli
ubiegać się posiadacze gospo-
darstw o wielkości ekonomicznej
mniejszej niż 10 tys. euro, a reali-
zacja związanego z pomocą bizne-
splanu doprowadzi do osiągniecia
wzrostu wielkości ekonomicznej
gospodarstwa do co najmniej
10 tys. euro i co najmniej o 20%
w stosunku do wielkości wyjściowej.

Przedkładany wraz z wnioskiem
o pomoc, biznesplan m. in. musi
przewidywać inwestycje w środki
trwałe o wartości równej co naj-
mniej 80% kwoty pomocy. Inwe-
stycje te maja dotyczyć działalno-
ści rolniczej lub przygotowania do
sprzedaży produktów rolnych wy-
twarzanych w gospodarstwie.

Bezp³atna
pomoc

w wype³nianiu

wniosków

obszarowych

i deklaracji PIT

Restrukturyzacja

ma³ych gospodarstw

Pomoc przyznaje się w wysoko-
ści 60 tys. zł, jednak nie więcej niż
równowartość 15 tys. euro i wy-
płaca w dwóch ratach, przy czym
pierwsza rata w wysokości 80%
całkowitej wartości pomocy, ale
nie więcej niż 48 tys. zł.

O pomoc będzie mógł
 ubiegać się rolnik który:

�podlega ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników z mocy ustawy
i w pełnym zakresie jako rolnik
albo małżonek rolnika nieprze-
rwanie przez co najmniej ostat-
nie 24 miesiące poprzedzające
miesiąc złożenia wniosku
o przyznanie pomocy i w tym
okresie nie prowadził innej
działalności gospodarczej,

�nie korzystał z pomocy w ra-
mach następujących działań:
„Ułatwianie startu młodym rol-
nikom”, „Modernizacja gospo-
darstw rolnych”, „Różnicowa-
nie w kierunku działalności nie-
rolniczej” w ramach PROW
2007-2013 oraz „Premie na roz-
poczęcie działalności pozarolni-
czej”, „Modernizacja gospo-
darstw rolnych”, „Premie dla
młodych rolników”, „Pomoc na
rozpoczęcie pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej na obsza-
rach wiejskich” w ramach
PROW 2014-2020.

�przedstawi biznesplan zawiera-
jący koncepcję restrukturyzacji
prowadzącej do zwiększenia
rentowności i wzrostu wielko-
ści ekonomicznej gospodar-
stwa, w szczególności w wyni-
ku zmiany prowadzonej pro-
dukcji rolnej.

ARiMR

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych za-
wodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo pod-
karpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowa-
dzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z po-
niższych grup, tj.:
· osoby w wieku powyżej 50 roku życia
· długotrwale bezrobotni
· kobiety
· niepełnosprawni

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, będą mogły skorzy-
stać z następujących form wsparcia:

1) szkolenie i doradztwo indywidualne przed założeniem działal-
ności gospodarczej

2)bezzwrotne środki finansowe (inwestycyjne i pomostowe):
- wsparcie inwestycyjne – do 23 300 zł
- wsparcie pomostowe w wysokości:

·1 600 zł przez okres 6 miesięcy
·1200 zł przez okres 4 miesięcy
·1 000 zł przez okres 2 miesięcy
3)doradztwo specjalistyczne i strate-

giczne w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
Dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad oso-

bami zależnymi, materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szko-
leń.

Szczegółowe informacje dostępne:
Biuro Projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 290, 17 86 76 258, 17 86 76 275
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w pok. 311, w terminie od

28 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej w za-
kładce Pobierz dokumenty III Edycja:

http://www.biznes-inicjator.pl/materialy-do-pobrania

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. odbędzie się nabór
wniosków w ramach Poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie
działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do

III Edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR”

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!
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Od 1 lipca 2014 r. obowiązują
nowe przepisy dotyczące wydawa-
nia kart parkingowych dla osób
niepełnosprawnych i placówek
zajmujących się opieką, rehabili-
tacją lub edukacją osób niepełno-
sprawnych.

Obecnie kartę parkingową wy-
daje przewodniczący Powiatowe-
go Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności. Za wyda-
nie karty parkingowej pobiera się
opłatę w wysokości 21 zł. Nato-
miast od 4 czerwca 2018 r. dodat-
kowo będzie ponosić się także
koszt opłaty ewidencyjnej.

Osoba zainteresowana może
złożyć wniosek o wydanie karty
parkingowej do dowolnie wybra-
nego przewodniczącego zespołu
powiatowego. Natomiast wniosek
o wydanie karty parkingowej dla
placówki składa się do przewod-
niczącego zespołu powiatowego
właściwego ze względu na siedzi-
bę placówki.

Karty parkingowe wydane
przed 1 lipca 2014 r. były ważne
do 30 czerwca 2015 r. Oznacza to,
że wszystkie karty parkingowe
wydane do 30 czerwca 2014 r. utra-
ciły ważność 1 lipca 2015 r. Doty-
czy to także kart parkingowych
wydanych na czas nieokreślony.

KARTA PARKINGOWA
DLA OSOBY

NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Imienną kartę parkingową oso-

ba zainteresowana może otrzymać
na podstawie orzeczenia wydane-
go przez Powiatowy (Miejski)
Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności.

Od 1 lipca 2014 r. kartę
 parkingową może otrzymać:
a) osoba ze znacznym stopniem

niepełnosprawności i znacznie
ograniczonymi możliwościami sa-
modzielnego poruszania się.

Należy pamiętać, że wskazanie
do karty parkingowej w orzecze-
niu o znacznym stopniu niepełno-
sprawności nie jest uzależnione od
symbolu przyczyny niepełno-

W nr 2/2017 „Kuriera Powiatowego” zamieszczono publikację zawierającą zdezaktualizowane informacje,
dotyczące wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką,
rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. W niniejszym numerze publikujemy aktualne informacje.

Redakcja

sprawności, ale wyłącznie od tego,
że osoba z niepełnosprawnością
ma znacznie ograniczone możli-
wości samodzielnego poruszania
się. Zaliczenie do znacznego stop-
nia niepełnosprawności nie jest
tożsame ze znacznymi ogranicze-
niami w samodzielnym porusza-
niu się.

b) osoba z umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności i znacz-
nie ograniczonymi możliwościami
samodzielnego poruszania się
oraz przyczyną niepełnosprawno-
ści w orzeczeniu: 04-O (choroby
narządu wzroku) lub/i 05-R (upo-
śledzenie narządu ruchu) lub/i 10-
N (choroba neurologiczna)

Wskazanie do karty parkingo-
wej w orzeczeniu o umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności
jest uzależnione od symbolu przy-
czyny niepełnosprawności i tego,
że osoba z niepełnosprawnością
ma znacznie ograniczone możli-
wości samodzielnego poruszania
się.

c) osoba do 16-go roku życia ze
znacznie ograniczonymi możliwo-
ściami samodzielnego poruszania
się.

W przypadku osób poniżej 16
roku życia wskazanie do karty
parkingowej jest uzależnione wy-
łącznie od tego, że dziecko ma
znacznie ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania się, co
ustala się uwzględniając m.in. wiek
dziecka.

tę można wpłacić na konto lub
wpłacić na miejscu w kasie).
Wyjątek: Osoba z wrodzonymi

lub nabytymi wadami narządu
wzroku może dołączyć do wnio-
sku fotografię przedstawiającą ją
w okularach z ciemnymi szkłami,
natomiast osoba nosząca nakrycie
głowy zgodnie z zasadami swoje-
go wyznania – fotografię w nakry-
ciu głowy, pod warunkiem, że ta-
kie samo zdjęcie ma ona w doku-
mencie potwierdzającym jej toż-
samość.

Składając wniosek przedstawia
się także do wglądu oryginał pra-
womocnego orzeczenia o niepeł-
nosprawności, o stopniu niepełno-
sprawności lub o wskazaniach do
ulg i uprawnień wraz ze wskaza-
niem do karty parkingowej.

Kartę parkingową należy także
odebrać osobiście, okazując doku-
ment tożsamości lub przez pełno-
mocnika, po okazaniu dokumen-
tu potwierdzającego tożsamość
oraz pisemnego pełnomocnictwa
do odbioru karty.

Wyjątki w osobistym
składaniu wniosku i odbiorze

karty dotyczą osób:
� które nie ukończyły 18. roku

życia, za które wniosek składają
rodzice lub ustanowieni przez
sąd opiekunowie albo jeden
z rodziców lub ustanowionych
przez sąd opiekunów,

� ubezwłasnowolnionych całko-
wicie pozostających pod władzą
rodzicielską, za których wniosek
składa jeden z rodziców,

� ubezwłasnowolnionych całko-
wicie nie pozostających pod
władzą rodzicielską lub osób
ubezwłasnowolnionych częścio-
wo, za których wniosek składa
odpowiednio opiekun lub kura-
tor ustanowiony przez sąd.
Osoba zainteresowana otrzy-

muje kartę parkingową na czas
ważności orzeczenia, ale nie dłu-
żej niż na 5 lat. Jeśli osoba po-
siada orzeczenie wydane na sta-
łe, po upływie 5 lat będzie musia-
ła zgłosić się po nową kartę par-
kingową.

KARTA PARKINGOWA
 DLA PLACÓWKI

Kartę parkingową może uzyskać
także placówka zajmująca się opieką,
rehabilitacją lub edukacją osób z nie-
pełnosprawnością, mających znacz-
nie ograniczone możliwości samo-
dzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje prze-
wodniczący Zespołu Powiatowe-
go właściwego ze względu na sie-
dzibę placówki. Placówka może
otrzymać kartę parkingową na
3 lata pod warunkiem, że samo-
chód jest własnością placówki.

Do wniosku placówki dołącza się
dowód uiszczenia opłaty za wyda-
nie karty parkingowej w kwocie
21 zł. Natomiast od 4 czerwca
2018 r. dodatkowo będzie ponosić
się także koszt opłaty ewidencyjnej.

Kierujący pojazdem placówki
może korzystać z karty parkingo-
wej tylko i wyłącznie wtedy, gdy
przewozi podopiecznego tej pla-
cówki.

INFORMACJE
UZUPEŁNIAJĄCE

Kartę parkingową umieszcza
się za przednią szybą pojazdu sa-
mochodowego, tak, by była moż-
liwość odczytania jej numeru
i daty ważności.

Osoba niepełnosprawna kieru-
jąca pojazdem samochodowym
oznaczonym kartą parkingową,
ma prawo do korzystania z miejsc
parkingowych wyznaczonych dla
osób z niepełnosprawnością (tzw.
kopert), a także może nie stoso-
wać się do niektórych znaków dro-
gowych.

Karta parkingowa jest doku-
mentem o standardzie międzyna-
rodowym, który obowiązuje nie
tylko na terenie Polski, ale także
w krajach Unii Europejskiej. Jed-
nak w poszczególnych krajach
członkowskich obowiązują odręb-
ne przepisy wynikające z prawa
drogowego dla danego kraju, a co
się z tym wiąże, odrębne ulgi
i uprawnienia dla osób z niepeł-
nosprawnością.

PCPR

Zasady wydawania kart parkingowych
dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Starając się o wydanie karty
parkingowej w Powiatowym

Zespole do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności wnio-
skodawca składa OSOBIŚCIE:
a) wypełniony wniosek o kartę

parkingową (wniosek można po-
brać ze strony internetowej lub
otrzymać do wypełnienia na miej-
scu),

b) jedną fotografię o wymiarach
35x45 mm odzwierciedlającą ak-
tualny wizerunek osoby bez nakry-
cia głowy i bez ciemnych okula-
rów,

c) dowód uiszczenia opłaty za
wydanie karty parkingowej (opła-
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Nazywam się Mi-
łosz Joniec, jestem
bardzo pogodnym
i ciekawym świata
chłopcem. Jednak
moje dzieciństwo za-
biera mi mukowiscy-
doza, nieuleczalna,
choroba genetyczna,
która gęstym śluzem
zalepia mój układ od-
dechowy, powodując
przedwczesną śmierć.
Moja codzienność to
inhalacje oraz drena-
że, przyjmowanie le-
ków, witamin, a tak-
że enzymów trawien-
nych. Niestety koszty
leczenia i rehabilitacji
są wysokie, dlatego...

Więcej informacji:
https://www.facebook.com//miloszjoniecmukowiscydoza

proszę, pomóż mi złapać oddech
i pomóż cieszyć się

każdym nowym dniem!

Dwie poprzednie odsłony pro-
jektu (2015 – Misja: Podatki, 2016
– Misja: Budżet) udowodniły, że
uczniowie są zainteresowani kwe-
stiami związanymi z podatkami
i finansami publicznymi. Chcą je
poznawać i chętnie angażują się
w projekty dotyczące tej tematy-
ki. Dzięki temu wcześniejsze ak-
cje dotarły do co siódmej szkoły
gimnazjalnej w Polsce. Pakiety
z materiałami dydaktycznymi wy-
słano do 900 placówek, dodatko-
wo kilkuset nauczycieli pobrało
materiały ze strony internetowej
projektu. Formuła programu za-
kłada edukację w poszczególnych

Finansoaktywni uczciwie p³ac¹ podatki
Nowa misja dla uczniów

my o edukację finansową młodego
pokolenia, to zaprocentuje w przy-
szłości” – wyjaśnia dyrektor Biura
Komunikacji i Promocji MF Łukasz
Świerżewski.

Jak dołączyć do programu
Program wystartował 27 lutego.

Nauczyciele szkół gimnazjalnych
z całej Polski mogą się już do nie-
go zgłaszać. Wystarczy, że wypeł-
nią formularz zgłoszeniowy do-
stępny na stronie internetowej pro-
gramu http://www.finansoaktyw-
ni.pl Na adres szkoły dotrze pakiet
bezpłatnych materiałów edukacyj-
nych opracowanych przez grono
specjalistów Ministerstwa Finan-
sów we współpracy z metodykiem.
Dostępnych jest 500 zestawów, jed-
nak w razie wyczerpania zapasów
można pobierać materiały w wer-
sji elektronicznej ze strony www.

Zestaw zawiera: scenariusz lek-
cji dla nauczyciela oraz teczkę na
materiały, 1 plakat edukacyjny,
4 zestawy 20 kart edukacyjnych do
gry, długopisy z logo programu
oraz płytę CD z prezentacją Po-
werPoint. Ponadto krótkometra-
żowy, animowany film edukacyj-

ny wraz z filmem instruktażowym
„Jak robić dobry film”.

Konkurs krok po kroku
W I etapie nauczyciel przepro-

wadza lekcję w oparciu o materia-
ły z zestawu edukacyjnego i orga-
nizuje debatę na temat pozytyw-
nych aspektów płacenia podatków.
Następnie uczniowie w maksymal-
nie trzyosobowych zespołach opra-
cowują scenariusz filmu „Pozytyw-
nie o podatkach” i go nagrywają.
Nauczyciel zgłasza film do konkur-
su przez wypełnienie formularza
konkursowego na stronie progra-
mu finansoaktywni.pl.

W II etapie komisja konkurso-
wa wybiera dziesięć najlepszych
filmów zgłoszonych ze szkół z ca-
łej Polski.

W III etapie 10 najwyżej oce-
nionych zespołów czeka wyciecz-
ka do Warszawy na uroczysty finał
oraz wręczenie nagród i prezen-
tację najlepszych filmów. Główną
atrakcją dla gimnazjalistów będą
warsztaty filmowe z youtuberem
Piotrem „Ziemniakiem” Latałą,
który wspiera tegoroczną edycję.

Więcej o projekcie
i materiały edukacyjne

są dostępne
na stronie programu

www.finansoaktywni.pl

Startuje trzecia edycja
„Finansoaktywnych” – pro-
gramu edukacyjnego MF dla
uczniów i nauczycieli
szkół gimnazjalnych. Mi-
sja: Uczciwie płacę po-
datki ma uświadomić mło-
dzieży, jak wielki wpływ
mają podatki na ich naj-
bliższe otoczenie i dlaczego wszyscy powinniśmy je pła-
cić.Uczestnicy programu poznają też problemy związane
z istnieniem szarej strefy.

klasach – na podstawie dostępnych
materiałów edukacyjnych oraz roz-
szerzenie jej na inne klasy, czemu
służy ogólnoszkolna debata.

„Młodzi ludzie często nie zdają
sobie sprawy z tego, jak ważne jest
płacenie podatków dla ich przyszło-
ści oraz jaki mają one wpływ na ich
najbliższe otoczenie. Zagadnienia
finansowe są dla nich niezrozumia-
łe i skomplikowane. Dzięki progra-
mowi „Finansoaktywni” chcemy
uświadomić młodzieży, że uczciwe
płacenie podatków to postawa, któ-
ra dzisiaj jest wyrazem nowoczesne-
go patriotyzmu. Serdecznie zachę-
cam wszystkich nauczycieli: zadbaj-

www.fundacja.lsr.pl
Dofinansowano ze œrodków Programu „Dzia³aj Lokalnie IX”

Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego

przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wpisz w PIT KRS 0000328376
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Maximon – œwiêty od opryszków
GWATEMALA

Podróż 47

O Gwatemali można wiedzieć
dużo albo prawie nic. Dla wielu
z nas Gwatemala to kawa, choć
nie tak znana jak kolumbijska.
Może Majowie? Niestety ich, czę-
ściej kojarzymy z Meksykiem. Co
jeszcze? Może ostrzeżenie przed
podróżą w regiony zdominowane
przez gangi i bezwzględnych
przemytników. Czasami zaintere-
sują nas medialne doniesienia, in-
formujące o kataklizmach regular-
nie pustoszących ten kraj, o któ-
rych szybko zapominamy. Prze-
cież to tak daleko. A szkoda. Bo
Gwatemala ma do zaoferowania
wiele atrakcji, o których szybko się
przekonamy odwiedzając ten fa-
scynujący kraj.

Gwatemala jest niemal trzy razy
mniejsza niż Polska, ale bardzo
zróżnicowana po względem
ukształtowania terenu. Z jednej
strony można prażyć się na pia-
skach nad Pacyfikiem, z drugiej
pluskać w ciepłym Morzu Karaib-
skim. Na północy można przemie-
rzać tropikalną dżunglę, a w środ-
kowej części zdobywać szczyty gór
i wulkanów. Zróżnicowanie doty-
czy też temperatur. Na wybrzeżach
jest zazwyczaj ciepło, w tropikach
duszno i gorąco, jednak w wyżej
położonych miejscach przyda się
nawet czapka.

W Gwatemali jak w każdym
kraju są miejsca, które niczym

magnes przyciągają każdego tury-
stę – takie perełki. Miejsca, które
trzeba zobaczyć, ale też takie, któ-
rych szkoda byłoby pominąć. Po
kilku dniach podróży po Gwate-
mali, jesteśmy w miejscu, które
spełnia oba te warunki – nad je-
ziorem Atitlan.

Na początku lat 30-tych jezioro
odkrył dla świata Aldous Huxley.
Może mało w Polsce znany, ale
absolutnie rozpoznawalny w kul-
turalnym świecie pisarz. W książ-
ce podróżniczej „Świat poza gra-
nicami Meksyku” opisał znaczną
część Gwatemali, w tym okolice

jeziora Atitlan, nazywając go naj-
piękniejszym jeziorem świata.
A że takim twórcom się ufa, opi-
nia szybko rozeszła się po świecie.
Czy rzeczywiście wiele lat później,
jezioro jest nadal na piedestale?
Jak się przekonujemy oglądając
widoki, które nas otaczają, natu-
ra miała świetny pomysł. W kal-
derze powulkanicznej, położonej
na wysokości 1500 m n.p.m. zgro-
madziła ogromne ilości wody, od-
gradzając je od świata kilkoma ak-
tywnymi wulkanami, które stwo-
rzyły wał, otaczający sporych roz-
miarów jezioro. Możemy się tutaj
poczuć jak w gigantycznym amfi-
teatrze z połyskującą sceną w ko-
lorze szafirowym. Niestety, pod-

czas naszego pobytu wulkany Ati-
tlan, Tolimar i pokryty zieloną gę-
stwiną wulkan San Pedro skryły
swoje oblicze za zasłoną gęstej
mgły.

Miasteczko Panajachel, w któ-
rym jesteśmy, w latach 60 i 70 za
sprawą licznie przyjeżdżających tu
Amerykanów, było uznawane za
najbardziej hippisowskie miasto
w Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj, to
punkt wypadowy dla turystów wy-
ruszających do wiosek leżących na
zboczach gór otaczających jezio-
ro. W oczekiwaniu na łódkę, za-
glądamy w dość nietypowe miej-
sce – na pobliski cmentarz. To do-
skonały moment, by poznać tutej-
sze zwyczaje związane z pochów-
kiem. Wszędzie otaczają nas ja-
skrawokolorowe grobowce. Jak
się okazuje, kolory mają swoje
znaczenie, w zależności do płci,
zasług i zawodu zmarłego. Obok,
przykład, że mieszkańcy Gwate-
mali nie zapomnieli o swoich ko-

Jezioro Atitlan. W tle kształtny stożek wulkanu San Pedro

Przystań w Panajache Cmentarz

Uliczny targ w Panajache
Dziewczynka sprzedająca
kolorowe narzuty Dzieci z wioski San Antonio Palopo
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www.niezwyklyswiat.com
Niezwykly Swiat

gwatemala

rzeniach: pozostałości ogniska,
w którym po pochówku chrześci-
jańskim, rodzina wraz z szama-
nem odprawia rytuały indiańskie.

W końcu ruszamy łodzią moto-
rową. Po chwili, podskakując na
wielkich falach, które zalewają
naszą łódkę, pędzimy na drugą
stronę jeziora. Mokrzy i zziębnię-
ci dopływamy do brzegów wioski
San Antonio Palopo – jednej z nie-
licznych już tradycyjnych wiosek
Majów. Jesteśmy zaskoczeni cha-
rakterem wioski. Spodziewaliśmy
się, czegoś bardziej egzotycznego,
nawet prymitywnego, a tu – beto-
nowe domy, bez większych wygód,
ale są. Nie umniejsza to jednak
malowniczości wioski, która roz-
łożyła się na zboczu góry skąd roz-
pościera się rozległa panorama na
jezioro i wulkany. Wioska do 1980
roku, dopóki nie dotarła tu dro-
ga, była dostępna jedynie od stro-
ny jeziora. Blisko godzinę wolnym
krokiem snujemy się po stromych
uliczkach, obserwując skromne
życie mieszkańców. Na chwile za-
trzymujemy się przy białej fasadzie
miejscowego kościoła. To najoka-
zalsza z budowli w wiosce, która
pełni rolę zarówno chrześcijań-
skiego sanktuarium, jak i miejsca
codziennych spotkań. Na przysta-
ni kupujemy od dzieci drobne pa-
miątki i płyniemy dalej.

Po kilkunastu minutach wpły-
wamy w wąską zatokę jeziora.
Nasza łódź z prawej burty mija
wulkan San Pedro – ten najbar-
dziej dumny i królujący nad jezio-
rem. Ma wręcz idealne kształty,
proporcje i sylwetkę. Z lewej stro-
ny widać miasteczko Santiago
Atitlan, na tle kolejnych stożków
wulkanicznych. Tym razem wul-
kan Tolimar i Atitlan zerkają zło-
wieszczo na schwytane w kleszcze
miasteczko. To one co jakiś czas
pomruczą, by w końcu wypluć
z siebie gniewny pył i żar.

Dobijamy do drewnianych po-
mostów w zamulonym porcie.
Santiago to senna osada, ale rów-
nież jedno z ostatnich miast gdzie
można spotkać prawdziwych In-
dian. Nie trzeba ich nawet długo
szukać. Już po chwili, będą obok
nas, próbując sprzedać plecione
kapelusze, barwne materiały czy
drewniane maski. Niestety chęt-
nych do pokazania sanktuarium
Maximona nie ma wielu. Co roku,
siedzibą świętego jest inny dom
w wiosce. Jego figurki czci się do
dziś w górzystych terenach Gwa-
temali, szczególnie podczas Wiel-
kiego Tygodnia. W końcu jakoś
udaje się odnaleźć tegoroczne

sanktuarium. Wchodzimy na za-
niedbane podwórze. Grzecznie
witamy kobiety skubiące kury
z piór. Cicho przechodzimy obok,
by dyskretnie wśliznąć się do po-
mieszczenia w którym przyjmuje
święty. Stajemy przy ścianie i z nie-
dowierzaniem patrzymy w zady-
mione pomieszczenie. Na środku
pomieszczenia siedzi wystrojony
manekin w pokaźnym kapeluszu
i palącym się cygarem w „ustach”
– to Maximon, uosobienie dobra
i zła. To kontrowersyjny święty:
z jednej strony nawiązuje do reli-
gii katolickiej i św. Szymona, któ-
ry w XVI wieku pomagał India-
nom. Z drugiej, stanowi nawiąza-
nie do majańskiego bóstwa, które
w dawnych wierzeniach miało moc
rzucania klątw. I również uwiel-
biało tytoń. Do świętego nie idzie
się na klęczkach, ani z pokorną
miną i błagalnym wzrokiem. Trze-
ba wejść pewnie, z butelką dobrej
tequilli i paczką papierosów. Mar-
lboro może nie przypaść mu do

gustu, więc warto zaopatrzyć się
w cygara. Święty nie wzgardzi też
pieniędzmi, wtedy chętniej pomo-
że swoim wyznawcom zemścić się
np. na ich wrogach, rzuci jakąś klą-
twę, sprawi, że skradzione pienią-
dze się rozmnożą. O co jeszcze
warto poprosić świętego? O dobre
zbiory, zdrowie, poprawę pożycia
małżeńskiego i co najciekawsze,
wybaczenie grzechów ciężkich, jak
choćby morderstwa. To dlatego
św. Maximon zyskał miano świę-
tego wszystkich rzezimieszków,
miłośników alkoholi i narkotyków.
Czyli opryszków. W trakcie mo-
dłów Maximon siedzi sztywno,
obok wystrojonego manekina i nie
odezwie się słowem. Za to miej-
scowi kapłani będą wyczyniać
cuda wokół Maximona: śpiewy,
modły na kolanach, odpalanie
kadzideł. Wszyscy tutaj wierzą
w jego magiczną moc. Dlatego
najlepiej nie szczędzić tequilli i cy-
gar. Ciekawostką jest, że wszyst-
kie dary muszą być przez święte-

go „zużyte” – czyli wypite, zjedzo-
ne czy wypalone na miejscu. A że
gospodarz nie jest w stanie doko-
nać tego sam, ma świtę szamanów
przypominających raczej impre-
zowych kumpli. Tak więc, impre-
za (stąd może nazwa) jest na
maxa. Właśnie teraz jeden z sza-
manów, po skonsumowaniu kolej-
nego daru, osunął się na podłogę.
Na właścicielu posesji też ciąży
obowiązek. Maximonowi trzeba
przecież urządzić lokum. A że
przepada za barokowym wystro-
jem, cieszą go kolorowe lampki,
świecidełka i błyszczące szmatki.
Trzeba go codziennie umyć,
ubrać, zapalić cygaro, a wieczo-
rem przebrać i zanieść do sypial-
ni. Lubi też towarzystwo świętych,
bo choć w kościele katolickim
znajduje się na czarnej liście,
w Santiago Atitlan jest najbardziej
świętym spośród świętych. Zatem
wzdłuż ścian stoją figury świętych
o bladych licach i różowych policz-
kach z prawdziwymi włosami
w prawdziwych szatach, za które
wierni wtykają pieniądze.

Za rok w królewskiej procesji
podczas Wielkiego Tygodnia, Ma-
ximon dostanie nowe lokum, w któ-
rym ponownie zapali ulubione cy-
garo i wypije niejeden łyk tequili.

zdjęcia, tekst
Ireneusz Wołek

Maximon z opiekunami

Kościół w Santaigo Atitlan



28

BLOK reklamowy

KURIER POWIATOWY � 3/2017 (150)

OGŁOSZENIA



29

BLOK reklamowy

KURIER POWIATOWY � 3/2017 (150)

Znajdź swój powód

do uśmiechu!

OG
ŁO
SZ
EN
IE
 
PŁ
AT
NE



30

BLOK reklamowy

KURIER POWIATOWY � 3/2017 (150)

OG
ŁO
SZ
EN
IE
 
PŁ
AT
NE



31

BLOK reklamowy

KURIER POWIATOWY � 3/2017 (150)

OG
ŁO
SZ
EN
IE
 
PŁ
AT
NE



OG
ŁO
SZ
EN
IE
 
PŁ
AT
NE

OG
ŁO
SZ
EN
IE
 
PŁ
AT
NE


